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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Tidak terdapat perbedaaan likuiditas saham sebelum dan sesudah pelaksanaan 

stock split. Salah satu penyebab tidak terdapat perbedaan pada trading volume 

activity (TVA) adalah investor melakukan strategi wait and see. Faktor lain 

berasal dari faktor eksternal perusahaan seperti ketidakstabilan ekonomi dan 

politik di Indonesia, persepsi pasar terhadap suatu saham, serta isu-isu yang 

dapat mempengaruhi reaksi pasar. 

2. Tidak terdapat perbedaaan abnormal return saham sebelum dan sesudah 

pelaksanaan stock split. Penyebab tidak terdapat perbedaan pada abnormal 

return saham adalah beberapa investor tidak mendapatkan informasi lebih akan 

adanya pengumuman stock split sehingga para investor tidak memanfaatkan 

informasi tersebut untuk memperoleh abnormal return yang maksimal. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti menyadari keterbatasan penelitian 

ini yaitu : 

1. Sampel penelitian yang digunakan hanya perusahaan yang melakukan stock split 

selama periode 2010-2014 sehingga sampel kurang mencerminkan reaksi pasar 

yang sebenarnya. 
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2. Pada periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split, reaksi 

pasar yang terlihat masih belum stabil, sehingga hasil penelitian kurang 

mencerminkan reaksi pasar yang sebenarnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran pada berbagai pihak 

yang terkait dengan penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan 

Perusahaan yang go public diharapkan agar selalu memperhatikan harga saham 

perusahaannya. Bila harga saham terlalu tinggi sebaiknya perusahaan 

melakukan pemecahan saham (stock split) agar harga saham berada pada rentang 

perdagangan yang optimal. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kinerja 

perusahaan setelah stock split sehingga para investor percaya bahwa emiten akan 

memberikan prospek yang baik di masa yang akan datang. 

2. Investor  

Saat perusahaan merencanakan akan melakukan pemecahan saham (stock split) 

pelaku pasar modal harus berhati-hati dalam memilih dan menganalisis 

informasi yang relevan untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, sehingga diharapkan investor tidak terburu-buru untuk melakukan 

aksi jual-beli dan lebih bersikap rasional dalam pengambilan keputusan.  

3. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah sampel, periode tahun penelitian, dan jumlah hari pada periode 

pengamatan.


