
 

55 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab terakhir ini, peneliti akan menjelaskan mengenai kesimpulan yang dapat 

disampaikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab 4. Selanjutnya, 

peneliti akan memberikan saran dari penelitian yang telah dilakukan kepada para akademisi dan 

para calon investor dalam melakukan pemilihan investasi pada sektor IHSG dan LQ 45. 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dan yang telah dijabarkan pada bab 4 maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat perbedaan kelompok return hari Jumat terendah dan kelompok return hari 

Senin terendah pada periode 2018-2018 dan periode 2020 (era COVID-19) pada 

sektor IHSG dan LQ 45. 

2. Tidak terdapat perbedaan kelompok return tertinggi hari Jumat dan kelompok return 

tertinggi hari Senin pada periode 2018-2018 dan periode 2020 (era COVID-19) pada 

sektor IHSG dan LQ 45. 

3. Terdapat perbedaan kelompok trading volume hari Jumat dan kelompok trading 

volume hari Senin (berdasarkan return terendah) pada periode 2018-2019 khusus 

pada sektor IHSG namun tidak pada sektor LQ 45. Dan tidak terdapat perbedaan 
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kelompok trading volume hari Jumat dan kelompok trading volume hari Senin 

(berdasarkan return terendah) pada periode 2020 (era COVID-19). 

4. Tidak terdapat perbedaan kelompok trading volume hari Jumat dan kelompok 

trading volume hari Senin (berdasarkan return tertinggi) pada periode 2018-2019 di 

kedua sektor serta periode 2020 (era COVID-19) pada sektor IHSG dan LQ 45. 

5. Tidak terdapat perbedaan trading volume pada kelompok return hari Jumat tertinggi 

dan kelompok return hari Jumat terendah pada periode 2018-2019. Sedangkan pada 

periode 2020 (era COVID-19) terdapat perbedaan trading volume pada kelompok 

return hari Jumat tertinggi dan kelompok return hari Jumat terendah pada kedua 

sektor. 

6. Tidak terdapat perbedaan trading volume pada kelompok return hari Senin tertinggi 

dan kelompok return hari Senin terendah pada periode 2018-2019 baik pada sektor 

IHSG maupun pada sekotor LQ 45. Begitu pula pada periode 2020 (era COVID-19) 

di kedua sektor. 

7. Tidak terdapat perbedaan return hari Jumat pada kelompok trading volume tertinggi 

dan return hari Jumat pada kelompok trading volume terendah pada periode 2018-

2019 dan periode 2020 pada kedua sektor. 

8. Tidak terdapat perbedaan return hari Senin pada kelompok trading volume tertinggi 

dan return hari Senin pada kelompok trading volume terendah pada periode 2018-

2019 khusus IHSG dan periode 2020 (era COVID-19). Namun, terdapat perbedaan 

return hari Senin pada kelompok trading volume tertinggi dan return hari Senin pada 

kelompok trading volume terendah pada periode 2018-2019 khusus sektor LQ 45. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas maka peneliti 

menyimpulkan secara garis besar bahwa tidak terjadi the weekend effect pada pasar 

saham Indonesia. Berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti 

kepada : 

1. Akademisi 

a. Agar kedepannya penelitian ini dapat menggunakan periode ‘setelah’ pandemi 

global menerjang dunia yaitu 2021 dan seterusnya. 

b. Dalam penelitian ini peneliti juga hanya menggunakan 1 (satu) uji yaitu uji beda 

independent t test diharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menggunakan uji 

lain yang berkenaan dengan penelitian ini. 

c. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan event yang berbeda 

misalnya dengan menambahkan hari Rabu. Hal ini dikarenakan hari Rabu 

dianggap sebagai hari dimana perdagangan sangat aktif dalam seminggu hari 

perdagangan karena ada di ‘tengah’ minggu. 

d. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian terhadap sektor yang lain. 

2. Investor 

a. Para investor tidak perlu ragu lagi untuk melakukan investasi pada hari Senin 

karena tidak ada bukti empiris dari hasil penelitian ini. 
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b. Agar penelitian ini dapat menjadi sebagai dasar acuan dalam mengambil 

keputusan dan strategi dalam melakukan investasi. Dalam sektor IHSG dan LQ 

45 

  




