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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai likuiditas (yang 

dihitung menggunakan bid-ask spread) dan abnormal return pada periode 

pengamatan yaitu 30 hari sebelum dan 30 hari setelah stock split yang meliputi 8 

sampel perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Perkembangan likuditas dilihat dari rata-rata  bid-ask sperad sebelum dan 

setelah stock split pada 8 perusahaan sampel diketahui terdapat 3 

perusahaan sampel yang menunjukan adanya penurunan rata-rata bid-ask 

spread setelah stock split yaitu saham CTRA menurun sebesar 0.00766, 

saham LSIP sebesar 0.00117 dan saham KLBF sebesar 0.00226. 

Sedangkan 5 perusahaan sampel yang mengalami peningkatan rata-rata 

bid-ask spread diantaranya saham INCO meningkat sebesar 0,02003, 

saham TINS sebesar 0.05921, saham CPIN sebesar 0.01754, saham ASII 

sebesar 0.00993 dan saham TLKM sebesar 0.00713.  Berdasarkan 

perhitungan rata-rata bid-ask spread keseluruhan sampel menghasilkan 

adanya peningkatan rata-rata bid-ask spread sebesar 0.01284, karena 

semakin tinggi tingkat bid-ask spread suatu saham menunjukan semakin 

tidak likuid saham tersebut maka tujuan perusahaan melakukan stock split 

untuk meningkatkan likuiditas tidak tercapai. Sedangkan perkembangan 

abnormal retun dilihat rata-rata abnormal return sebelum dan setelah stock 

split dari 8 perusahaan sampel didapat 5 perusahaan sampel yang 

mengalami penurunan rata-rata abnormal return yaitu saham INCO 

menurun sebesar 0.00048, saham CTRA sebesar 0.00028, saham CPIN 

sebesar 0,00018, saham LSIP sebesar 0,00013 dan saham KLBF sebesar 

0.00018 serta 3 perusahaan yamg mengalami kenaikan rata-rata abnormal 

return diantaranya saham TINS meningkat sebesar 0.00057, saham ASII 

sebesar 0.00017 dan saham TLKM sebesar 0.00047. Berdasarkan 
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perhitungan rata-rata abnormal return keseluruhan sampel menghasilkan 

adanya penurunan rata-rata abnormal return sebesar 0.000005. Penurunan 

abnormal return tersebut menunjukan tidak terdapat peningkatan return 

setelah adanya stock split. 

2. Pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan Paired Sample T-Test 

untuk keseluruhan sampel menghasilkan bahwa terdapat perbedaan 

likuiditas saham sebelum dan setelah stock split yang ditunjukan dengan 

nilai -t hitung sebesar -10.840 lebih kecil dari -t tabel sebesar -2.045 yang 

berarti tolak H 	 dan terima H 	 . Dari 8 sampel perusahaan terdapat 3 

sampel perusahaan yang menunjukan tidak terdapat perbedaan likuiditas 

saham sebelum dan setelah stock split yang ditunjukan dengan nilai t 

hitung lebih kecil dari nilai t tabel (2.045) yaitu saham CTRA dengan nilai 

t hitung sebesar 1.225, saham LSIP sebesar 0.359 dan penggunaan 

Wilcoxon Signed Rank-Test untuk saham KLBF dengan nilai Z hitung 

sebesar -1.607 lebih kecil dar nilai Z tabel (1.96). Sedangkan 5 perusahaan 

sampel menunjukan terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan 

setelah stock split ditunjukan dengan nilai -t hitung lebih kecil dari -t tabel 

diantaranya saham INCO dengan nilai -t hitung sebesar -3.596, saham 

TINS sebesar -5.816, saham CPIN sebesar -3.541, saham ASII sebesar -

4.459 dan saham TLKM sebesar -2.179. Hasil ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Wijanarko dan Prasetiono (2012) yang menghasilkan 

bahwa terdapat perbedaan pada likuiditas saham sebelum dan sesudah 

stock split. 

3. Pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan paired sample t test 

untuk keseluruhan sampel menghasilkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan setelah stock split yang ditunjukan dengan 

nilai t hitung sebesar 0.002 lebih kecil dari t tabel sebesar 2.045 yang 

berarti tolak H 	 dan terima H 	. Masing-masing sampel menunjukan nilai t 

hitung lebih kecil daripada t tabel yang berarti tidak terdapat perbedaan 

abnormal return sebelum dan setelah stock split. Hasil ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Wijanarko dan Prasetiono (2012) yang 
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menghasilkan bahwa stock split tidak memberikan perbedaan terhadap 

abnormal return yang diterima. Hasil ini bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rumanti dan Moerdiyanto (2010) bahwa 

terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan setelah stock split. 

 

5.2.  Saran 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi yaitu: 

1. Bagi Investor 

Memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan 

seperti kebijakan stock split dalam melakukan keputusan investasinya. 

Stock split terbukti tidak memberikan penambahan return yang ditandai 

dengan tidak adanya perbedaan abnormal return sebelum dan setelah stock 

split.  

2. Bagi Emiten 

Kebijakan stock split yang dilakukan perusahaan tidak menjamin adanya 

peningkatan harga saham sesuai tujuan. Berdasarkan hasil penelitian 

likuiditas saham setelah stock split mengalami penurunan yang ditunjukan 

dengan meningkatnya nilai bid-ask spread. Serta menentukan waktu yang 

tepat untuk melakukan stock split dengan mempertimbangkan kondisi 

pasar saham, ekonomi dan politik yang bisa menjadi faktor penghambat 

tercapainya tujuan kebijakan stock split. 

3. Bagi Peneliti yang akan datang 

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan peroide dan sampel 

yang lebih banyak sehingga pengaruh kebijakan stock split dapat tercermin 

dengan lebih akurat. Selain itu diharapkan peneliti dapat menguji 

menggunakan variabel-variabel lain yang dipengaruhi kebijakan stock 

split. 

 


