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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap Empat Saham LQ-45 yang Mengalami 

Stock split, maka pada bab ini penulis akan mencoba menarik kesimpulan. Selain itu 

penulis juga mencoba mengajukan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan para 

investor dalam melakukan trading saham pada masa yang akan datang. Adapun 

kesimpulan dan beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Peristiwa stock split yang terjadi terhadap empat saham yang terdapat 

dalam LQ-45 di tahun 2008 ternyata menghasilkan perkembangan harga 

saham yang relatif menurun hal ini bisa dilihat pada tabel 4.1; 4.2; 4.3; 

4.4. Penurunan harga saham ini kemungkinan besar disebabkan oleh 

jatuhnya pasar Amerika yang diakibatkan oleh gulung tikarnya Lehman 

Brothers Inc. Kebangkrutan Lehman Brothers Inc ini disebabkan oleh 

kerugian yang belum pernah dialami sebelumnya untuk melewati krisis 

hipotik yang sedang terjadi di Amerika. Hal ini memberikan dampak 

negatif terhadap pasar Indonesia karena di Indonesia sebagian besarnya 

adalah investor dari Amerika, maka dari itu banyak investor Amerika 

yang menarik dananya dari Indonesia untuk menutupi kerugian di Negara 

asalnya, yaitu Amerika. Diakses dari 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bankruptcy_of_Lehman_Brothers 

2. Berdasarkan hasil dari tabel 4.10 ternyata menghasilkan return tidak 

normal yang tidak signifikan bagi investor yang artinya hipotesis 1 

ditolak. Dimana pada α = 0.1 terbukti pada hari pertama dan keempat 

sesudah stock split terdapat indikasi signifikan tetapi secara umum 

menghasilkan indikasi tidak signifikan. Tetapi pada α = 0.01 dan α = 0.05 
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menghasilkan indikasi tidak signifikan pada waktu sebelum dan sesudah 

peristiwa stock split. 

 

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan khususnya kepada investor dan 

kepada peneliti berikutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Untuk Para Investor Saham sebaiknya hal pertama yang harus Anda 

lakukan adalah menentukan resiko kerugian yang berani diambil, don’t 

invest money you can not afford to lose, don’t borrow money to invest, 

hope for the best, prepare for the worst. 

Sumber: Mega Options 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya hasil penelitian ini dapat 

bermanfaat bagi Anda untuk dapat meramalkan return saham setelah 

peristiwa stock split di masa mendatang dengan memperpanjang periode 

estimasi dan periode jendelanya. Tujuannya adalah untuk menghindari 

kekurangan data dan untuk melihat peristiwa apa saja yang terdapat di 

dalamnya. 


