
60 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

1.1 Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil pembahasan analisis statistik diatas terhadap perusahaan yang 

melakukan pemecahan saham tahun 2012 – 2016 bisa diperoleh kesimpulan yaitu: 

1. Dari hasil statistik uji paired sample t-test diketahui bahwa peristiwa 

pemecahan saham menghasilkan kesimpulan tidak ada perbedaan yang 

signifikan sebelum dan sesudahnya. Dari hasil uji tersebut juga menjelaskan 

jika pemecahan saham bertolak belakang dengan signalling theory yang 

mengatakan jika perusahaan sedang memberikan signal yang baik mengenai 

keadaan saat ini dan prospek dimasa mendatang tetapi dari hasil penelitian 

terlihat bahwa investor kurang merespon sinyal tersebut dan pada akhirnya 

kurang berminat melakukan investasi di pasar modal dan lebih memilih 

berinvestasi di sektor lain. 

2. Berdasarkan perhitungan uji paired sample t-test terhadap rata – rata volume 

perdagangan memberikan gambaran jika ada perbedaan antara rata – rata 

volume perdagangan saham sebelum dan setelahnya. Berlandaskan pada 

trading range theory menyatakan bila harga saham yang tinggi akan 

mengakibatkan minat beli investor berkurang sehingga saham menjadi tidak 

aktif. Dengan memecah saham maka harga menjadi rendah sehingga dapat 

menarik banyak investor potensial untuk melakukan tranaksi yang nantinya 

berdampak pada naiknya likuiditas saham. Hasil penelitian membuktikan 
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bahwa pemecahan saham searah dengan teori tersebut dimana ada 

perbedaan, namum perbedaan yang dihasilkan menunjukkan adanya 

penurunan rata – rata sebelum dan sesudah pemecahan saham. Penurunan 

tersebut diakibatkan karena investor beranggapan bahwa sinyal yang 

diberikan oleh emiten sebagai bad news karena rasio pemecahan saham yang 

dipakai oleh emiten cukuplah tinggi yaitu berkisar antar 1:2 hingga 1:20. Hal 

tersebutlah yang membuat investor lebih memilih untuk tidak banyak 

melakukan transaksi dikarenakan akan mendatangkan kerugian.  

1.2   Saran  

 Berdasarkan hasil pengamatan pada studi kasus ini maka bisa diambil beberapa 

saran untuk berbagai pihak antara lain: 

1.  Bagi Investor 

Bagi investor ketika hendak berinvestasi dapat mengambil kebijakan yang 

diberikan oleh perusahaan seperti pengumuman pemecahan saham yang 

dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk mengambil keputusan investasi 

yang tepat yang nanti bisa mendatangkan keuntungan di kemudian hari. 

Selain itu untuk memperkuat keputusan investasi sebaiknya juga melihat 

faktor eksternal seperti kondisi pasar, politik dan ekonomi. 

2.  Bagi Emiten 

Untuk emiten dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan 

corporate action yaitu stock split dimana mereka dapat melakukan 

kerjasama dengan beberapa media secara efektif agar informasi 
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pemecahan saham ini lebih cepat dan mudah diterima oleh investor 

sehingga tujuan dari aksi korporasi ini bisa tercapai.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian dengan topik 

yang sama dapat menambahkan beberapa variabel pengukuraan yang lain, 

sampel perusahaan lebih diperbanyak dan jangka waktu pengamatan dibuat 

lebih lama sehingga hasil penelitian nantinya bisa lebih konsisten atau 

akurat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


