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BAB V  

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, hipotesis yang telah telah diuji dan hasil 

penelitian pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1. Gambaran pengumuman stock split (pemecahan saham) pada Emiten di BEI 

Tahun 2011 cenderung mengalami penurunan jumlah saham beredar. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya penyesuaian harga saham dengan rasio stock split 

yang mengakibatkan harga saham masih terlalu tinggi sehingga tidak 

terjangkau oleh para investor kecil dan adanya keterlambatan tanggal terakhir 

penyelesaian transaksi dengan nilai nominal lama. Hal tersebut menunjukkan 

Emiten yang melakukan pengumuman stock split di BEI Tahun 2011 dalam 

usaha meningkatkan jumlah saham yang beredar masih kurang baik. 

2. Gambaran likuiditas saham pada Emiten di BEI Tahun 2011 cenderung 

mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh fundamental Emiten yang 

buruk, yang diperhitungkan oleh value of firm (ukuran perusahaan) dimana 

total aktiva menunjukkan penurunan sehingga munculnya sentiment pasar 

negatif yang mengakibatkan pemodal tidak mau menginvestasikan uang 

mereka. Hal tersebut menunjukkan Emiten yang melakukan pengumuman 

stock split di BEI Tahun 2011 dalam usaha meningkatkan likuiditas saham 

masih kurang baik. 

3. Terdapat perbedaan likuiditas saham sebelum dan sesudah pengumuman 

stock split (pemecahan saham). Perbedaan tersebut disebabkan oleh 
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penurunan likuiditas saham setelah pengumuman stock split dilaksanakan, hal 

ini terjadi karena adanya penurunan harga penawaran dan permintaan di 

Bursa Efek. 

5.2 Rekomendasi 

Dari simpulan yang telah diuraikan, maka rekomendasi yang diajukan 

penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pengumuman stock split (pemecahan saham) dilakukan oleh para emiten 

tentunya bertujuan untuk menarik lebih banyak investor dan meningkatkan 

jumlah saham beredar. Pihak manajemen disarankan menyesuaikan rentang 

harga saham yang optimal sehingga harga saham nominal baru lebih 

bermasyarakat dan lebih banyak diperdagangkan di Bursa Efek, selain itu 

pihak manajemen disarankan untuk melakukan ketepatan tanggal dimulainya 

penyelesaian transaksi dengan nominal baru yang seharusnya dilakukan 

sebelum pengumuman stock split dilaksanakan. 

2. Mengingat pentingnya likuiditas saham bagi sebuah perusahaan terutama di 

pasar modal, penurunan likuiditas saham pada Emiten yang melakukan 

pengumuman stock split mendapat perhatian lebih karena tujuan pelaksanaan 

pengumuman stock split ialah untuk meningkatkan likuiditas saham bukan 

sebaliknya. Dengan mengelola aspek-aspek fundamental perusahaan secara 

optimal, salah satunya total aktiva karena total aktiva berkaitan dengan harga 

saham. 

3. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan likuiditas 

saham sebelum dan sesudah pengumuman stock split (pemecahan saham), hal 
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ini dilihat dari menurunnya likuiditas saham sesudah pengumuman stock split 

(pemecahan saham). Pihak manajemen disarankan untuk meningkatkan uji 

analisis  atas harga saham berupa biaya pemrosesan pesanan, biaya pemilikan 

saham dan biaya asimetris informasi sehingga harga penawaran dan 

permintaan saham yang terbentuk tercapai dalam batas wajar yang 

diinginkan. 

4. Bagi para peneliti selanjutnya, yang akan meneliti mengenai likuiditas saham, 

tolak ukurnya dapat diperluas, tidak hanya diukur dari presentase spread-nya 

saja. Hal ini perlu dilakukan karena likuiditas saham juga dapat diukur dari 

volume turn over-nya ataupun besarnya komisi untuk broker karena besarnya 

komisi ini dapat ikut menentukan likuiditas saham. Dapat menunda periode 

event window-nya. Sehingga dapat dilihat dengan lebih jelas bagaimana 

reaksi pasar setelah adanya pengumuman stock split, serta menunggu reaksi 

pasar setelah itu baru dilakukan proses analisis. 

 

 


