
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisis data mengenai 

earning per share di sekitar pengumuman stock split di Bursa Efek Indonesia, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari data harga saham pada saat pengumuman stock split dan satu hari 

sebelum pengumuman stock split diperoleh mean abnormal return 

0.0316795 dan angka tersebut dinilai signifikan. Hal ini mengindikasikan 

bahwa informasi yang dibawa oleh pengumuman stock split dinilai pasar 

sebagai suatu informasi yang bermanfaat. Reaksi pasar yang positif 

menunjukan bahwa pengumuman stock split yang telah diterima pasar 

(investor) dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. 

2. Dari data earning per share di sekitar stock split diperoleh rata-rata 

perubahan earning per share. Untuk data kwartalan, dari 4 kwartal 

sebelum stock split terdapat 2 kwartal yang dinilai signifikan, yaitu sqec-2 

dan sqec-1. Dan dari 4 kwartal setelah stock split terdapat 3 kwartal yang 

dinilai signifikan, yaitu sqec+1, sqec+2, dan sqec+3. Begitu pula untuk 

kwartal pada saat stock split diadakan, rata-rata perubahan earning per 

share dinilai signifikan. Dengan pembanding data tahunan, diperoleh rata-

rata perubahan earning per share, namun hanya saec-1 yang dinilai 

signifikan. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa stock split 

membawa informasi mengenai penurunan earning per share sebelumnya 

dan stock split akan diikuti dengan kenaikan earning per share setelahnya. 

 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%, hasil penelitian ini 

sejalan dengan teori-teori sebelumnya yang menyatakan memang ada pengaruh 

kebijakan stock split terhadap earning per share, baik berpengaruh secara positif 

maupun negatif. Namun oleh keterbatasan peneliti, hasil ini harus 

diinterprestasikan secara hati-hati, karena pendekatan event study biasanya 



 
   
   

memiliki kelemahan, yaitu tidak mampu mendeteksi secara jelas pengaruh suatu 

event terhadap variabel yang ditelitinya karena faktor-faktor penting lainnya yang 

terjadi didalam perusahaan maupun diluar perusahaan. 

 

5.2 Saran 

Kesimpulan diatas masih merupakan kesimpulan sementara yang 

memerlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih 

memuaskan. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan waktu, dana dan pengetahuan 

yang dimiliki sendiri. Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, 

peneliti melihat terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan masukan kepada :  

1. Pihak Perusahaan 

Diharapkan kepada pihak perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia 

agar selalu memberi informasi yang besifat objektif, relevan dan dapat 

diuji keabsahannya (full disclosure) sehingga dapat membantu pihak 

investor dalam pengambilan keputusan investasi dimasa yang akan datang. 

Sehingga keputusan perusahaan untuk memecah sahamnya benar-benar 

menggambarkan perfoma earning per share perusahaan yang membaik, 

bukan karena ingin menarik perhatian pasar untuk meningkatkan harga 

saham dan likuiditas saham untuk sesaat. 

2. Investor 

Untuk mulai mempertimbangkan pengumuman stock split sebagai salah 

satu informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan investasi. 

Dan juga agar memperhatikan keadaan earning per share perusahaan 

tersebut sebelum dilakukannya pengumuman stock split. 

3. Peneliti selanjutnya 

Pihak-pihak yang tertarik mengenai pemecahan saham dapat 

menindaklanjuti penelitian ini dengan memperluas rentang waktu 

penelitian terhadap earning per share, sehingga dapat lebih 

menggambarkan keadaan earning per share di sekitar pengumuman stock 

split. Untuk analisa yang lebih mendetail peneliti selanjutnya dapat 

dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama dan 



dapat meneliti hubungan antara kenaikan earning per share tersebut 

dengan reaksi pasar yang terjadi.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


