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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1] Berdasarkan hasil Penelitian: tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara Frekuensi perdagangan saham sebelum dan sesudah Share Split 

dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang melakukan Share Split 

selama periode 2015. 

2] Berdasarkan hasil Penelitian: terdapat perbedaan yang signifikan antara 

nilai transaksi saham sebelum dan sesudah Share Split dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan yang melakukan Share Split selama periode 

2015. 

3] Berdasarkan hasil Penelitian:  

a. Actual return: tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

return saham sebelum dan sesudah Share Split dilakukan pada 

perusahaan-perusahaan yang melakukan Share Split selama periode 

2015. 

b. Abnormal return: terdapat perbedaan yang signifikan antara 

abnormal return saham sebelum dan sesudah Share Split dilakukan  
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pada perusahaan-perusahaan yang melakukan Share Split selama 

periode 2015. 

4] Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa : aksi korporasi share split dapat dikatakan efektif apabila aksi 

ini diukur melalui nilai transaksi dan abnormal return saham, adapun 

alasan yang mendukung hal ini selain hasil pengujian hipotesis yang 

menyatakan terdapat perbedaan di kedua variabel selama periode 

sebelum dan sesudah share split, yaitu menurut Trading Range Theory 

dan Signaling Theory aksi share split dapat meningkatkan daya beli 

investor dikarenakan harga saham yang lebih murah ditwarkan ke 

publik dimana hal ini akan menstimulasi peningkatan nilai transaksi 

saham dan juga dengan adanya informasi share split yang diterima 

publik, sekaligus menjadi penyebab adanya perbedaan abnormal 

return sebelum dan sesudah.  

Namun jika diukur melalui Actual return dan frekuensi saham, aksi 

share split berdasarkan hasil penelitian, tidak memiliki perbedaan 

antara periode sebelum dan sesudah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti dapat 

membuat saran sebagai berikut: 

1] kepada investor 

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa Share Split 

merupakan aksi korporasi yang besar sekaligus menjadi hal yang 
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diekspektasikan oleh pasar.  Dengan demikian, pasar akan mengalami 

berbagai perubahan, dan mencari kesempatan untuk mendapatkan 

keuntungan.  Untuk itu para investor memerlukan berbagai indikator 

yang dapat menjadi titik acuan untuk mengukur perubahan nilai saham 

apabila Share Split dilakukan.   

Berdasarkan hasil penelitian, frekuensi perdagangan dan return saham 

tidak memunculkan perbedaan antara sebelum dan sesudah Share Split. 

Dengan demikian, adanya Share Split belum tentu akan memunculkan 

perbedaan frekuensi perdagangan dan return saham sebelum dan 

sesudah Share Split.  Karena itu dalam penelitian ini frekuensi 

perdagangan dan return saham tidak cukup untuk dijadikan sebagai 

indikator peningkatan atau penurunan harga saham sesudah aksi Share 

Split yang dilakukan oleh perusahaan.  Terdapat dua indikator yang 

dapat digunakan menjadi indikasi adanya perbedaan setelah Share Split 

yaitu nilai transaksi saham dan abnormal return dimana hal ini 

didukung oleh trading range theory dan signaling theory yang mana 

secara teori tersebut dengan adanya informasi positif yang diterima 

publik dan penurunan harga perlembar saham dapat menstimulasi niat 

investor untuk berinvestasi di saham-saham perusahaan yang 

melakukan aksi korporasi share split.   

2] Kepada peneliti selanjutnya 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar melakukan 

penelitian selanjutnya dengan teknik statistik yang berbeda untuk 
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pengolahan data, seperti uji pengaruh (analisis regresi linier berganda 

dan analisis regresi logistik-biner) untuk melihat apakah terdapat 

pengaruh dari Share Split terhadap variabel-variabel paramater saham 

yang terjadi.   

Selain itu, peneliti menyarankan untuk dapat menambah jumlah 

sampel yang diteliti, untuk meningktkan kemampuan generalisasi dari 

hasil penelitian yang akan datang.   
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