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BAB V 

PENUTUP 

5.1   Kesimpulan 

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan 

abnormal return dan likuiditas perdagangan saham pada sebelum dan sesudah 

peristiwa stock split dan reverse stock. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 yang melakukan kebijakan 

stock split dan reverse stock. Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a) Abnormal Return sesudah peristiwa stock split lebih kecil dibandingkan 

sesudah peristiwa stock split atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

abnormal return sesudah dan sebelum peristiwa stock split pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman 

kebijakan stock split tidak mengandung informasi yang menimbulkan reaksi 

pasar. Stock split mensinyalkan adanya informasi positif bagi investor, namun 

hasil dari penelitian ini justru berbanding terbalik dimana investor tidak 

tertarik untuk memiliki saham-saham perusahaan yang melakukan stock split. 

b) Likuiditas perdagangan saham sesudah peristiwa stock split tidak lebih tinggi 

dibandingkan sebelum peristiwa stock split atau tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan likuiditas perdagangan saham sesudah dan sebelum peristiwa 

stock split pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-2016. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengumuman stock split memiliki dampak 
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perubahan likuiditas perdagangan saham yang tidak terlalu signifikan di 

pasar. Sinyal positif yang melekat dengan informasi tersebut menyebabkan 

jumlah permintaan atas saham perusahaan yang melakukan stock split 

meningkat sehingga likuiditas perdagangan saham juga meningkat. 

c) Abnormal Return sebelum peristiwa reverse stock tidak berbeda dengan 

abnormal return sesudah peristiwa reverse stock pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI 2012-2016. Hal ini menunjukkan bahwa pengumuman 

kebijakan reverse stock tidak mengandung informasi yang menimbulkan 

reaksi pasar. Investor merasa kurang percaya atas informasi lain yang 

melekat dibalik kebijakan tersebut. 

d) Likuiditas perdagangan saham sebelum peristiwa reverse stock tidak berbeda 

dengan likuiditas perdagangan saham sesudah peristiwa likuiditas 

perdagangan saham pada perusahaan yang terdaftar di BEI 2012-2016. Hal 

ini menunjukkan bahwa sebenarnya kebijakan reverse stock tidak 

mengandung informasi yang akan menyebabkan perbedaan likuiditas 

perdagangan saham, meskipun dalam penelitian ini akibat kebijakan reverse 

stock dilihat dari segi rata-rata likuiditas perdagangan saham yang justru 

memberikan perubahan dari negatif menjadi positif meskipun tidak 

signifikan. 
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5.2  Keterbatasan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

reaksi investor dipasar saham terhadap peristiwa stock split dan reverse stock yang 

dikeluarkan oleh emiten/perusahaan. Abnormal Return dan Trading volume 

Activity adalah ukuran yang digunakan untuk melihat reaksi tersebut. Meskipun 

demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang perlu 

diperhatikan oleh peneliti selanjutnya yang akan membahas topik yang serupa. 

Beberapa keterbatasan tersebut antara lain: 

a) Likuiditas perdagangan saham dalam penelitian ini hanya diukur dengan 

trading volume activity. Pengukuran likuiditas perdagangan saham dengan 

menggunakan atau menambah ukuran lain mungkin dapat menciptakan 

hasil yang berbeda. 

b) Perhitungan return harapan (expected return) pada penelitian ini 

menggunakan market adjusted model mungkin dapat menciptakan hasil 

yang berbeda. 

c) Penelitian ini menguji reaksi pasar pada periode pengamatan selama 11 

hari, pada periode tersebut mungkin saja terdapat informasi-informasi lain 

yang dapat mempengaruhi keputusan investor dalam melakukan transaksi 

sehingga abnormal return dan trading volume activity yang terjadi kurang 

mencerminkan dampak adanya stock split dan reverse stock. 
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5.3    Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan penelitian yang telah 

diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka saran yang diberikan bagi semua pihak 

sebagai referensi, diantaranya : 

1. Bagi peneliti selanjtnya 

Bagi peneliti selanjutnya mungkin bisa menggunakan beberapa tambahan 

terkait: 

a. Likuiditas perdagangan saham dapat menggunakan ukuran lain seperti 

menggunakan bid ask spread dimana merupakan selisih antara harga 

tertinggi yang bersedia dibayar pembeli (bid) untuk kemanan dan harga 

terendah yang bersedia diterima oleh penjual. 

b. Perhitungan expected return bisa menggunakan selain market adjusted 

model, seperti market model dan mean adjusted model. 

c. Periode pengamatan mungkin diperpendek sehingga informasi yang 

tercermin pada harga atau volume betul-betul mencerminkan dampak 

dari pengumuman stock split dan reverse stock. 

2. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan disarankan untuk berhati-hati dalam pengambilan 

keputusan yang tepat mengenai waktu akan dilakukannya pengumuman stock split 

dan reverse stock. 
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3. Bagi Investor 

Bagi perusahaan disarankan baik pada seorang investor yang telah atau 

memiliki atau menginginkan untuk memiliki saham-saham perusahaan yang akan 

melakukan stock split dan reverse stock untuk menganalisis terlebih dahulu 

sebelum melakukan transaksi jual-beli pada saham-saham tersebut. Analisis dapat 

dilakukan pada faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap nilai 

investasi nantinya. Meski demikian keputusan melakukan transaksi sepenuhnya 

ada ditangan investor, penelitian ini hanya sebagai referensi.
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