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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Pada bab ini diperoleh kesimpulan yang mengacu pembahasan bab 

sebelumnya. Berdasarkan hasil pengujian terhadap abnormal return, risiko 

sistematis, 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. Kondisi perkembangan Abnormal Return, Risiko Sistematis, dan Volume 

Perdagangan Saham pada perusahaan go-public yang melakukan stock split 

periode 2010-2013. 

a. Kondisi abnormal return sebelum dan sesudah stock split yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013. Abnormal return mengalami 

penurunan pada saat sesudah pengumuman stock split. Rata-rata abnormal 

return seluruh perusahaan baik sebelum dan sesudah stock split periode 

2010-2013 mengalami penurunan dari 0,00157005338 menjadi -

0,0050476457. abnormal return tertinggi pada periode sebelum stock split 

yaitu dimiliki oleh Ciputra Development Tbk. (CTRA) sebesar 0,01231 , 

sedangkan abnormal return terendah pada periode sebelum stock split 

adalah  Metro Realty Tbk. (MTSM) dengan abnormal return -0,01098. 

Kemudian abnormal return tertinggi pada periode sesudah stock split 

dimiliki oleh Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) sebesar 0,00859 dan 

abnormal return terendah pada periode sesudah stock split dimiliki 

Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. (JTPE) yaitu -0.03046. Maka dapat diambil 

kesimpulan berdasarkan rata-rata abnormal return seluruh perusahaan 

baik sebelum dan sesudah stock split pada periode tahun 2010-2013 

mengalami penurunan  sebesar 0.00661. hal tersebut  memberikan sinyal 
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negatif dikarenakan hasil rata-rata abnormal return yang negatif artinya 

pasar merespon negatif atas pengumuman stock split.  

b. Kondisi risiko sistematis sebelum dan sesudah stock split yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2010 – 2013 kurang berfluktuatif. Rata-rata  

tingkat risiko sistematis seluruh saham sampel meningkat setelah aktivitas 

stock split, ditunjukan dengan nilai rata-rata Beta setelah stock split 

sebesar 0,0057657544 lebih besar dari -0.0043438547 Beta sebelum stock 

split. Risiko Sistematis tertinggi pada periode sebelum stock split dimiliki 

oleh Intraco Penta Tbk. (INTA) sebesar 0.02997, dan Risiko Sistematis 

terendah pada periode sebelum stock split adalah pada Charoen Pokphand 

Indonesia Tbk (CPIN) yaitu -0.02909. Sedangkan Risiko Sistematis 

tertinggi periode setelah stock split dimiliki oleh  Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) (BBRI) sebesar 0.07645 dan Risiko Sistematis terendah pada 

periode setelah stock split dimiliki oleh Telekomunikasi Indonesia 

(TLKM) yaitu -0.00845. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata 

risiko sistematis seluruh perusahaan baik sebelum dan setelah stock split 

pada periode tahun 2010-2013 mengalami peningkatan sebesar 0.01011 

dari -0.00434 menjadi  0.00577. 

c. Kondisi volume perdagangan saham (TVA) sebelum dan sessdauh stock 

split yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013 

menghasilkan data yang fluktuatif. Diperoleh rata-rata  TVA seluruh 

saham sampel sedikit menurun setelah peristiwa stock split, ditunjukan 

dengan nilai rata-rata TVA sebelum stock split sebesar 0,0027158928 

sedikit lebih besar dari  0.0026668837 TVA sesudah stock split. (TVA) 

tertinggi pada periode sebelum stock split dimiliki oleh Intraco Penta Tbk. 

(INTA) sebesar 0.01574 dan TVA terendah pada periode sebelum stock 

split adalah Jaya Real Property Tbk. (JRPT) yaitu 0.0000117636. 

Kemudian TVA tertinggi pada periode sesudah stock split dimiliki oleh 

Surya Semesta Internusa Tbk. (SSIA) sebesar 0.01171, dan TVA terendah 

pada periode sesudah stock split dimiliki oleh  Sumber Alfaria Trijaya 

Tbk. (AMRT) yaitu 0.0000052001. Maka dapat diambil kesimpulan 
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bahwa rata-rata TVA seluruh perusahaan baik sebelum dan sesudah stock 

split pada tahun 2010-2013 mengalami sedikit penurunan sebesar 

0.0000490091 dari  0.0027158928 menjadi 0.0026668837.  Hal tersebut 

mengindikasikan perubahan volume perdagangan saham di pasar modal 

sangat kecil, hal ini berarti reaksi pasar yang masih fluktuatif terhadap 

pengumuman kebijakan pemecahan saham yang artinya informasi yang 

diperoleh pasar masih belum merata.  

 

2. Analisis perbedaan abnormal return, risiko sistematis, dan volume 

perdagangan saham pada perusahaan yang melakukan stock split periode 

2010-2013. 

a. Pengujian hipotesis pada abnormal return diperoleh nilai t-hitung 2,413 

dengan probabilitas 0,026 (untuk tingkat kepercayaan 5%) didapat nilai t-

tabel 1,734. oleh karena itu, t-hitung (2.413) > t-tabel (1.734), yang artinya 

ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima.  Dengan demikian pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa “terdapat perbedaan yang signifikan 

antara abnormal return sebelum dan sesudah stock split” diterima. 

b. Pengujian hipotesis pada risiko sistematis dengan menggunakan uji 

Wilcoxon Signed Rank Test menghasilkan nilai Z yang didapat sebesar -

1,792 dengan p value (Prob > (z) ) dan Asymp.Sig.(2-tailed) = 0.073 

dengan nilai 0.073 maka data risiko sistematis yang akan dianalisis adalah 

normal atau Ho = diterima karena nilai probabilitas uji Wilcoxon Signed 

Ranks Test risiko sistematis 0.073 lebih besar dari probabilitas 0.05 yaitu 

0.073>0.05 . Hal tersebut berarti bahwa “tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara risiko sitematis sebelum dan sesudah peristiwa stock 

split” diterima. 

c. Pengujian hipoteis pada volume perdagangan saham (TVA) di peroleh 

nilai t-hitung 0,093 (untuk tingkat kepercayaan 5%) didapat nilai t-tabel 

1,734. oleh karena itu, t-hitung (0.093) < t-tabel (1.734) yang artinya 

berarti Ho diterima, maka keputusannya adalah bahwa “tidak terdapat 
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perbedaan antara TVA (Trading Volume Acivity) sebelum dan sesudah 

stock split”. diterima. 

 

d. Salah satu penyebab Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham 

mengalami penurunan yaitu Kenaikan Bunga KPR dan Aturan DP 30% 

Bikin Penjualan Rumah Ciputra Lesu, yang dikutip dari 

(finance.detik.com), selain itu Intraco Penta mengalami penurunan 

pembayaran dividen, karena pengunaan hutang meningkat sehingga 

penurunan dari pada laba bersih dan profit yang tidak stabil. bahwa 

ditinjau dari rasio-rasio keuangannya, khususnya rasio likuiditas dan rasio 

leverage secara keseluruhan menunjukkan trend menurun setelah go 

public. Menurut kepala riset Trust Securities Reza Priyambaya menilai 

Ternyata rata-rata perusahaan yang melakukan stock split rasio likuiditas 

perusahaannya mengalami penurunan yang menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi kewajiban lancarnya dengan menggunakan 

aktiva lancarnya semakin rendah. Untuk rasio aktivitas yang terdiri atas 

inventory turnover, accounts receivable turnover, accounts payable 

turnover, dan total asset turnover menunjukkan trend yang menurun secara 

keseluruhan setelah melakukan stock split. Berarti, kemampuan efektifitas 

perusahaan dalam mengelola sumber daya (aktiva) yang dimilikinya 

mengalami penurunan. 

 

5.2 Saran 

 Setelah mengamati dan menganalisis hasil penelitian, penulis melihat 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada pihak yang 

berkepentingan antara lain : 

1. Bagi Emiten / Perusahaan 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini memberikan masukan bagi 

perusahaan bahwa aktifitas stcok split tidak menjamin bahwa rata-rata 

risiko sistematis dan rata-rata TVA akan meningkat sesuai dengan 
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tujuannya. Oleh karena itu, perusahaan hendaknya jangan terlalu 

memfokuskan pada peristiwa stock split tersebut, tetapi bagaiamana 

caranya agar kinerja perusahaan bisa lebih meningkat setelah stock split 

sehingga para investor bisa mempercayai bahwa perusahaan akan 

memberikan prospek yang bagus di masa yang akan datang. Salah satunya 

yaitu dengan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah, dan Saran yang 

dapat saya berikan bagi emiten, sebelum melakukan kebijakan Stock split 

sebaiknya mempertimbangkan nilai harga saham di pasar sekunder. Jika 

harga saham masih dalam kisaran yang wajar, maka Stock split belum 

perlu di lakukan namun, jika harga di pasar saham terlalu mahal yang 

menyebakan likuiditas saham menurun, maka perlu peningkatan laba 

bersih perusahaan dengan cara melakukan peningkatan volume penjualan, 

meningkatkan promosi dan inovasi produk, dan mengurangi beban-beban 

yang ditanggung perusahaan. Mengingat bahwa investor mengorientasikan 

untuk mendapatkan keuntungan. 

2. Bagi Pemegang Saham / Investor 

Untuk Pemegang Saham disarankan  sebaiknya lebih selektif dalam 

membeli saham dengan melakukan analisis yang lebih cermat, sehingga 

diperoleh saham yang memiliki risiko lebih kecil. Dan investor juga 

mempertimbangkan faktor lain diluar kebijakan perusahaan seperti kondisi 

pasar yang sedang terjadi, serta lebih menganalisis lebih lanjut faktor-

faktor eksternal lainnya seperti faktor fundamental dan faktor teknikan, 

karena hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi abnormal return, 

risiko sistematis, TVA dan tentunya return atau keuntungan yang 

diperoleh didalam  melakukan investasi pada saham. 

3. Bagi Akademisi Universitas Widyatama selaku lembaga yang memberikan 

jasa pendidikan, hendaknya selalu menjaga citra perusahaan, terutama 

menjaga reputasi, menjaga nama baik, mempertahankan akreditas, 

meningkatkan kontribusinya agar dapat menjadi prioritas utama para calon 

peserta didik dalam memilih lembaga pendidikannya. Serta menganjurkan 
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kepada mahasiswanya untuk ikut aktif berpartisipasi dalam berinvestasi di 

pasar modal Indonesia.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya para peneliti memperbanyak variabel 

yang mungmin dapat dipengaruhi oleh keberadaan stock split dan 

menggunakan sampel yang leih besar, kemudian periode pengamatan yang 

lebih pangjang dengan harapan hasil penelitian akan lebih akurat dan 

diharapkan mengukur abnormal retun dengan model lain yaitu Mean 

Adjuted Model atau Market Model . 


