
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

antara systematic risk sebelum dan sesudah dilakukannya stock split pada Emiten 

Sektor Aneka Industri di tahun 2010-2012 dan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah dilakukannya stock split 

pada Emiten Sektor Aneka Industri di tahun 2010-2012. Pada Penelitian ini 

menggunakan lima emiten sampel dari Sektor Aneka Industri yang melakukan stock 

split di tahun 2010-2012. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah bahwa 

terdapat perbedaan antara systematic risk dan abnormal return sebelum dan sesudah 

stock split. Setelah melakukan analisa terhadap lima perusahaan tersebut, maka 

dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

 

1. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada systematic risk emiten sampel, 

baik sebelum stock split maupun sesudah stock split. Meskipun hasil dari 

systematic risk dalam perhitungan rata-rata beta menunjukkan adanya 

perubahan berupa kenaikkan systematic risk, tidak diartikan bahwa 

dilakukannya stock split memberikan hasil perbedaan pada systematic risk 

sebelum stock split dan sesudah stock split.  

 

2. Tidak ada perbedaan yang signifikan pada abnormal return emiten sampel, 

baik sebelum stock split maupun sesudah stock split. Meskipun hasil dari 

rata-rata abnormal return menunjukkan bahwa abnormal return mengalami 

kenaikkan, tidak diartikan bahwa dilakukannya stock split memberikan hasil 

perbedaan pada abnormal return sebelum stock split dan sesudah stock split. 



 

 

 

 

Hasil Uji ini sesuai dengan hasil uji pada penelitian sebelumnya oleh Pertiwi 

(2006) yang merupakan acuan dalam penelitian ini. Hasil yang lengkap dari 

Uji Dua Beda Rata-rata Berpasangan (Paired Sampel t-test) pada tabel 

sebelumnya disajikan dalam lampiran. 

 

5.2 Saran 

1. Untuk penelitian dengan topik yang sama di masa mendatang sebaiknya 

para peneliti menambah sub.variabel, menambah objek-objek yang diteliti 

yang melakukan stock split, dan menambah periode waktu. 

2. Menggunakan metode-metode baru jika ada, untuk memperbanyak wawasan 

dan penambahan ilmu. 

3. Dalam berinvestasi, baiknya para calon investor maupun investor sebaiknya 

lebih selektif dalam memilih portofolio dengan melakukan analisis  

systematic risk dan abnormal return terlebih dahulu agar hasil yang didapat 

sesuai dengan harapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


