
 

 
 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada 

BAB IV, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang merupakan penutupan 

dari penelitian ini. Selain itu penulis juga mencoba memberikan beberapa saran 

yang mungkin dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. 

 

5.1 Kesimpulan 
 

 
Berdasarkan  hasil  analisis  serta  pembahasan  yang  telah  dipaparkan, 

berikut kesimpulan pada peneltian ini: 

 

1.   Kondisi   perusahaan   sebelum   dan   sesudah   melakukan   stock   split 

mengalami  perubahan  harga  dan  jumlah  saham  yang  beredar  sesuai 

dengan rasio yang diberlakukan perusahaan. 

2.   Nilai rata-rata return saham 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split 

mengalami penurunan. Hasil uji wilcoxon menyatakan terdapat perbedaan 

return saham yaitu pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah stock split pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan stock 

split. 

3.   Nilai rata-rata abnormal return saham 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

stock split mengalami penurunan. Hasil uji wilcoxon menyatakan terdapat 

perbedaan return saham yaitu pada 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

stock split pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang 

melakukan stock split. 
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4.   Nilai  rata-rata  volume  perdagangan  saham  5  hari  sebelum  dan  5  hari 

sesudah stock split mengalami penurunan. Hasil uji wilcoxon menyatakan 

tidak terdapat perbedaan return saham yaitu pada 5 hari sebelum dan 5 

hari sesudah stock split  pada perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang melakukan stock split. 

 

5.2 Saran 
 

 
1.   Bagi   investor   yang   akan   melakukan   investasi   pada   perusahaan   yang 

melakukan  stock  split  diharapkan  untuk  mempelajari  secara  mendalam 

dampak atau pengaruh dari proses stock split tersebut. 

2. Bagi perusahaan diharapkan yang ingin melakukan stock split diharapkan 

menganalisis dampak kedepan dari pemecahan saham tersebut terhadap return 

saham, abnormal return saham, dan volume perdagangan saham, dikarenakan 

pada penelitian ini tidak terdapat perbedaan rasio volume perdagangan 

sehingga perusahaan harus lebih bijak lagi dalam mengambil keputusan dan 

juga perusahaan harus mencari alternatif kebijakan lain untuk meningkatkan 

rasio perdagangan saham perusahaan. 

3.   Bagi   penelitian   selanjutnya   diharapkan   untuk   menambah   dan   meneliti 

variabel-variabel lain diluar penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang 

lebih bervariatif, dan diharapkan juga agar menggunakan metode analisis dan 

alat uji yang berbeda dari penelitian ini, sehingga diperoleh hasil yang berbeda 

dan lebih baik. 


	hal 
	BAB I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR
	Lampiran

