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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan Abnormal Return saham 
Perusahaan Perbankan sebelum, saat peristiwa dan setelah perisitiwa pergantian Menteri 
Keuangan 2010. Populasi dalam penelitian ini adalah semua saham perusahaan perbankan 
yang terdaftar di BEI selama periode penelitian yang terdiri dari 29 Perusahaan. Penelitian 
ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, 
yang meliputi harga saham penutupan harian dari 20 perusahaan perbankan yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Alat statistik yang digunakan adalah uji beda dua 
sampel berpasangan (Paired Sample T-Test) dengan menggunakan program SPSS 16. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Berdasarkan uji statistik terhadap Average Abnormal 
Return (AAR) saham perusahaan perbankan selama periode peristiwa, ditemukan bahwa 
terdapat perbedaan Average Abnormal Return (AAR) yang signifikan sebelum dan saat 
perisitiwa pergantian Menteri Keuangan. (2)  Berdasarkan uji statistik terhadap Average 
Abnormal Return (AAR) saham perusahaan perbakan selama periode peristiwa, ditemukan 
bahwa terdapat perbedaan Average Abnormal Return (AAR) yang signifikan saat peristiwa 
dan setelah perisitiwa pergantian Menteri Keuangan tahun 2010. (3)  Berdasarkan uji 
statistik terhadap Average Abnormal Return (AAR) saham perusahaan perbankan selama 
periode peristiwa, ditemukan bahwa terdapat perbedaan Average Abnormal Return (AAR) 
yang signifikan sebelum dan setelah perisitiwa pergantian Menteri Keuangan tahun 2010. 

 
Kata kunci:  Average Abnormal Return (AAR), Peristiwa Pergantian Menteri Keuangan 

tahun 2010. 
 
 

PENDAHULUAN 

Informasi merupakan kebutuhan 
utama bagi para investor yang berinvestasi 
di pasar modal. Dalam pasar modal yang 
efisien, pasar akan bereaksi secara cepat 
terhadap semua informasi yang relevan, 
dan biasanya informasi ini bersumber dari 
berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di 
dalam maupun di luar perusahaan. 
Peristiwa (event) yang terjadi dalam 
lingkungan perusahaan emiten akan 

mempengaruhi harga saham dan dapat 
menghasilkan Return Tidak Normal 
(abnormal return), misalnya kebijakan 
merger dan divestasi, pengumuman 
dividen, insider trading, dan pengumuman 
laba. Selain itu event yang berkaitan 
dengan lingkungan eksternal seperti 
perubahan suku bunga tabungan dan 
deposito, kurs valuta asing, perubahan 
Undang-Undang, serta berbagai peristiwa 
penting lain pun turut berpengaruh pada 
fluktuasi harga dan volume perdagangan 
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pada pasar modal yang efisien (Manullang, 
2004 dalam penelitian Zaki, 2006).  

Suatu peristiwa yang memiliki 
informasi buruk biasanya akan direspon 
negatif oleh pasar dan peristiwa yang 
memiliki informasi yang baik akan 
direspon positif oleh pasar (Jogiyanto, 
2010). Suatu peristiwa yang memiliki 
kandungan informasi relevan bagi investor 
akan menimbulkan reaksi pasar yang 
tercermin melalui perubahan harga saham. 
Begitu juga dengan peristiwa tahun 2010 
lalu, saat terjadinya pergantian posisi 
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang 
digantikan oleh Agus Dermawan Wintarto 
Martowardojo pada tanggal 19 Mei 2010. 
Peristiwa ini mempengaruhi pasar modal 
yaitu  mendorong kejatuhan bursa 
domestik dalam jangka pendek. Sekilas hal 
ini dapat dilihat dari pergerakan di Jakarta 
Composite Index (JIC)  yang menunjukan 
respon positif pasar dari tanggal 3 Mei 
2010 hingga 01 juni 2010. Kenaikan 
indeks pasar ini dimungkinkan Agus 
Martowardojo yang dipilih langsung oleh 
presiden pada tanggal 19 Mei 2010 tidak 
kalah kinerjanya dibandingkan Sri 
Mulyani, karena diperkirakan Agus 
Martowardojo yang berasal dari dunia 
perbankan, jadi memahami betul 
manajemen risiko yang ada dalam hal 
pengelolaan keuangan. Selain itu, 
keberhasilan Agus Martowardojo sebagai 
direktur utama Bank Mandiri, yang 
memiliki peran penting dalam keberhasilan 
Bank Mandiri juga cukup berpengaruh 
positif terhadap perubahan efisiensi pasar 
terlebih pada saham perusahaan perbankan. 
Melihat reaksi pasar yang positif pada 
tanggal (event) terjadi, penulis tertarik 
untuk mengkaji lebih dalam mengenai 
dampak pergantian menteri keuangan RI 

terhadap abnormal return saham 
perusahaan perbankan, peneliti ingin 
mengetahui apakah pengaruh yang terjadi 
cukup signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ria 
Aseptin (2011) dengan judul Reaksi Pasar 
Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik 
dalam Negeri (Event study pada peristiwa 
mundurnya Sri Mulyani Indrawati sebagai 
Menteri Keuangan) pada perusahaan 
manufaktur kategori consumer goods yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 
tahun 2010 menunjukkan bahwa ada 
perbedaan abnormal return sebelum dan 
sesudah peristiwa mundurnya Sri Mulyani 
sebagai Menteri Keuangan pada tanggal 5 
Mei 2010. 

Beberapa penelitian lain mengenai 
event study sebelumnya telah dilakukan. 
Dalam penelitian Lamasigi, Treisye (2002) 
yang meneliti reaksi pasar modal terhadap 
peristiwa pergantian Presiden RI tanggal 
23 Juli 2001 terhadap return saham LQ45 
dan diperoleh hasil adanya positive 
abnormal return yang signifikan sebelum 
dan setelah peristiwa. Nurhaeni Nunung 
(2009) melakukan penelitian tentang 
dampak pemilihan umum legislatif 
Indonesia tahun 2009 terhadap abnormal 
return dan aktivitas volume perdagangan 
saham di BEI. Hasil penelitian 
menunjukan: (1). Terdapat perbedaan rata-
rata abnormal return yang signifikan 
sebelum dan setelah perisitiwa pemilu 
legislatif. (2). Terdapat perbedaan yang 
signifikan terhadap rata-rata TVA sebelum 
dan setelah peristiwa pemilu legislatif. 
Dalam penelitian Maria Qifthiyah (2009) 
meneliti tentang Pengaruh Pemilihan 
Presiden RI tahun 2009 terhadap harga 
saham dan volume perdagangan saham 
perusahaan di Bursa Efek Indonesia pada 
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Saham Anggota JII (Jakarta Islamic 
Index). Variabel yang digunakan adalah 
Abnormal return saham dan volume 
perdagangan. Hasil penelitian ini adalah 
signifikasi tidak terjadi perbedaan  
abnormal return sebelum dan sesudah 
peristiwa pemilihan presiden. 

Laila Munirotul Husna (2011) 
Analisis perbedaan harga saham sebelum 
dan sesudah pemilu Legislatif 2009 (Event 
study pada sektor property dan real estate 
yang listing di BEI) dan hasilnya 
menunjukkan pengaruh atau perbedaan 
yang signifikan antara harga saham sektor 
properti dan real estate sebelum dan 
sesudah pemilu legislatif 2009. 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui perbedaan 

Average Abnormal Return (AAR) 
pada saat dan sebelum 
pengumuman pergantian Menteri 
Keuangan RI Tahun 2010. 

2. Untuk mengetahui perbedaan 
Average Abnormal Return (AAR) 
pada saat dan setelah pengumuman 
pergantian Menteri Keuangan RI 
Tahun 2010. 

3. Untuk mengetahui perbedaan 
Average Abnormal Return (AAR) 
sebelum dan setelah pengumuman 
pergantian Menteri Keuangan RI 
Tahun 2010. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder. 
Data sekunder pada penelitian ini terdiri 
dari: 
a) Tanggal  terjadinya peristiwa (event 

day) yaitu hari pengumuman 

pergantian Menteri keuangan pada 
tanggal 19 Mei 2010. 

b) Daftar perusahaan perbankan yang 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
yang diperoleh dari website resmi 
Bursa Efek Indonesia  
(www.idx.co.id). 

c) Harga penutupan (closing prices) 
saham perusahaan perbankan pada 35 
hari sebelum hingga 5 hari setelah 
peristiwa, yang datanya diperoleh dari 
website Bursa Efek Indonesia 
(www.DuniaInvestasi.com) 

d) Data pendukung lainnya yang 
diperoleh dari  artikel-artikel pada 
internet, buletin, jurnal, dan penelitian 
lain yang terkait dan relevan dengan 
penelitian ini. 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh perusahaan Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
periode Tahun 2010 yaitu sebanyak 29 
perusahaan.  

Sampel diambil dari populasi 
dengan teknik purposive sampling. 
Pertimbangan dalam penentuan sampel 
pada penelitian ini adalah (1) perusahaan 
perbankan yang telah terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI)  minimal satu bulan 
sebelum tanggal 19 Mei 2010, dan (2) 
perusahaan perbankan yang aktif 
melakukan transaksi penjualan dan 
pembelian saham (bukan saham tidur) 
selama periode peristiwa yang ditentukan. 
Jumlah sampel yang digunakan adalah 20 
perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 

Definisi Operasional Variabel  

Variabel dalam penelitian ini 
adalah Abnormal Return (AR) dengan 
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indikator  Average Abnormal Return 
(AAR). Untuk menghitung Average 
Abnormal Return maka terlebih dahulu 
melakukan perhitungan yang 
menggunakan rumus sebagai berikut:  

1. Return (Pengembalian) 
Untuk menghitung return 

sesungguhnya yang terjadi maka 
digunakan selisih harga sekarang 
relatif terhadap harga sebelumnya 
yang diformulasikan sebagai 
berikut (Jogiyanto, 2009: 200): 

 

Rit =
1

1




Pit

PitPit

 
…………(3.1) (3.1) 

 

Keterangan: 
Rit  = Return realisasi sekuritas i 
pada hari ke-t 
Pit  = Harga saham sekarang 
relatif 

1Pit  = Harga saham hari 
sebelumnya 
 

2. Expected Return (pengembalian 
diharapkan) 

Mencari estimasi 
pengembalian ekspektasi saham 
yang menggunakan mean adjusted 
model dengan rumus matematis 
sebagai berikut (Jogiyanto, 2010: 
73) 

      E[Ri,t] = 
T

jRi
t

tj



1

1
,

……..…(3.2)
 

 
Keterangan: 
E[Ri,t] = Return ekpektasi sekuritas  
ke-i pada periode peristiwa ke-t  

jRi,  = Return realisasi 
perusahaan ke-i pada 
periode estimasi 

T = Lamanya periode 
estimasi, yaitu dari t-6 sampai t-35. 

3. Abnormal Return (AR) 
Abnormal return merupakan 

kelebihan dari return yang 
sesungguhnya terjadi terhadap 
return yang diharapkan investor 
(ER) yang diformulasikan sebagai 
berikut: 
ARi,t = Ri,t – E(Ri,t) ……. (3.3) 
 

Keterangan: 
ARi,t = Abnormal return 

sekuritas ke-i pada  
periode peristiwa ke-
t 

Ri,t = Return sesungguhnya 
yang terjadi untuk 
sekuritas ke-i pada 
periode peristiwa ke-
t 

E(Ri,t) = Return ekpektasi 
sekuritas ke-i untuk 
periode peristiwa ke-
t. 

 
4. Average Abnormal Return (AAR) 

Average Abnormal Return 
adalah rata-rata dari selisih antara 
return sesungguhnya yang terjadi 
dengan return ekspektasi, dengan 
rumus sebagai berikut:  

AARt = 
k

AR
k

i
it

1

……….(3.4)
 

 
Keterangan: 
AARt  = Rata-rata Return Tidak 

Normal (Average 
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Abnormal Return) 
pada hari ke t. 

itAR   = Return Tidak Normal 
(Abnormal Return) 
untuk sekuritas ke-i 
pada hari ke t 

k  = Jumlah saham yang 
terpengaruh oleh 
pengumuman 
peristiwa. 

 

 

Tehnik Pengolahan Data 

Tehnik pengolahan data dalam 
penelitian ini adalah event study yaitu 
suatu studi tentang pergerakan Abnormal 
return saham yang terjadi disekitar 
peristiwa tertentu, terutama pengumuman 
atau peristiwa yang diduga memberikan 
informasi bursa tentang suatu saham 
(Nurhaeni Nunung, 2009). Tehnik 
pengolahan data yang digunakan adalah 
dengan event window yaitu periode 
penelitian sebagaimana yang dijelaskan 
pada gambar berikut: 

 
Gambar 1.1 

Jendela Peristiwa (Event Window) 
 

     Event Period 
 
 

 t-35           t-5    t0           t+5 
30 Maret 2010 12 Mei 2010 20 Mei 2010   27 Mei 2010 

 
 

 
Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis untuk 
mengetahui apakah secara signifikan 
peristiwa pergantian Menteri keuangan 
tanggal 19 Mei 2010 memiliki dampak 
terhadap return tidak normal perusahaan 
perbankan. Pengujian data menggunakan 
metode Paired Sample T Test pada 
variabel dependent untuk mengetahui 
apakah peristiwa pergantian Menteri 
Keuangan memberikan dampak terhadap 
Average Abnormal Return (AAR) saham 
perusahaan perbankan. Pengujian hipotesis 
dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan uji beda rata-rata untuk dua 
sampel berpasangan (Paired Sample T-
Test). Metode uji beda rata-rata dua sampel 

berpasangan adalah suatu metode yang 
digunakan untuk membandingkan rata-rata 
dua sampel yang saling berhubungan 
dalam suatu kelompok (Sarwono, 2009). 
Kriteria Pengujian 

Ho diterima jika sig-t (probabilitas) > 
0,05  

Ha diterima jika sig-t (probabilitas) <  
0,05  

 
HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Hasil Pengujian 

 Dalam penelitian ini, perhitungan 
dan analisis data menggunakan 2 program 
yaitu program Excel dan SPPS16 dengan 

Estimation Period Event Period 



e-Jurnal BINAR  AKUNTANSI Vol. 1 No. 1, September 2012           19 

 

19 

 

alat uji beda rata-rata untuk dua sampel 
berpasangan (Paired-Sample T Test).  
Pengujian Hipotesis I 

Hipotesis pertama yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah “Terdapat 
perbedaan Average Abnormal Return 
(AAR) pada saat dan sebelum 
pengumuman pergantian Menteri 
Keuangan RI Tahun 2010”. 

Dalam membuktikan pengujian 
hipotesis pertama ini digunakan uji T 
(paired sampel t test) yaitu 
membandingkan nilai Average Abnormal 
Return (AAR) pada saat pergantian 
menteri keuangan dengan Average 
Abnormal Return (AAR) pada hari-hari 
sebelum pergantian menteri keuangan. 

Diketahui bahwa perbedaan 
Average Abnormal Return (AAR) antara 
hari t-5 dengan t0 (pada saat pergantian 
menteri keuangan). Dari hasil ini 
menunjukkan t hitung sebesar 3,049* 
dengan nilai probabilitas (Sig-t) sebesar 
0,007 yang nilainya di bawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t-4 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar -
5,013* dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,000 yang nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t-3 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar -
2,158* dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,044 yang nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t-2 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar 
2.530* dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,020 yang nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t-1 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar -

0,626 dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,538 yang nilainya diatas level 
signifikan 5% (0,05).  

Dengan demikian hasil 
keseluruhan uji T, menunjukkan bahwa 
ada perbedaan antara Average Abnormal 
Return (AAR) pada tanggal pergantian 
menteri keuangan dengan hari-hari 
sebelum tanggal pergantian menteri 
keuangan tahun 2010 dalam Perusahaan 
Perbankan. Dengan demikian hipotesis 
pertama (Ha1) yang diajukan dapat 
diterima. 
Pengujian Hipotesis II 

Hipotesis kedua yang diajukan dalam 
penelitian ini adalah “Terdapat 
perbedaan Average Abnormal Return 
(AAR) pada saat dan setelah 
pengumuman pergantian Menteri 
Keuangan RI Tahun 2010” Dalam 
membuktikan pengujian hipotesis kedua 
ini digunakan uji T (paired sampel t test) 
yaitu membandingkan nilai Average 
Abnormal Return (AAR) pada saat 
pergantian menteri keuangan dengan 
Average Abnormal Return (AAR) pada 
hari-hari setelah pergantian menteri 
keuangan.  

Hasil pengujian menunjukkan 
perbedaan Average Abnormal Return 
(AAR) antara hari t+5 dengan t0 (pada saat 
pergantian menteri keuangan) 
menunjukkan t hitung sebesar -3,369* 
dengan nilai probabilitas (Sig-t) sebesar 
0,003 yang nilainya di bawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t+4 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar -
3,751*  dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,001 yang nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t+3 dengan t0 (pada saat 
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pergantian) menunjukkan t hitung sebesar 
4,961* dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,000 yang nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t+2 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar -
2,437* dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,025 yang nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05). Perbandingan AAR 
antara hari t+1 dengan t0 (pada saat 
pergantian) menunjukkan t hitung sebesar -
0,590 dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,562, nilainya dibawah level 
signifikan 5% (0,05).  

Dengan demikian hasil keseluruhan uji 
T, menunjukkan bahwa ada perbedaan 
antara Average Abnormal Return (AAR) 
pada saat (tanggal) pergantian menteri 
keuangan dengan hari-hari setelah tanggal 
pergantian menteri keuangan tahun 2010 
dalam Perusahaan Perbankan. Dengan 
demikian hipotesis kedua (Ha2) yang 
diajukan dapat diterima. 
Pengujian Hipotesis III 

Hipotesis ketiga yang diajukan 
dalam penelitian ini adalah “Terdapat 
perbedaan Average Abnormal Return 
(AAR) sebelum dan setelah 
pengumuman pergantian Menteri 
Keuangan RI tanggal 01 Juni 2010”. 

Dalam membuktikan pengujian 
hipotesis ketiga ini digunakan uji T (paired 
sampel t test) yaitu membandingkan nilai 
Average Abnormal Return (AAR) pada 
hari-hari sebelum pergantian menteri 
keuangan dengan Average Abnormal 
Return (AAR) pada hari-hari setelah 
pergantian menteri keuangan.  

Perbedaan AAR sebelum 
pergantian dan setelah pergantian Menteri 
Keuangan adalah signifikan, hal ini 
terbukti dengan hasil perhitungan statistik 
yang menunjukkan nilai t hitung sebesar -

3,812  dengan nilai probabilitas (Sig-t) 
sebesar 0,001. Nilai Probabilitas dibawah 
level signifikan 5% (0,05). Dengan 
demikian hipotesis ketiga (Ha3) diterima. 
Maka dapat disimpulkan bahwa Average 
Abnormal Return (AAR) sebelum 
peristiwa pergantian Menteri Keuangan 
tahun 2010 memiliki perbedaan yang 
signifikan dengan  Average Abnormal 
Return (AAR) setelah peristiwa pergantian 
Menteri Keuangan tahun 2010. 

Pembahasan 

Peristiwa pergantian Menteri 
Keuangan ini diawali dengan mundurnya 
Sri Mulyani dari Jabatan Menteri 
Keuangan pada tanggal 05 Mei 2010 
karena beliau diangkat sebagai managing 
director World Bank, dan kemudian 
posisinya sebagai Menteri Keuangan 
digantikan oleh Agus Dermawan Wintarto 
yang berlatar belakang seorang Banker 
(mantan direktur utama Bank Mandiri). 

Ria Aseptin (2011) menyatakan 
bahwa peristiwa mundurnya Sri Mulyani 
dari jabatan Menteri Keuangan memiliki 
kandungan informasi bagi pasar modal. 
Pasar modal bereaksi terhadap peristiwa 
tersebut, hal ini ditunjukkan dengan 
adanya perbedaan yang signifikan 
Abnormal Return sebelum dan setelah 
pengumuman pengunduran diri dari posisi 
Menteri Keuangan. Demikian pula saat 
terjadinya peristiwa pergantian Menteri 
Keuangan RI Tahun 2010, 

Peristiwa pergantian Manteri 
Keuangan tahun 2010 ini memiliki 
kandungan informasi yang baik bagi pasar 
karena dampak yang ditimbulkan adalah 
pengaruh positif bagi saham perusahaan 
perbankan. Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya perbedaan  Average Abnormal 
Return (AAR) yang signifikan pada saat 
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pergantian, sebelum dan setelah terjadinya 
peristiwa pergantian. Selain itu pada hasil 
penelitian juga terlihat ada peningkatan 
Abnormal Return (AR) setelah terjadinya 
pergantian dibandingkan dengan sebelum 
pergantian. Peningkatan Abnormal Return 
(AR) setelah peristiwa pergantian ini 
terjadi karena pelaku pasar memperkirakan 
bahwa Menteri Keuangan yang baru adalah 
sosok yang baik dan juga memiliki kinerja 
yang tidak jauh berbeda dengan Menteri 
Keuangan yang lama. 

PENUTUP 

Kesimpulan  
Hasil penelitian berdasarkan 

analisis data dan pembahasan dapat 
disimpulkan:  

1. Terdapat perbedaan antara Average 
Abnormal Return (AAR) yang 
signifikan pada saat peristiwa 
pergantian menteri keuangan dengan 
hari-hari sebelum peristiwa 
pergantian menteri keuangan. 

2. Terdapat perbedaan antara Average 
Abnormal Return (AAR) yang 
signifikan pada saat peristiwa 
pergantian menteri keuangan dengan 
hari-hari setelah peristiwa pergantian 
menteri keuangan. 

3. Terdapat perbedaan antara Average 
Abnormal Return (AAR) yang 
signifikan sebelum dan setelah 
peristiwa pergantian menteri 
keuangan tahun 2010. 

Saran  
1. Mengembangkan penelitian serupa 

dibidang lain, pasar modal tidak 
hanya bereaksi pada peristiwa 
politik dan ekonomi saja, tetapi 
juga peristiwa-peristiwa lain yang 

mempengaruhi kehidupan 
masyarakat. 

2. Mengembangkan penelitian 
selanjutnya dengan penggunaan 
periode jendela yang diperpanjang 
untuk melihat reaksi yang lebih 
nyata dan hasil yang lebih akurat. 
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