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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis yang dibahas dalam BAB IV, pengujian hipotesis 

terhadap 24 saham perusahaan sampel, pada bab ini diperoleh beberapa 

kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

1. Kondisi trading volume activity sebelum dan sesudah stock split yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.  

Rata-rata trading volume activity seluruh perusahaan baik sebelum dan 

setelah stock split pada tahun 2009-2013 mengalami peningkatan yang tinggi. 

Trading volume activity tiap sampel perusahaan pada saat sebelum melakukan 

kebijakan stock split cenderung lebih kecil. Faktor tersebut terjadi bahwa 

investor belum tertarik dalam melakukan investasi dikarenakan harga saham 

tiap perusahaan masih cukup besar sehingga trading volume activity yang 

kecil. Sedangkan setelah perusahaan melakukan kebijakan stock split yang 

dapat menurunkan harga saham membuat investor berminat untuk melakukan 

transaksi jual beli saham yang kemudian trading volume activity meningkat. 

2. Kondisi bid-ask spread sebelum dan sesudah stock split yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013.  

Rata-rata bid-ask spread seluruh perusahaan baik sebelum dan setelah stock 

split pada tahun 2009-2013 mengalami peningkatan. Bid-ask spread tiap 

sampel perusahaan pada saat sebelum kebijakan stock split tidak jauh berbeda 

dengan setelah melakukan kebijakan stock split. Suatu pasar memiliki 

likuiditas sempurna berkaitan dengan kerapatan bid-ask spread yang terjadi 

jika nilai spread antara bid dan ask adalah nol. Namun pada penelitian ini 

kondisi bid-ask spread mengalami kenaikan sehingga terjadi penurunan 

likuiditas.
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3. Dari hipotesis pertama dengan paired sample t-test pada trading volume 

activity periode sebelum dan sesudah stock split, secara statistik 

menyimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut menunjukan 

adanya perbedaan yang signifikan antara trading volume activity sebelum dan 

sesudah stock split. Kemudian dari hipotesis kedua dengan paired sample t-

test pada bid-ask spread periode sebelum dan sesudah stock split, secara 

statistik menyimpulkan bahwa Ho ditolak dan H1 diterima. Hal tersebut 

menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara bid-ask spread sebelum 

dan sesudah stock split 

 

5.2 Saran 

 Bedasarkan kesimpulan penelitian terdapat beberapa saran bagi pihak-pihak 

yang terkait. Adapun saran-saran tersebut yaitu: 

1. Bagi para pemegang saham dapat menjadikan informasi stock split sebagai 

penambah tolak ukur dalam menentukan keputusan untuk membeli saham 

perusahaan yang melakukan stock split. Namun para pemegang saham pun 

dapat mengamati faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi stock split. 

2. Bagi perusahaan dapat melakukan kebijakan stock split sebagai pencapaian 

tujuan perusahaan. Tujuan tersebut salah satunya yaitu meningkatkan 

likuiditas saham dan menarik minat investor untuk memiliki saham 

perusahaan. Perusahaan harus mempertahankan prospek yang baik untuk 

tetap menarik perhatian investor. 

3. Bagi para peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian sejenis agar 

memperpanjang dan memperbaharui periode pengamatan, juga menggunakan 

variabel lain yang dapat mempengaruhi stock split dengan harapan hasil 

penelitian akan menjadi lebih baik dan akurat.  

 


