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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Penelitian ini meneliti tentang Analisis Perbandingan Harga Saham, 

Likuiditas Saham, dan Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah 

Peristiwa Stock Split pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2010- 2014. 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:  

1. Terdapat perbedaan harga saham sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan stock split pada periode 2010- 2014 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. Perbedaan harga saham yang signifikan ini, terjadi 

karena reaksi pasar yang sangat positif melihat “sinyal” yang diberikan 

perusahaan pada saat memutuskan mengeluarkan kebijakan stock split. 

Permintaan pasar yang meningkat memberikan reaksi terhadap harga 

saham yang meningkat setelah adanya peristiwa stock split. 

2. Tidak terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split pada periode 2010- 2014 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diukur menggunakan proksi bid 

ask spread. Ini menunjukkan bahwa pasar menerima informasi yang 

sama, sehingga tidak ada pelaku pasar yang berusaha menaikkan atau 

menurunkan nilai penawaran atau pemintaan yang dimungkinkan karena 

pasar menganggap angka spread masih dalam batasan yang wajar. 
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3. Tidak terdapat perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan stock split pada periode 2010- 2014 yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ini menunjukkan bahwa kebijakan 

stock split dapat memberikan keuntungan yang positif bagi abnormal 

return yang didaptkan oleh investor. Meskipun hasil rata rata kedua 

abnormal return saham pada saat sebelum dan sesudah stock split 

menunjukkan hasil yang negative (gain loss), namun angka gain loss 

tersebut mengalami perbaikan. Meskipun angka gain loss mengalami 

perbaikan, namun tetap nilai rata rata abnormal return setelah stock split 

masih menunjukkan nilai yang negative yang berarti masih merupakan 

“bencana” bagi para investor 

5.2 Saran 

1. Bagi Perusahaan  

Bagi perusahaan yang ingin melakukan kebijakan stock split 

sebaiknya benar benar mempertimbangkan waktu pengumuman 

dan ketersediaan informasi yang merata sehingga para pelaku pasar 

khususnya investor dapat benar benar menangkap sinyal yang 

ingin disampaikan oleh perusahaan melalui kebijakan stock split 

ini  

2. Bagi Investor 

Lebih memperhatikan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, 

karena peristiwa stock split merupakan upaya pemolesan terhadap 

suatu saham yang tidak memiliki nilai ekonomis 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dapat mengukur dampak dari stock split dari variabel lain seperti 

resiko, volume activity atau bahkan proksi lain dari variabel 

variabel yang ada. 

b. Dapat melakukan penelitian dengan range yang lebih luas, misalkan 

dengan data intraharian, yaitu per sesi perdagangan atau per 60 

menit perdagangan, untuk lebih mengetahui dampak dari peristiwa 

stock split itu sendiri. 


