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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Stock split atau pemecahan saham merupakan suatu cara untuk menjadikan 

suatu saham yang memiliki nilai yang terlalu tinggi menjadi saham yang memiliki 

nilai lebih kecil dengan rasio 1/n. Pemecahan saham dilakukan oleh para emiten 

untuk menarik minat investor dengan memberikan sinyal positif. Pasar akan 

memberikan respon jika informasi yang diberikan dianggap akan berdampak 

positif yang dapat dilihat dari likuiditas danreturn yang tinggi. 

Pada stock split terdapat dua teori yaitu signalling theory dan trade range 

theory. Pada signalling theory mejelaskan bahwa informasi yang diberikan oleh 

perusahaan kepada public dapat mempengaruhi keputusan investasi. Signalling 

theory yang diberikan dapat menyatakan bahwa perusahaan yakin akan prospek 

yang lebih baik dimasa yang akan datang. Sedangkan trade range theory 

menjelaskan bahwa harga saham yang terlalu tinggi mengakibatkan saham 

menjadi kurang likuid, dengan membuat niali saham semakin kecil diharapkan 

akan banyak investor yang tertarik dan melakukan transaksi perdagangan saham 

tersebut sehingga dapat berdampak pada meningkatnya likuiditas saham tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji adanya perbedaan 

likuiditas sebelum dan sesudah stock split dihitung menggunakan trading volume 

activity. Menguji adanya perbedaan return saham sebelum dan sesudah stock split 

yang diukur menggunakan abnormal return. 
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Sampel yang digunakan yaitu tujuh puluh enam (76) perusahaan yang 

terdaftar di BEI yang melakukan stock split pada tahun 2011-2016. Periode 

pengamatan yang digunakan adalah lima hari sebelum stock splitdan lima hari 

setelah stock split. Alat pengujian yang digunakan adalah uji paired sampel t-test 

untuk data yang berdistribusi normal dan uji wiilcoxon signed rank test untuk data 

yang berdistribusi tidak normal. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis serta 

pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan uji wilcoxon sign rank test pada variabel trading volume activity 

tingkat signifikan sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.05) dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaaan likuiditas saham sebelum dan sesudah 

stock split. Perubahan yang terjadi bernilai negatif yang berarti setelah 

dilakukannya stock split, likuiditas saham turun dibandingkan dengan sebelum 

stock split. Selain penelitian secara harian, dilakukan juga penelitian secara 

rata-rata harian yang menghasilkan tingkat signifikansi 0.000 lebih kecil dari 

0.05 (0.000 < 0.05) yang berarti terdapat perbedaan tetapi nilai Z negatif. 

Sehingga perbedaan yang terjadi yaitu trading volume activity setelah stock 

split lebih rendah dibandingkan dengan sebelum stock split. Hal ini dapat 

disebabkan para investor lebih memilih wait and see. 

2. Beradarkan uji wilcoxon sign rank test yang dilakukan pada abnormal return 

harian. Pada hasil pengujian  t+5 dan t-5, t+4 dan t-4, t+3 dan t-3 menunjukan 

hasil terdapat perbedaan dengan nilai Z negatif. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa terjadi penurunan pada abnormal return setelah dilakukannya stock 
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split. Pada hasil pengujian t+2 dan t-2 serta t+1 dan t-1 menunjukan hasil tidak 

terdapat perbedaan abnormal return dan Z bernilai negatif. Selain itu 

penelitian dilakukan juga pada rata-rata lima hari sesudah dan lima hari 

sebelum stock split yang menghasilkan abnormal return sebelum dengan 

abnormal return seseudah memiliki nilai signifikansi sebesar 0.016 < 0.05 

yang menunjukan terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah 

stock split tetapi perbedaan yang dihasilkan bernilai negatif yang yang berati 

terjadi penurunan abnormal return setelah stock split. Dari kesimpulan 

penelitian yang telah dilakukan, hal ini dapat terjadi karena stock split dapat 

dikategorikan hanya sebagai pemanis saja. Selain itu terjadi penurunan 

transaksi perdangangan saham sehingga menyebabkan abnormal return 

menurun. 

5.2  Keterbatasan Penelitain 

Berdasarkan hasil penelitian ini mempunyai keterbatasan sebagai berikut: 

1. Penggunaan beberapa media informasi yang terlalu banyak dapat membuat 

informasi menjadi tidak pasti yang disebabkan oleh perbedaan informasi yang 

disajikan oleh media informasi yang digunakan 

2. Periode yang digunakan peneliti hanya sebatas lima hari sebelum dan lima 

hari setelah stock split sehingga hasil yang didapatkan kurang mencerminkan 

bahwa stock split dapat memberikan pengaruh positif terhadap likuiditas 

saham dan abnormal return. 



63 
 

 

5.3  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang diberikana 

yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi penulis selanjutnya 

a. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel seperti 

bid ask spreat untuk menguji likuiditas saham dan untuk perhitungan 

abnormal return khususnya metode perhitungan expected return diharapkan 

peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode mean adjusted model atau 

market model. 

b. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah analisis dan dapat 

membandingkan likuiditas saham dan return saham antara perusahaan yang 

melakukan stock split dengan perusahaan yang tidak melakukan stock split 

2. Bagi perusahaan 

a. Perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih jelas tentang kondisi 

perusahaan agar para investor dapat menerima sinyal positif dari 

perusahaan. 

b. Perusahaan dapat mempertimbangkan dan berhati-hati dalam melakukan 

aksi korporasi terutama stock split. 

3. Bagi investor 

Investor sebaiknya lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk 

berinvestasi, dalam mendapatkan informasi sebaiknya dianalisis terlebih dulu 

agar dapat memininalkan resiko dan memaksimalkan keuntungan yang 

didapat.
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