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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka  

penelitian  yang  bertujuan  untuk  menganalisis  perbedaan  abnormal  return dan 

volume perdagangan saham sebelum  dan  sesudah  peristiwa  stock  split pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata abnormal return saham selama 

periode peristiwa, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah dilakukannya stock 

split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-

2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar (investor) kurang tertarik 

pada peristiwa stock split karena tidak menjamin akan memberikan return 

yang lebih besar daripada sebelumnya. 

2. Berdasarkan uji statistik terhadap rata-rata trading volume activity selama 

periode peristiwa, diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara volume perdagangan saham sebelum dan sesudah 

dilakukannya stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010-2013. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar 

(investor) kurang tertarik pada peristiwa stock split karena tidak menjamin 

akan menempatkan pada posisi trading range yang optimal. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat beberapa saran bagi pihak-

pihak yang berkepentingan antara lain: 

1. Bagi investor, informasi yang terjadi di pasar modal tidak semua merupakan 

informasi yang berharga, karena itu para pelaku pasar modal harus secara 

tepat memilah dan menganalisis informasi-informasi yang berhubungan 

dengan peristiwa stock split untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan, sehingga diharapkan investor tidak terburu-buru untuk melakukan 

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

2. Hasil dari penelitian ini memberikan masukan bagi emiten bahwa pemecahan 

saham atau stock split tidak menjamin abnormal return dan aktivitas volume 

perdagangan saham akan meningkat sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, 

emiten hendaknya tidak memilih tindakan korporasi stock split sebagai upaya 

meningkatkan keuntungan tetapi fokus pada cara agar kinerja perusahaan 

dapat lebih baik sehingga investor dapat mempercayai emiten akan 

memberikan prospek yang baik di masa yang akan datang. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menguji kembali variabel-variabel 

dengan memperpanjang periode pengamatan sehingga akan lebih 

mencerminkan reaksi pasar. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan 

menghitung abnormal return dengan menggunakan model lain yaitu Mean 

Adjusted Model yang menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan 

yang sama dengan rata–rata return realisasi sebelumnya selama periode 



110 
 

 
 

estimasi atau menggunakan Market Model yaitu membentuk model ekspektasi 

dengan menggunakan data realisasi selama periode estimasi. 


