
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalah 

pahaman terhadap pemaknaan judul maka sebelum penulis 

menguraikan pembahasan lebih lanjut diperlukan adanya uraian 

terhadap arti dari kata yang dimaksudkan dalam penelitian skripsi 

ini. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi 

kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan juga 

diharapakan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna 

yang dimaksud. Adapun judul Skripsi ini adalah “Analisis 

Perbandingan Abnormal return dan Trading Volume Activity 

Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Buyback Saham”. 

Berikut ini Uraian pengertian dari istilah-istilah Judul Tersebut. 

1. Analisis perbandingan 

Analisis perbandingan merupakan metode analisis 

terhadap laporaan keuangan dengan cara memperbandingkan 

untuk dua periode atau lebih, atau meperbandingkan  laporan 

keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain. 

2. Abnormal return     

Abnormal return   merupakan selisih antara return 

realisasi dengan return ekspektasi, Abnormal return     terjadi 

karena adanya informasi atau peristiwa baru yang dilakukan 

perusahaan atau pemerintah, sehingga mempengaruhi kondisi 

pasar modal.
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3. Trading Volume Activit (TVA) 

Trading Volume Activit (TVA) sebagai ukuran yang 

mencerminkan kegiatan perdagangan saham. Besar kecilnya 

                                                 
1 Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi,( Yogyakarta: 

BPFEYogyakarta. 2014),h.609. 
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TVA menunjukkan seberapa besar tingkat ketertarikan 

investor dalam berinvestasi terhadap saham perusahaan
2
 

4. Pengumuman 

Pengumuman adalah sesuatu yang dikatakan seseorang 

atau lembaga secara resmi atau tindakan memberikn informasi 

tentang sesuatu, pengumuman adalah  pemberitahuan resmi 

tentang sesuatu, baik tertulis maupun lisan yang disajikan 

kepada khalayak 

5. Buyback   saham 

Buyback   saham adalah suatu transaksi perusahaan 

untuk membeli kembali sahamnya sendiri yang telah beredar, 

sehingga jumlah saham yang beredar menurun, harga saham 

serta Earning Per Share  (EPS) menjadi meningkat. Buyback   

yang dilakukan perusahaan diyakini dapat memberikan sinyal 

positif kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan 

harga saham di pasar.
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B. Latar Belakang Masalah 

 

 Salah satu hal terpenting bagi kelangsungan suatu Negara 

adalah perekonomiannya. Negara yang menganut sistem ekonomi 

pasar, pasar modal menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi. 

Menurut undang-undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang 

pasar modal mendefinisikan bahwa pasar modal sebagai kegiatan 

yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan 

efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan 

efek. 

Pasar modal merupakan pasar yang diperuntukkan untuk 

aktivitas jual beli berbagai instrumen jangka panjang. 

                                                 
2 Muhammad Luky Junizar, Pengaruh Pengumuman Pembelian Kembali 

Saham (Buy Back) Terhadap Respon Pasar: Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia(BEI), Jurnal Akuntansi Diponegoro, Vol. 2, No. 3, 2013,h.3 
3 Brigham Eugene, Dasar-dasar Manajemen Keuangan,Buku 2. Edisi 11.( 

Jakarta: Salemba Empat 2011),h.237. 
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Keberadaan pasar modal dapat digunakan sebagai salah satu ciri 

perekonomian modern sebagai salah satu elemen sistem ekonomi 

yang memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.
4
 

Adanya pasar modal diharapkan meningkatkan aktivitas 

perekonomian suatu negara karena pasar modal merupakan 

alternaltif pendanaan untuk beroperasi dalam skala besar. Sumber 

pendanaan pasar modal dapat berupa saham dan obligasi. Saham 

merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling 

populer. Investor yang menginginkan keuntungan lebih tinggi 

biasanya memilih saham biasa dalam berinvestasi karena tingkat 

perputarannya yang tinggi dibandingkan saham preferen.
5
  

Meningkatnya aktivitas pasar modal saat ini 

menyebabkan kualitas suatu informasi harus ditingkatkan. Hal 

ini dikarenakan peristiwa yang mempengaruhi pasar modal 

mengandung suatu informasi. Kandungan dari informasi yang 

dapat diserap oleh pasar akan digunakan oleh investor untuk 

menentukan keputusan investasinya, sehingga investor akan 

berusaha untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat. 

Informasi itu sendiri dapat diperoleh dari lingkungan internal 

maupun lingkungan eksternal perusahaan. Dimana dalam 

berinvestasi ada kalanya seorang investor berharap memperoleh 

keuntungan. Oleh karena itu, kehati-hatian sangat dibutuhkan 

oleh seorang investor. Investor akan memberikan respon 

(bereaksi) terhadap berbagai informasi yang diterimanya. Tentu 

informsi tersebut harus memiliki kandungan informasi yang 

dibutuhkan investor dalam mengambil keputusan investasinya. 

Investasi adalah suatu komitmen atas sejumlah dana yang 

dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah 

keuntungan di masa yang akan datang. (Tandelilin, 2001). 

Informasi yang masuk akan bereaksi membentuk perubahan 

harga sekuritas. Reaksi pasar atas suatu informasi dapat tercemin 

                                                 
4 Basir, Saleh dan Fakhrudin, Aksi Korporasi: Strategi untuk Meningkatkan 

Nilai Saham melalui Tindakan Korporasi,( Jakarta: Salemba Empat2005).h5 
5 Fahmi, Irham.. Manajemen Investasi: Teori dan Soal Jawaban Edisi 

2(Jakarta: Salemba Empat 2015),h.80. 
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dari adanya perubahan harga saham diukur dengan abnormal 

return dan perubahan volume perdagangan di ukur dengan  

trading volume activity. (Rinaningtias, 2009) Trading volume 

activity (TVA) merupakan indikator untuk menunjukkan 

tingginya minat investor untuk mendapatkan saham. Bisa 

dikatakan semakin besar volume perdagangan, maka saham 

tersebut sering ditransaksikan. Reaksi pasar atas suatu 

informasi dapat terlihat dari adanya perubahan abnormal 

return dan volume perdagangan saham. Informasi tersebut 

berhubungan dengan aksi-aksi perusahaan yang disebut dengan 

corporate action. Corporate action merupkan berita atau 

pengumuman yang umumnya menarik perhatian pihak-pihak 

terkait di pasar modal. Corporate action ada 6 macam yaitu, 

pembagian deviden, pemecahan saham, penyatuan saham, saham 

bonus, penawaran umum terbatas dan pembelian kembali saham. 

(Darmadji, 2012)  

Peran informasi yang berpengaruh dalam perubahan harga 

sekuritas di pasar modal, mendorong pemerintah Indonesia 

melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan 

(BAPEPAM-LK) mengeluarkan suatu aturan mengenai 

keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada publik. 

Informasi tersebut berhubungan dengan aksi-aksi perusahaan 

yang biasa disebut dengan corporate action. Pembelian kembali 

saham (stock buy back) adalah suatu aksi korporasi yang 

dilakukan perusahaan untuk membeli kembali sahamnya yang 

telah beredar di pasar. Perusahaan membeli kembali sahamnya 

setelah terjadi penurunan pada harga sahamnya dan harga saham 

tersebut bisa menjadi lebih stabil setelah perusahaan melakukan 

pembelian kembali saham. Pembelian kembali saham digunakan 

sebagai strategi untuk mempertahankan likuiditas saham 

perusahaan atau meningkatkan likuiditasnya. Pembelian kembali 

saham juga memberikan sinyal bahwa perusahaan memiliki free 

cash flow yang berlebih atau tingkat profitabilitas perusahaan 

sedang dalam kondisi yang bagus. Oleh karena itu, melalui aksi 

pembelian kembali saham, harga saham akan meningkat 
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dan diharapkan akan meningkatkan kemakmuran pemegang 

saham. (Perdana, 2014)  

Indeks Harga Saham merupakan salah satu sarana yang 

digunakan investor untuk memantau kondisi pasar 

menguntungkan atau tidak. Kinerja perusahaan yang menurun 

akibat kondisi ekonomi yang memburuk menyebabkan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG) turut menurun. Harga saham 

yang menurun terus menerus menyebabkan kekhawatiran bagi 

pemegang saham karena akan berpengaruh terhadap keuntungan 

yang mereka peroleh. 

Perusahaan perlu menjaga kepercayaan pemegang saham, 

salah satunya dengan melakukan stock buyback         untuk 

menjaga kestabilan harga saham dan sebagai sinyal positif atas 

kinerja perusahaan.
6
 Stock buyback        merupakan kebijakan 

perusahaan untuk membeli kembali saham beredar. 

Berkurangnya sejumlah saham diharapkan mampu meningkatkan 

earnings per share (EPS) yang nantinya mampu meningkatkan 

harga saham. Kondisi perekonomian yang berfluktuatif 

mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan 

peraturan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan 

stock buyback  Pada minggu ketiga bulan Agustus 2015, OJK 

menerbitkan Surat Edaran Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang 

kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara 

signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham yang 

dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Hal ini 

merupakan salah satu solusi untuk menekan harga saham agar 

tidak jatuh terlalu dalam. Dalam surat edaran tersebut, OJK 

memberikan kemudahan bagi perusahaan yang akan melakukan 

pembelian kembali sahamnya sampai maksimal 20% dari modal 

disetor dan tidak perlunya memperoleh persetujuan Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS), hanya saja emiten dapat melakukan 

pembelian kembali sahamnya harus mengikuti aturan dan tatacara 

yang telah ditetapkan OJK. 

                                                 
6 Basir, Saleh dan Fakhrudin, Aksi Korporasi: Strategi untuk Meningkatkan 

Nilai Saham melalui Tindakan Korporasi,( Jakarta: Salemba Empat 2005),h.179. 
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Sebelumnya, pada 27 Agustus 2013 OJK juga pernah 

menerbitkan Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.04/2013 sehubungan 

dengan kondisi lain sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi 

secara signifikan dalam pelaksanaan pembelian kembali saham 

yang dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik. Pada saat 

itu IHSG juga mengalami penurunan yang signifikan. Surat 

edaran tersebut juga menegaskan emiten dalam melakukan 

pembelian kembali sahamnya yang diatur dalam Peraturan OJK 

Nomor 2/POJK.04/2013. Program Buyback   juga merupakan 

salah satu bagian dari aksi korporasi perusahaan dan salah satu 

tujuan dari aksi korporasi perusahaan, yakni meningkatkan laba 

per lembar saham karena setiap lembar saham yang dibeli 

kembali oleh emiten, investor tidak mendapatkan dividen, 

sehingga jumlah saham pembagi laba bersih menjadi berkurang. 

Meskipun demikian, tidak semua corporate action mengandung 

informasi yang layak atau perlu diperhatikan oleh investor. Untuk 

melihat reaksi pasar atas suatu peristiwa dilakukan suatu 

pengamatan yang disebut Event study, yang mempelajari reaksi 

pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman.
7
  

Reaksi pasar dapat diukur dengan return sebagai nilai 

perubahan harga sekuritas dan trading volume activity  yang 

mengukur aktivitas perdagangan saham. Perubahan dalam return 

dan volume perdangangan mengindikasikan adanya reaksi oleh 

pasar Perusahaan yang membagi kepemilikan kepada publik, 

mengharuskan manajemen bekerja profesional. Dengan cara 

tersebut, pihak manajemen akan memberikan informasi baik 

kepada publik. Informasi tersebut dapat menjadi sinyal yang 

salah satunya mempengaruhi harga saham baik secara positif atau 

negatif pada pasar bursa. Informasi berperan penting dalam 

memproyeksikan harga saham pada pasar sekunder.  

Reaksi cepat terhadap informasi yang diberikan kepada 

pasar dapat diartikan bahwa pasar telah efisien. Pasar akan 

                                                 
7Jogiyanto, Hartono. 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 

Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.h623 
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bereaksi terhadap suatu informasi untuk mencapai harga 

keseimbangan yang baru
8
 .Peran informasi yang berpengaruh 

terhadap harga saham, mendorong pemerintah Indonesia dalam 

mengeluarkan aturan mengenai keterbukaan informasi yang harus 

diumumkan kepada publik. BAPEPAM-LK menjabarkan semua 

informasi yang harus diumumkan kepada publik berkaitan 

dengan aksi-aksi perusahaan (corporate action) yang tertulis 

dalam peraturan BAPEPAM-LK Nomor X.K.I. Alasan 

perusahaan dalam melakukan corporate action untuk 

meningkatkan earning per share  (EPS) perusahaan tersebut. 

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembelian kembali 

saham atau Buyback   masuk ke dalam kelompok corporate 

action. Buyback   merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

emiten maupun perusahaan publik untuk membeli kembali saham 

yang telah ditawarkan kepada masyarakat, baik melalui bursa 

maupun di luar bursa (Bapepam-LK). 

Krisis Eropa yang berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas perdagangan dunia termasuk Bursa Efek Indonesia 

(BEI), mendorong pemerintah Indonesia melalui BAPEPAM-LK 

pada tanggal 9 Oktober 2008 mengeluarkan satu peraturan baru 

terkait dengan buy back yaitu peraturan nomor XI.B.3 tentang 

“Pembelian Kembali Saham Emiten atau Perusahaan Publik 

dalam KondisiPasar yang Berpotensi Krisis”. Peraturan tersebut 

bertujuan untuk melindungi perusahaan jika Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) pada Bursa Efek Indonesia.  

Perusahaan harus mampu mendeteksi ketika harga 

sahamnya turun bahkan ketika mengalami undervalue. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi penurunan harga saham dikarenakan 

adanya penurunan kepercayaan investor terhadap kinerja 

perusahaan. Pada momen tersebut, manajer perusahaan akan 

sangat berperan dalam mengambil keputusan. Hal yang mungkin 

dapat dilakukan manajer adalah memberi sinyal kepada investor 

untuk memulihkan kembali minat dan kepercayaan para investor. 

Pembelian kembali saham oleh perusahaan bersangkutan 

                                                 
8 ibid.h4 
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(Buyback  ) dapat menjadi salah satu alternatif cara dalam 

meningkatkan kembali harga saham yang turun. Buyback   

dianggap sebagai suatu sinyal untuk menaikkan kembali harga 

saham perusahaan, dengan begitu pelaksanaan Buyback   akan 

memberikan sinyal positif tentang nilai perusahaan.
9
  

Selain memberi sinyal kepada investor dengan harapan 

kembali naiknya harga saham perusahaan, Buyback   juga dapat 

digunakan sebagai salah satu cara manajer untuk menambah 

aliran kas bagi perusahaan dalam jangka panjang. Tujuan tersebut 

akan menjadi bertentangan dengan tujuan investor dalam 

memaksimalisasi kekayaannya. Disinilah konflik kepentingan 

akan muncul di mana manajemen akan memanfaatkan momen 

penurunan harga saham dengan membeli kembali dan 

menjualnya ketika minat dan kepercayaan investor kembali tinggi 

pada harga yang tinggi pula. Dengan begitu perusahaan akan 

memperoleh margin dari hasil transaksi jual beli sahamnya 

sendiri yang mengakibatkan masuknya aliran kas ke perusahaan. 

Keuntungan dari margin jual beli saham perusahaan, sedikit 

banyak akan mempengaruhi laba perusahaan di akhir tahun. 

Dengan begitu, efek jangka panjang yang akan dialami manajer 

adalah penilaian kinerja yang baik oleh para pemegang saham. 

Pemberian sinyal yang dilakukan kepada investor diharapkan 

akan mempengaruhi perubahan harga saham dalam jangka 

pendek. Peningkatan harga saham akan mempengaruhi Abnormal 

return secara positif, Selain menggunakan Abnormal return, 

reaksi pasar dapat diukur dengan Trading volume activity . Jika 

Trading volume activity   (TVA) perusahaan bernilai signifikan 

terhadap pasar, maka transaksi buyback benar memberikan sinyal 

yang mempengaruhi aktivitas perdagangan perusahaan.
10

  

 

                                                 
9 Rasbrant, Jonas. 2011. ”The Price Impact of Open Market Share 

Repurchases”, Department of Industrial Economics and Management, KTH Royal 

Institute of Technology, Sweden. 
10 Ariyanto, Budi. 2009. “Pengaruh Merger atau Akuisisi Terhadap Volume 

Perdagangan dan Harga Saham.” Skripsi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas 

Diponegoro, Semarang. 
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C. Batasan Masalah 

agar permasalahan dalam penelitin ini tidak meluas dan agar 

penelitian dibahas secara fokus maka penelitian ini hanya dibatasi 

pada: 

1. Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu 

pada tahun 2016-2020. 

2. Penelitian ini menggunakan Variabel Independen yaitu 

Abnormal return     dan Trading volume activity  , Variabel 

Dependen yaitu Buyback   saham. 

3. Perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti, yaitu: 

1). Perusahaan yang melakukan pengumuman Buyback   

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016-

2020. 

2). Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi lainnya seperti 

akuisisi, marger, right issue  dan aksi korporasi lainnya 

selama periode pengamatan.  

 

D. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat perbedaan Abnormal return     sebelum dan 

sesudah pengumuman Buyback   saham pada perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah terdapat perbedaan Trading volume activity   sebelum 

dan sesudah pengumuman Buyback   saham pada perusahaan 

yang terdaftar pada bursa efek indonesia? 

3. Apakah Buyback   saham pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Sesuai dengan Perspektif  Ekonomi 

Islam? 

 

E. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Abnormal 

return sebelum dan sesudah pengumuman Buyback   saham 

pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 
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2. Untuk mengetahui Apakah terdapat perbedaan Trading 

volume activity sebelum dan sesudah pengumuman Buyback   

saham pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia. 

3. Untuk mengetahui Apakah Buyback saham pada perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Sesuai dengan 

Perspektif  Ekonomi Islam. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih pengetahuan dan penelitian terhadap pengaruh 

Buyback saham terhadap Abnormal return  dan Trading 

volume activity  Pada Perusahsaan Yang Terdaftar Pada Bursa 

Efek Indonesia dan juga menambah literatur di lingkungan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan 

Lampung, khususnya pada jurusan Perbankan Syariah. 

2. Bagi Investor diharapkan dapat berguna dalam pengambilan 

keputususan berdasarkan informasi yang diperoleh Penelitian 

ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan 

masukan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi.  

3. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan pemahaman 

serta informasi tentang Buyback   saham. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu 

 1. Hasil penelitiian yang dilakukan oleh Rasbrant (2011) yang 

berjudul The Price Impact of Open Market Share 

Repurchases. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari 

pengumuman transaksi buy back dengan metode open market 

repurchase terhadap reaksi pasar bursa di Swedia. Data dalam 

penelitian ini diperoleh dari NASDAQ OMX Stockholm. 

Reaksi pasar diproksikan dengan Abnormal return dan uji 

melalui metode event study. Hasil dari penelitian ini 

mendokumentasikan pengumuman informasi buy back 

berpengaruh signifikan menaikkan Abnormal return  
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perusahaan-perusahaan Swedia yang melakukan buy back 

sebesar 1,94% return perusahaan mengalami kenaikan positif.  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Rasbrant yaitu sama-sama meneliti pengaruh 

pengumuman Buyback   saham dengan variabel Abnormal 

return  dengan metode event study. Sedangkan perbedaan 

antara kedua penelitian terletak pada sumber data  dan 

variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif dan teknis analisis data menggunakan uji 

beda  sumber data penelitiian www.idx.co.id dan Otoritas Jasa 

Keuangan. Penelitian Rasbrant menggunakan  metode open 

market repurchase terhadap reaksi pasar bursa di Swedia Data 

dalam penelitian diperoleh dari NASDAQ OMX Stockholm. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mulia (2009) menguji 

Pengaruh Stock Repurchase terhadap Stockholder, 

Bondholder, dan Value Perusahan di Indonesia Periode 2001-

2007. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa harga penutupan saham harian perusahaan 

yang berada di Indonesia dan melakukan pengumuman 

buyback dari tahun 2001 sampai dengan 2007 dengan jumlah 

sampel akhir  pengumuman. Metode yang digunakan adalah 

event study. Hasil yang diperoleh yaitu adanya Average 

Cumulative Abnormal return     (ACAR) yang signifikan di 

sekitar tanggal pengumuman buyback. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Mulia yaitu sama-sama meneliti pengaruh 

pengumuman Buyback   saham data yang digunakan data 

sekunder dengan metode event study. Sedangkan perbedaan 

antara kedua penelitian terletak pada variabel yang digunakan, 

pada penelitian ini menggunakan menggunakan uji beda 

dengan variabel Abnormal return       Trading volume activity    

periode 2016-2020. Penelitian mulia menggunakan variabel  

Stockholder, Bondholder, dan Value Perusahan di Indonesia 

Periode 2001-2007 

http://www.idx.co.id/
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3. Hasil penelitian yang dilakukan Oleh Reka Sari yang berjudul 

“Perbedaan Reaksi Pasar Sebelum Dan Sesudah Pengumuman 

Stock buyback        Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di 

BEI Periode 2012-201” adapun teknik penelitian 

menggunakan penelitian studi peristiwa (event study) yang 

meneliti reaksi pasar karena terdapat suatu peristiwa,  Dengan 

menggunakan metode purposive sampling,  sampel yang  

digunakan dipilih berdasarkan pertimbangan (judgement 

sampling) yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian 

ini menerangkan bahwa  tidak ada perbedaan yang signifikan 

Abnormal return     sebelum dan sesudah pengumuman 

Buyback  ,dan tidak ada perbedaan yang signifikan Trading 

volume activity   sebelum dan sesudah pengumuman Buyback 

. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Reka Sari yaitu sama-sama meneliti pengaruh 

pengumuman Buyback   saham dengan metode event study. 

Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian terletak pada 

variabel yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan 

menggunakan uji beda dengan variabel Abnormal return       

Trading volume activity    periode 2016-2020. Penelitian Reka 

Sari dengan variabel Reaksi Pasar Sebelum Dan Sesudah 

Pengumuman Stock buyback        Periode  penelitian 2012-

2015. 

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dyah Retno Wulan Sri 

Sulasmiyati yang berjudul “Aktivitas Perdagangan Saham 

Sebelum Dan Sesudah Pengumuman Stock buyback        Studi 

Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

(Bei) Yang Melakukan Stock buyback        Periode 2015-

2016” adapun teknik penelitian menggunakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan uji sampel berpasangan Paired 

Sample T-Test untuk variabel average Abnormal return     dan 

Wilcoxon Sign Rank Test untuk variabel average Trading 

volume activity   dan average trading frequency activity. Hasil 

penelitian ini menerangkan bahwa Average Abnormal return     
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(AAR) tidak mengalami perubahan yang signifikan sebelum 

dan sesudah pengumuman stock buyback .
11

  

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Dyah Retno Wulan Sri Sulasmiyati yaitu 

sama-sama meneliti pengaruh pengumuman Buyback   saham 

dengan variabel Abnormal return dan Trading volume 

activity. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah mencantumkan uji beda dan pengambilan 

populasi dan sampel perusahaan yakni pada periode terbaru 

perusahaan yang melakukan Buyback   saham periode 2016-

2020. Penelitian Dyah Retno Wulan Sri Sulasmiyati meneliti 

Aktivitas Perdagangan Saham Sebelum Dan Sesudah 

Pengumuman Stock buyback  Periode 2015-2016. 

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luky Junizar 

(2013) Pengaruh pengumuman pembelian kembali saham 

(stock repurchase) terhadaprespon pasar : studi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Pengumuman stock repurchase memiliki pengaruh signifikan 

dan terdapat perbedaan rata-rata Abnormal return  kumulatif 

sebelum dan setelah pengumuman stock repurchase 

dilaksanakan. Selain itu, pengumuman informasi stock 

repurchase memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

Trading volume activity   dan terdapat perbedaan rata-rata 

Trading volume activity   sebelum dan saat transaksi 

dilakukan. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Muhammad Luky Junizar yaitu sama-sama 

meneliti pengaruh pengumuman Buyback   saham dengan 

variabel Abnormal return dan Trading volume activity. 

Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah mencantumkan uji beda dan pengambilan 

populasi dan sampel perusahaan yakni pada periode terbaru 

                                                 
11 Dyah Retno Wulan Sri Sulasmiyati Aktivitas Perdagangan Saham Sebelum 

Dan Sesudah Pengumuman fek Indonesia (Bei) Yang Melakukan Stock Buyback     

Periode 2015-2016  
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perusahaan yang melakukan Buyback   saham periode 2016-

2020. Muhammad Luky Junizar meneliti Pengaruh 

pengumuman pembelian kembali saham (stock repurchase) 

terhadaprespon pasar. 

6. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ellis Afri Zumaila (2014) 

Analisis reaksi pasar dan kinerja saham atas pengumuman dan 

peristiwa stock repurchase di BEI Reaksi positif dan 

peningkatan kinerja saham hanya terjadi dalam jangka waktu 

yang pendek. Pada pengumuman stock repurchase terdapat 

reaksi pasar positif disertai peningkatan kinerja saham, 

sedangkan pada peristiwa stock repurchase terjadi sebaliknya, 

yakni didominasi dengan tidak adanya reaksi pasar yang 

signifikan diikuti dengan penurunan kinerja saham di BEI. 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

yang dilakukan Ellis Afri Zumaila yaitu sama-sama meneliti 

pengaruh pengumuman Buyback   saham / stock repurchase 

data yang digunakan data sekunder dengan metode event 

study. Sedangkan perbedaan antara kedua penelitian terletak 

pada variabel yang digunakan, pada penelitian ini 

menggunakan menggunakan uji beda dengan variabel 

Abnormal return dan Trading volume activity    periode 2016-

2020. Penelitian Ellis Afri Zumaila menggunakan variabel  

reaksi pasar dan kinerja saham.
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Zumaila, Ellis Afri. 2014. Analisis Reaksi Pasar Dan Kinerja Saham Atas 

Pengumuman dan Peristiwa Buy Back di BEI pada Tahun 2009-2013. Jurnal Ilmiah 

Mahasiswa FEB, Vol. 2. No 2 : Semester Genap 2013/2014. Universitas Brawijaya. 

Malang. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi Penegasan judul, latar belakang masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu, sistematika penulsan.  

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUA HIPOTESIS 

 Bab ini berisi tentang teori yang digunakan dan pengajuan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan waktu dan tempat penelitian, pendekatan 

dan jenis penelitian, populasi, sampel,dan teknik pengumpulan 

data, devinisi oprasional variabel, instrumen penelitian, uji 

hipotesis. 

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN 

ANALISIS DATA 

 Bab ini menjelaskan gambaran subyek penelitian, analisis data 

serta pembahasan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HPOTESIS 

 

A. Landasan Teori 

1. Event Study theory 

 Metode event study adalah metode statistik untuk 

menilai dampak dari suatu kejadian (event) pada nilai 

perusahaan. Metode ini telah digunakan dalam berbagai 

macam penelitian yang berkaitan dan corporate action. Studi 

peristiwa (event study) merupakan studi yang mempelajari 

reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang 

informasinya dipublikasikan sebagai suatu peristiwa 

Jogiyanto (2001). Event study digunakan untuk menguji 

apakah terdapat kandungan informasi (information content) 

dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan untuk 

menguji efisiensi pasar. 

 Jika pengumuman mengandung suatu informasi, 

maka ketika pasar sudah efisien akan menunjukkan suatu 

reaksi perubahan harga sekuritas perusahaan yang 

bersangkutan. Reaksi pasar dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga pada 

sekuritas perusahaan terkait atau dengan menggunakan 

abnormal return. 

 Metode event study berkaitan erat dengan hipotesis 

pasar efisien yang menyatakan bahwa harga saham 

mencerminkan semua informasi publik. Harga saham akan 

dipengaruhi berbagai kejadian setiap harinya. Hal ini yang 

menyebabkan harga saham naik turun. Setiap peristiwa 

ekonomis akan mengubah persepsi investor dan 

menyebabkan pergerakan tidak biasa selama masa 

pengumuman. Metode event study mengukur abnormal 

return yang terjadi di sekitar berita signifikan yang memiliki 

dampak konsekuensi ekonomis (Hirschey,2008). 

 Untuk melihat bagaimana reaksi yang terjadi di pasar, 

peneliti mengamati abnormal return mulai dari -5 sebelum 

pengumuman buy back hingga +5 sesudah pengumuman buy 
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back dilaksanakan. Penentuan periode jendela lebih 

pendek dibandingkan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dikarenakan peneliti ingin menguji pengaruh 

pengumuman buy back terhadap Metode event study adalah 

metode statistik untuk menilai dampak dari suatu kejadian 

(event) pada nilai perusahaan. Metode ini telah digunakan 

dalam berbagai macam penelitian yang berkaitan dan 

corporate action. Studi peristiwa (event study) merupakan 

studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa 

(event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu 

peristiwa Jogiyanto (2001). Event study digunakan untuk 

menguji apakah terdapat kandungan informasi (information 

content) dari suatu pengumuman dan dapat juga digunakan 

untuk menguji efisiensi pasar. 

 Jika pengumuman mengandung suatu informasi, 

maka ketika pasar sudah efisien akan menunjukkan suatu 

reaksi perubahan harga sekuritas perusahaan yang 

bersangkutan. Reaksi pasar dapat diukur dengan 

menggunakan return sebagai nilai perubahan harga pada 

sekuritas perusahaan terkait atau dengan menggunakan 

abnormal return. 

 Metode event study berkaitan erat dengan hipotesis 

pasar efisien yang menyatakan bahwa harga saham 

mencerminkan semua informasi publik. Harga saham akan 

dipengaruhi berbagai kejadian setiap harinya. Hal ini yang 

menyebabkan harga saham naik turun. Setiap peristiwa 

ekonomis akan mengubah persepsi investor dan 

menyebabkan pergerakan tidak biasa selama masa 

pengumuman. Metode event study mengukur abnormal 

return yang terjadi di sekitar berita signifikan yang memiliki 

dampak konsekuensi ekonomis (Hirschey,2008). 

 Untuk melihat bagaimana reaksi yang terjadi di pasar, 

peneliti mengamati abnormal return mulai dari -5 sebelum 

pengumuman buy back hingga +5 sesudah pengumuman buy 

back dilaksanakan. Penentuan periode jendela lebih 

pendek dibandingkan dengan penelitian-penelitian 
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sebelumnya dikarenakan peneliti ingin menguji pengaruh 

pengumuman buy back terhadap return saham perusahaan 

terkait dalam jangka waktu yang pendek. Pengamatan tidak 

melebihi 10 hari periode jendela karena dikhawatirkan 

abnormal return akan terpengaruh oleh faktor-faktor seperti 

corporate action lainnya pada perusahaan yang dijadikan 

sampel. Penelitian ini menggunakan market model untuk 

mengestimasi expected return di periode jendela. Maka 

periode penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu periode 

estimasi dan periode jendela (Jogiyanto, 2001).  

 return saham perusahaan terkait dalam jangka waktu 

yang pendek. Pengamatan tidak melebihi 10 hari periode 

jendela karena dikhawatirkan abnormal return akan 

terpengaruh oleh faktor-faktor seperti corporate action 

lainnya pada perusahaan yang dijadikan sampel. Penelitian 

ini menggunakan market model untuk mengestimasi expected 

return di periode jendela. Maka periode penelitian dibagi 

menjadi dua bagian yaitu periode estimasi dan periode 

jendela (Jogiyanto, 2001). 

Event Study Theory merupakan penelitian yang 

mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap 

harga sekuritas. Penelitian event study umumnya berkaitan 

dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar 

dapat tercermin dari harga pasar.
13

 

Studi peristiwa (event study) menggambarkan sebuah 

teknik riset keuangan empiris yang memungkinkan seorang 

pengamat menilai dampak dari suatu peristiwa terhadap 

harga saham perusahaan. Seorang analisis pasar modal 

mungkin hendak menguji dampak dari kebijakan perubahan 

dividen terhadap harga saham. Misalnya, sebuah studi 

peristiwa mungkin akan menguantifikasi hubungan antara 

perubahan dividen dengan imbal hasil saham. Dengan 

menggunakan hasil dari studi seperti itu bersamaan dengan 

                                                 
13 Urham Fahmi, Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar 

Modal (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014), h. 25 
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berbagai alat yang superior untuk memprediksi perubahan 

dividen, maka secara prinsip seorang analisis laba 

perdagangan yang superior. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan 

informasi (information content) dari suatu pengumuman dan 

dapat juga digunakan untuk menguji efisiensi pasar bentuk 

setengah kuat. Pengujian kandungan informasi dan pengujian 

efisiensi pasar bentuk setengah kuat merupakan bentuk 

pengujian yang berbeda. Pengujian kandungan informasi 

dimaksudkan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. 

Jika pengumuman mengandung informasi (information 

content), maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar. Reaksi pasar 

ditunjukan dengan adanya perubahan harga dari sekuritas 

bersangkutan.
14

 Beberapa kemungkinan yang sering 

digunakan untuk mendeteksi apakah pasar merespon suatu 

peristiwa adalah dengan menggunakan pendekatan volume 

perdagangan saham dan return saham. 

2. Teori Sinyal (Signaling Theory) 

Pencetus teori sinyal ini adalah Spence yang melakukan 

penelitian dengan judul Job Market Signali Teori sinyal 

didasarkan pada teori yang membahas tentang naik turun nya 

harga di pasar seperti harga saham, obligasi dan sebagainya. 

Sehingga akan memberikan pengaruh kepada pengambilan 

keputusan investor. Tanggapan para investor terhadap sinyal 

positif dan negatif adalah sangat mempengaruhi kondisi pasar. 

Mereka akan beraksi dengan berbagai cara dalam menaggapi 

sinyal tersebut. Seperti memburu saham yang dijual murah 

atau melakukan tindakan dalam bentuk tidak beraksi seperti 

“wait and see” atau tunggu dan lihat dulu perkembangan 

yang ada baru kemundian mengambil tindakan. Dan untuk 

dipahami, keputusan wait and see bukan suatu yang tidak baik 

                                                 
14 Bodie, et al. Investasi, (Jakarta, Salemba Empat,2006). 

hlm.490 
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atau salah namun itu dilihat sebagai reaksi investor untuk 

menghindari timbulnya resiko yang besar.
15

 

Signaling Theory adalah informasi mengenai 

perusahaan merupakan sinyal bagi investor, dalam keputusan 

berinvestasi. Sinyal dapat berupa informasi bersifat financial 

maupun non-financial yang menyatakan bahwa perusahaan 

tersebut lebih baik darapada perusahaan lain. Informasi 

merupakan unsur penting bagi infestor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakikatnya menyajikan keterangan, 

catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini 

maupun keadaan masa yang akan datang bagi kelangsungan 

hidup sesuatu perusahaan dan bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevlan, akurat dan tepat waktu 

sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat 

analisis untuk mengambil keputusan investasi. Informasi yang 

dipublikasikan sebagai sesuatu pengumuman akan 

memberikan sinyal bagi investor dalam  pengambilan 

keputusan investasi. Jika pengumuman tersebut mengandung 

nilai positif, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada waktu 

pengumuman tersebut diterima oleh pasar.
16

 

Teori sinyal memberikan informasi bagaimana 

seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada 

investor. Sinyal ini mengenai apa yang sudah dilakukan oleh 

manajemen perusahaan untuk merealisasikan keinginan calon 

investor. Sinyal dapat berupa informasi atau promosi yang 

menyatakan perushaan tersebut lebih baik dari perusahaan 

lain. 

Signaling theory menyatakan informasi masa kini akan 

digunakan sebagai sinyal perusahaan di masa yang akan 

datang. Sinyal perusahaan dapat dilihat dari reaksi harga 

saham. Reaksi harga saham dapat diukur dengan 

                                                 
15 Urham Fahmi, “Manajemen Keuangan Perusahaan Dan Pasar 

Modal” (Jakarta: Mitra Wacana Media,2014), h. 21 
16 Sugiono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Bandung:Alfabeta, 

2010), h.570. 
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menggunakan return saham sebagai nilai perubahan harga atau 

dengan menggunakan abnormal return. Pengumuman suatu 

berita dari perusahaan dikatakan mempunyai kandungan 

informasi jika memberikan abnormal return yang signifikan 

terhadap pasar. Salah satu informasi yang dapat mempengaruhi 

abnormal return perusahaan adalah informasi mengenai 

rencana pembelian kembali saham buy back. Sesuai peraturan 

BAPEPAM-LK nomor X.K.I, buy back termasuk salah satu 

informasi yang harus dipublikasikan kepada publik. 

Alasan penting dilakukannya buy back oleh para Chief 

of Financial Officer (CFO) adalah keyakinan bahwa saham 

dalam kondisi undervalued. Penilaian yang terlalu rendah 

terhadap saham ini merupakan cerminan dari kondisi 

manajemen perusahaan, sehingga pasar berekspektasi rendah 

terhadap arus kas perusahaan atau ekspektasi yang terlalu tinggi 

terhadap risiko yang dihadapi perusahaan. Terjadinya 

peningkatan harga saham menunjukkan bahwa rata- rata pasar 

meyakini kemampuan manajemen perusahaan (Vermaelen, 

2005). Secara umum signaling didasarkan pada tiga asumsi. 

Pertama, sinyal haruslah berbiaya, jika tidak berbiaya, maka 

sinyal tersebut tidak memiliki kredibilitas. Para akademisi 

mengasumsikan bahwa manajer akan melakukan kebohongan 

jika tidak terdapat konskuensi atas pemberian sinyal yang salah. 

Kedua, jika sinyal tersebut berbiaya, pasti terdapat manfaat 

lebih yang dapat diperoleh dari sinyal tersebut. Manfaat ini 

tidak terlihat secara kasat mata seperti yang dibayangkan, 

bahwa informasi secara berkelanjutan akan dicerminkan oleh 

harga ekuitas, tidak terbatas informasi ini merupakan sinyal 

yang berasal dari manajer atau bukan. Ketiga, seluruh 

signaling mengasumsikan bahwa pasar adalah efisien dalam 

bentuk setengah kuat (semi-strong efficient), atau pada kondisi 

ekuilibrium, sinyal secara utuh mengungkapkan informasi 

mengenai manajer (Vermaelen, 2005).  

Hipotesis signaling memiliki pemikiran bahwa manajer 

adalah seseorang yang lebih mengetahui banyak informasi 

mengenai perusahaan dan mereka melakukan pengumuman buy 
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back untuk mengirimkan sinyal sampai ke pasar bahwa harga 

saham perusahaan dinilai terlalu rendah (undervalue). (Lasfer, 

2000) Buy back diharapkan akan memberikan sinyal tentang 

prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Sinyal 

tersebut diharapkan dapat berdampak pada menguatnya harga 

saham yang terjadi di pasar bursa. Implikasi dari teori ini yaitu 

secara umum akan berdampak pada harga seluruh sekuritas 

perusahaan yang berisiko mengalami penurunan nilai.  

Hipotesis sinyal akan mengasumsikan bahwa ketika 

manajer dapat mendeteksi penurunan nilai pada harga saham 

perusahaan dan hal itu dapat mempengaruhi minat investor 

jangka panjang, maka manajer harus melakukan pembelian 

kembali saham ketika harga mengalami penurunan (Rasbrant, 

2011) 

 

B. Pasar Modal 

1. Pengertian Pasar Modal 

Menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang 

pasar modal yang merupakan kegiatan yang bersangkutan 

dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 

publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta 

lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Kehadiran 

pasar modal memperbanyak pilihan investasi bagi investor, 

yang dapat juga diartikan menjadi kesempatan untuk 

memperoleh imbal hasil (return) semakin besar sesuai dengan 

karakteristik investasi yang dipilih
17

 Pasar modal (capital 

market) adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan 

jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk 

utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, maupun 

instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan 

bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah) 

                                                 
17  Robert Ang, Buku Pintar Pasar Modal Indonesia (Terjemahan), (Jakarta. 

Media Staff Indonesiah, 1997),h.19. 
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dan sarana bagi kegiatan berinvestasi
18

 Arti Pasar modal yang 

secara formal sebagai pasar untuk berbagai instrumen 

keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang bisa diperjual-

belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, 

maupun perusahaan swasta
19

  

Menurut Ridwan (2002), pasar modal adalah semua 

pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang 

memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang 

berjangka waktu lebih dari satu tahun) termasuk saham-

saham,obligasi, hipotek, dan tabungan serta deposit berjangka. 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan 

bahwa pasar modal merupakan tempat untuk 

memperdagangkan berbagai surat berharga baik milik 

pemerintah maupun swasta, seperti saham, obligasi dan efek. 

Ditempat inilah bertemunya pihak yang memiliki memiliki 

kelebihan dana melakukan investasi dan perusahaan yang 

membutuhkan dana menawarkan surat berharga. 

2. Manfaat Pasar Modal 

Menurut Tandelilin (2001) Pasar modal berfungsi 

sebagai lembaga perantara (intermediaries). Fungsi ini 

menunjukkan peran penting pasar modal dalam menunjang 

perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan 

pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang 

mempunyai kelebihan dana. Disamping itu, pasar modal dapat 

mendorong terciptanya alokasi dana yang efisien, karena 

dengan adanya pasar modal maka pihak yang kelebihan dana 

(investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan 

return yang paling optimal. 

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik bagi dunia 

                                                 
18 Tjiptono  Darmadji,  M. Fakhruddin  Henrdy, Pasar Modal di Indonesia 

Pendekatan Tanya Jawab, (Jakarta. PT Salemba Empat, 2006) h.56. 
19Suad Husnan, Dasar-Dasar Teori Portfolio dan Analisis Sekuritas, (UPP 

AMP. YKPN,2005),h.18. 
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usaha, pemodal, lembaga penunjang pasar modal maupun 

pemerintah (Ahmad, 2004) 

a. Bagi Dunia Usaha 

Pemerintah telah mendorong pertumbuhan 

lembaga-lembaga bank, lembaga keuangan bukan bank 

dan pasar modal sebagai alternatif sumber dana bagi 

perusahaan. Sebagai wadah untuk menarik dana, tetapi 

masih banyak perusahaan yang belum memahami bagaimana 

manfaat pasar modal. 

b. Bagi Pemodal 

Investasi dipasar modal juga mempunyai beberapa 

kelebihan dibanding dengan investasi pada sekto perbankan 

maupun sektor lainnya bagi investor, pasar modal 

memberikan kelebihan dan keleluasaan tersendiri. Dalam 

melakukan investasi di pasar modal, calon investor dapat 

memilih berbagai jenis efek yang di inginkan, apakah dalam 

bentuk obligasi, saham ataupun sekuritas kredit. 

c. Bagi Lembaga Penunjang Pasar Modal 

Lembaga penunjang pasar modal antara lain: 

Penjamin Emisi Akuntan Publik, Konsultasi Hukum 

Notaris, perusahaan penilai, Biro administrasi efek, Wali 

Amanat, Perantara Perdagangan Efek dan dan perdagangan 

efek. 

Berkembangnya pasar modal seperti dewasa ini 

memberikan manfaat yang besar bagi le4wembaga 

penunjang tersebut kearah profesionalismedalam 

memberikan pelayanannya, sesuai dengan bidang dan 

tugasnya masing- masing. Selama ini keberhasilan 

perusahaan-perusahaan yang telah go public maupun 

transaksi yang terjadi dibursa menunjukkan pula 

keberhasilan dari peran serta aktif lembaga penunjang pasar 

modal tersebut. 

d. Bagi Pemerintah 

Pasar modal merupakan sarana yang paling tepat 

didalam memobilisasi dana masyarakat yang handal guna 
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membiayai dana pembangunan tersebut oleh sebab itu, 

melalui berbagai paket deregulasi dan debirokratisasi 

peranan pasar modal terus didorong perkembangannya. 

 

3. Karakteristik Pasar Modal  

Pasar modal tidak hanya sebatas wadah, tempat, gedung 

dan jenis fisik lainnya melainkan berupa penyediaan 

mekanisme yang memberikan ruang dan peluang untuk 

melakukan transaksi, untuk itu pasar modal memiliki 

karakteristik sebagai berikut
20

  

a. Membeli prospek yang akan datang. Karakter investasi 

yang memberikan keuntungan prospek yang akan datang 

(expected return), semua investor yang memegang 

sekuritas didasarkan pengharapan dimasa datang baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

b. Mengharapkan keuntungan yang tinggi dengan resiko yang 

tinggi. Hal ini sejalan dengan teori investasi yang 

memberikan expected return tinggi yang mengandung risk 

yang tinggi.  

c. Mengutamakan kemampuan analisis. Analisis dalam pasar 

modal sangat penting karena dapat menentukan return dan 

resiko dalam berinvestasi. Keharusan untuk 

memaksimalkan analisis teknikal dan fundamental untuk 

melihat prospek dimasa depan. 

d. Mengandung unsur spekulasi. Pasar modal memiliki nilai 

spekulasi tinggi karena pengaruh dari luar maupun dalam. 

Khususnya dalam investor yang mengharapkan capital 

gain karena jangka pendek setiap saat harga dapat naik dan 

turun dengan tidak terdeteksi. 

4. Instrumen Pasar Modal 

Secara umum instrumen pasar modal dapat 

dibedakan atas beberapa kategor (Rusdin, 2006), yaitu: 

a. Saham 

                                                 
20 Noh Hadi, Pasar Modal, (Yogyakarta. Graha Ilmu, 2013), h.34. 
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Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti 

kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham yang 

memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva 

perusahaan. Tanda bukti memiliki perusahaan di mana 

pemiliknya disebut juga sebagai pemegang saham 

(shareholder atau stockholder). Bukti bahwa sesorang atau 

suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham 

adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang 

saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham 

(DPS). 

b. Obligasi dan Obligasi Konversi 

Obligasi adalah sertifikat yang berisi kontrak anatara 

investor dan perusahaan yang menyatakan bahwa investor 

telah meminjamkan sejumlah uangnya kepada perusahaan. 

Sedangkan obligasi konversi adalah obligasi yang dapa 

ditukarkan dengan saham biasa pada harga tertentu. Tanda 

bukti perusahaan memiliki utang jangka panjang kepada 

masyarakat yaitu di atas 3 tahun. Pihak yang membeli 

obligasi disebut pemegang obligasi (bondholder) dan 

pemegang obligasi akan menerima kupon sebagai 

pendapatan dari obligasi yang dibayarkan setiap 3 bulan 

atau 6 bulan sekali. Pada saat pelunasan obligasi oleh 

perusahaan, pemegang obligasi akan menerima kupondan 

pokok obligasi
21

 

c. Produk Derivatif 

Ada beberapa macam instrumen derivatif, yaitu: 

1) Bukti Right (Right Issue), didefinisikan sebagai hak 

memesan efek terlebih dahulu pada harga yang telah 

ditetapkan selama periode tertentu. Hak untuk 

membeli saham pada harga tertentu dalam jangka 

waktu tertentu. Hak membeli itu dimiliki oleh 

pemegang saham lama. Harga tertentu di sini berarti 

                                                 
21

 Eugene Brigham, F. Huston  Joel, Dasardasar Manajemen Keuangan, 

(Jakarta: Salemba Empat 2011), h.237. 
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harganya sudah ditetapkan di muka dan biasa disebut 

harga pelaksanaan atau harga tebusan (strike price atau 

exercise price) 

2) Waran, biasanya melekat sebagai daya terik 

(sweetener) pada penawaran umum saha ataupun 

obligasi. Biasanya harga pelaksanaan lebih rendah 

dari pada harga saham. Hak untuk membeli saham 

pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. 

Waran tidak saja dapat diberikan kepada pemegang 

saham lama, tetapi juga sering diberikan kepada 

pemegang obligasi sebagai pemanis (sweetener) pada 

saat perusahaan menerbitkan obligasi 

3) Kontrak Berjangka Indeks Saham (KBIS), adalah 

kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang 

mengharuskan mereka untuk menjual atau membeli 

produk yang menjadi variabel pokok dimasa yang 

akan datang dengan harga yang telah ditetapkan 

sebelunya. 

 

C. Saham 

1. Harga Saham 

Harga saham merupakan nilai sekarang dari arus kas 

yang akan diterima oleh pemilik saham dikemudian hari. 

Harga saham adalah uang yang dikeluarkan untuk 

memperoleh bukti penyertaan atau pemilikan suatu 

perusahaan. Harga saham juga dapat diartikan sebagai harga 

yang dibentuk dari interaksi para penjual dan pembeli saham 

yang dilatarbelakangi oleh harapan mereka terhadap profit 

perusahaan, untuk itu investor memerlukan informasi yang 

berkaitan dengan pembentukan saham tersebut dalam 

mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham., 

harga saham terbagi atas tiga jenis, yaitu: 

  1). Par Value (Nilai Nominal) Nilai nominal adalah nilai yang 

tercantum pada saham yang bersangkutan dan berfungsi 

untuk tujuan akuntansi. Nilai nominal suatu saham harus 
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ada dan dicantumkan pada surat berharga saham dalam 

mata uang rupiah, bukan dalam bentuk mata uang asing. 

 2). Base Price (Harga Dasar) Harga dasar suatu saham erat 

kaitannya dengan harga pasar suatu saham. Prinsip harga 

dasar saham ditentukan dari harga perdana saat saham 

tersebut diterbitkan, harga dasar ini akan berubah sejalan 

dengan dilakukannya berbagai tindakan emiten yang 

berhubungan dengan saham, antara lain: Right issue , Stock 

split, waran dan lain-lain. Harga dasar dipergunakan di 

dalam perhitungan indeks harga saham. 

 3). Market Price (Harga Pasar) Harga pasar merupakan harga 

yang paling mudah ditentukan karena harga pasar 

merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang 

berlangsung. Apabila pasar suatu efek sudah tutup maka 

harga pasar saham adalah harga penutupannya (closing 

price  ). Jadi harga pasar inilah yang menyatakan naik-

turunnya suatu saham. Harga saham yang digunakan 

adalah closing price   harian emiten yang melakukan 

pemecahan selama 7 hari sebelum dan sesudah pemecahan 

saham, berikut adalah rumus untuk menghitung harga 

pasar saham relatif sebelum stock buyback . 

HRS = PS 

 Keterangan :  

HRs=Harga pasar saham closing price   sebelum/sesudah 

stock buyback.      

Ps = Harga saham closing price   sebelum/sesudah stock 

buyback .22
 

2. Return  

  Return adalah pendapatan yang dinyatakan dalam dari 

modal awal investasi. Pendapatan investasi dalam persentase 

saham ini merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual beli 

saham, dimana jika untung disebut capital gain dan jika rugi 

                                                 
22 Rusdin, Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan Dalam Praktik, 

(Bandung. Alfabeta, 2006),h.37. 
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disebut capital loss. Return atau tingkat pengembalian adalah 

selisih antara jumlah yang diterima dan jumlah yang di 

investasikan, dibagi dengan jumlah yang di investasikan. 

Menurut Hartono (2013) menyatakan bahwa return 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return dapat 

berupa return realisasian yang sudah terjadi atau return 

ekspektasian yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan 

terjadi di masa mendatang. 

Komponen Return terdiri dari dua komponen, yaitu: 

1). Capital gain (loss) yaitu kenaikan (penurunan) harga suatu 

saham yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi 

investor.  

2). Yield merupakan komponen return yang mencerminkan 

aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik 

dari suatu investasi saham.
23

 

3). Jenis-jenis Return 

Return Menurut Hartono (2013) return dibedakan menjadi 

2,  yaitu:  

1). Return realisasi adalah return yang sudah terjadi dapat 

dihitung berdasarkan data histori, return ini sebagai dasar 

menentukan return dan resiko dimasa. 

Return = Pt-Pt-1+ Dt 

         Pt-1 

 

Pt = Harga suatu saham pada hari t 

Pt-1  = Harga suatu saham pada hari t-1 

Dt = Presentase (%) dividen 

2). Return ekspetasi adalah return harapan atau yang 

diharapkan dimasa datang dengan sifat tidak pasti, 

investor diharapkan kepada ketidakpastian dalam 

memperoleh keuntungan. Semakin besar return yang 

                                                 
23 Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, 

(Yogyakarta. Penerbit BPFE. 2001),h.55. 
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diharapkan maka semakin besar juga risiko yang akan 

ditanggung karena risiko yang tinggi berkolerasi terhadap 

peluang mendapatkan return yang tinggi juga (high risk, 

high return). 

Ri,t=Pt-Pt-1 

 Pt-1 

 

Keterangan: 

 Ri,t = Return realisasi sekuritas ke-i pada 

periode t  

 Pt = Harga suatu saham pada hari t. 

 Pt-1 = Harga suatu saham pada hari t-1 

 

D.  Corporate Action  

Corporate action merupakan istilah di pasar modal yang 

menunjukkan aktivitas strategis perusahaan yang listing di BEI, 

sehingga berpengaruh terhadap kepentingan para pemegang 

saham. Corporate action adalah suatu tindakan perusahaan 

yang dimaksudkan untuk memberi sinyal positif atau negatif 

terhadap harga sekuritas perusahaan terkait. Selain itu, 

corporate action bisa digunakan sebagai suatu sinyal berharga 

bagi para pemegang sekuritas yaitu stockholder dalam 

mengambil keputusan investasi. corporate action sebagai 

kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang bobotnya 

cukup material sehingga mempunyai kemungkinan 

mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang bersangkutan 

di bursa efek.
24

 Makna “cukup material” yaitu mengandung 

bobot yang cukup tinggi, tetapi tingkat bobot ini tentunya 

bersifat relatif tergantung persepsi dari yang mendengarnya. 

“Setiap tindakan atau aksi dari emiten yang cukup material“ 

mempunyai makna bahwa tindakan atau aksi ini merupakan 

                                                 
   24 Saleh Basir, Fakhruddin, Aksi Korporasi: Strategi untuk 

Meningkatkan Nilai Saham melalui Tindakan Korporasi, (Jakarta: Salemba Empat 

2005),h.77. 
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suatu usaha yang disadari dan direncanakan oleh manajemen 

perseroan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Kepala 

Eksekutif Pengawas Pasar Modal mengeluarkan kebijakan di 

sektor pasar modal yaitu memperbolehkan emiten untuk 

membeli kembali (Buyback  ) saham tanpa melalui Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS).
25

 Ketentuan tersebut 

ditetapkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

22/SEOJK.04/2015 tentang “Kondisi Lain sebagai Kondisi 

Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan 

Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau 

Perusahaan Publik”.  

E. Buyback   saham 

1. Pengertian Buyback   saham 

 Buyback saham adalah suatu kegiatan dimana perusahaan 

melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah 

beredar di pasar bursa, yang telah dimiliki oleh para 

pemegang saham. Buyback   saham ini merupakan salah satu 

cara yang dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan 

cashflow yang dimiliki perusahaan kepada para pemegang 

sahamnya selain dalam bentuk dividen. Saat membeli kembali 

sahamnya, biasanya perusahaan akan membelinya pada harga 

diatas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang 

menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang biasa 

dikenal dengan istilah capital gain, Buyback   saham sebagai 

suatu transaksi perusahaan untuk membeli kembali sahamnya 

sendiri yang telah beredar, sehingga jumlah saham yang 

beredar menurun, harga saham serta Earning Per Share  

(EPS) menjadi meningkat.  

Buyback  saham yang dilakukan perusahaan diyakini dapat 

memberikan sinyal positif kepada masyarakat, sehingga dapat 

                                                 
25Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi, (Yogyakarta: 

BPFEYogyakarta. 2014),h.609. 
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meningkatkan harga saham di pasar.

26
 alasan yang dimiliki 

perusahaan untuk Buyback   saham berbeda, tergantung dari 

jumlah frekuensi pembelian kembali saham tersebut serta 

karakteristik perusahaan yang bersangkutan. beberapa alasan 

yang menentukan kapan suatu perusahaan melakukan stock 

buyback. Mereka membaginya kedalam dua alasan. Pertama, 

Asymmetric information atau “undervalued” equity 

hypothesis, yang mengatakan bahwa perusahaan akan 

melakukan Buyback   ketika perusahaan merasa bahwa 

sahamnya mengalami undervalued. Kedua, beberapa metode 

dapat menjadi pilihan suatu perusahaan dalam melakukan 

stock buyback. diantaranya adalah tender offer dan open-

market repurchase. 

2.  Alasan melakukan Buyback   saham 

Alasan-alasan yang mungkin digunakan oleh suatu 

perusahaan ketika melakukan Buyback saham dan 

mengelompokkanya ke dalam enam hipotesis berikut, yaitu:  

1). Dividend substitution hypothrsis Karena pajak yang 

dikenakan untuk Buyback   saham (pajak capital 

gain) lebih rendah daripada pajak yang dikenakan 

untuk deviden maka Buyback   saham menjadi 

alternatif yang lebih baik dibandingkan dengan 

deviden dalam mendistribusikan cashflow kepada 

para pemegang saham. 

2). Leverage Hypothesis Kegiatan Buyback   dapat 

meningkatkan financial leverage. Pada saat 

perusahaan membagi kelebihan jumlah kapitalnya, 

dalam hal ini melakukan Buyback   saham, maka 

nilai ekuitas perusahaan akan menurun, sehingga 

dept ratio perusahaan akan meningkat. Peningkatan 

ini berarti pula meningkatkan leverage perusahan. 

Perusahaan akan lebih suka untuk melakukan 

Buyback   jika rasio leverage-nya di bawah angka 

                                                 
26 Brigham, Eugene, Joel F. Huston, Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat 2011),h.237 
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yang ditargetkan untuk mencapai struktur modal 

yang optimal.  

3).  Reissue hypothesis Buyback   saham dilakukan 

perusahaan untuk menyediakan sejumlah saham 

sebagai keperluan program pensiun, bonus, stock 

option, atau bentuk stock reissue yang lainya.  

4). Investment hyphotesis Perusahaan yang kurang 

memiliki kesempatan berinvestasi akan 

menggunakan kelebihan kas yang dimilikinya 

untuk membeli kembali saham perusahaanya.  

5). Information Signaling hypothesis Kebanyakan 

perusahaan melakukan stock buyback        adalah 

untuk memberikan informasi atau sinyal positif 

kepada para pemegang saham mengenai kondisi 

perusahaan. Stock buyback  adalah suatu cara bagi 

perusahaan unuk memberikan sinyal pada 

pemegang saham bahwa perusahaan memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang 

lebih besar pada masa yang akan datang. Stock 

buyback    merupakan sinyal yang diberikan 

perusahaan bahwa sahamnya memiliki intrinsic 

yang lebih besar daripada harga pasarnya, sehingga 

perusahaan mau untuk membeli kembali sahamnya 

dengan harga premium atau di atas harga pasar. 

6). Wealth transfer hypothesis Stock buyback        yang 

dilakukan ketika saham perusahaan mengalami 

undervalued akan menyebabkan adanya wealth 

transfer dari para pemegang saham, pemegang 

saham yang bersedia menjual sahamnya kepada 

bukan pemegang saham. Wealth transfer juga 

mungkin terjadi dari bondholder kepada 

nonparticipating stockholder.Selain itu, stock 

buyback        mungkin dilakukan karena dapat 

memberikan keuntungan  bagi pihak manajemen 

perusahaan, baik dengan menurunya 
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kecenderungan perusahaan tersebut untuk diambil 

alih oleh perusahaan lain ataupun dengan 

meningkatnya persentase kepemilikian manajemen 

terhadap saham perusahaan. Suatu perusahaan 

yang membeli kembali sahamnya akan 

memperoleh keuntungan pajak dibandingkan 

dengan melakukan pembayaran dividen. 

Pembelian kembali saham akan menyebabkan 

kenaikan harga saham sehingga pemegang saham 

hanya terkena pajak dengan tarif pajak atas 

keuntungan modal dibandingkan dengan dividen 

kas yang terkena tarif pajak dividen biasa.
27

  

 

F. Metode Stock buyback        

 Ada dua metode pembelian kembali saham yang sering 

digunakan,    yaitu: 

1.Tender Offer Dengan metode tender offer perusahaan  

mengumumkan kepada seluruh pemegang saham bahwa 

perusahaan akan membeli kembali beberapa lembar sahamnya 

pada harga dan periode tertentu yang telah ditetapkan. Harga 

yang ditawarkan perusahaan biasanya adalah harga di atas 

harga pasar. Setiap pemegang saham akan memperkirakan 

sendiri apakah harga yang ditawarkan akan lebih besar atau 

lebih kecil bila dibandingkan dengan harga saham tersebut 

setelah masa penawaran berakhir, sehingga setiap pemegang 

saham dapat memutuskan apakah bersedia untuk menjual 

sahamnya atau tidak. Buyback   saham dengan cara ini dapat 

meningkatkan harga saham.  

2.  Open-market Repuurchase Dalam metode ini perusahaan 

membeli kembali saham perusahaannya dengan jumlah yang 

relatif kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui broker 

dengan bayaran komisi pada tingkat normal pembelian dan 

                                                 
27 Agus Harjito, Martono, Manajemen Keuangan Edisi kedua. Ekonisia 

Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta.2014),h.44. 
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pembelian harga pasar. Tidak seperti metode stock buyback , 

metode ini tidak mengikat suatu perusahaan untuk benar-

benar membeli kembali sahamnya sebanyak jumlah yang 

mereka umumkan sebelumnya. Metode ini memberikan 

fleksibilitas kepada perusahaan untuk membali kembali 

sahamnya sedikit dibandingkan dengan yang direncanakan 

jika sahamnya menjadi lebih mahal ataupun membali lebih 

banyak jika sahamnya tetap atau lebih murah. 

 

G. Kelebihan Stock buyback        

kelebihan stock buyback dibandingkan dengan deviden baik 

dari sudut pandang para pemegang saham maupun dari sudut 

pandang perusahaan yang melakukanya. Penjelasan dari sudut 

pandang pemegang saham : 

1).  Pajak Pendapatan (income tax) Pajak yang dikenalkan 

kepada investor terhadap deviden yang diterima adalah 

sebesar personal income tax rate, sedangkan pajak yang 

dikenakan atas keuntungan dari stock buyback adalah pajak 

capital gain. Hal ini menguntungkan bagi para investor 

karena pajak personal income tax biasanya memiliki tingkat 

yang lebih besar bila dibandingkan dengan pajak capital 

gain. 

2). Memilih menjual atau menahan saham Dengan stock buyback 

para pemegang saham dapat memilih untuk menjual 

sahamnya atau tidak. Dibandingkan dengan deviden, 

pemegang saham harus menerima deviden tersebut dan 

membayar pajaknya. 

Dari sudut pandang perusahaan : 

 1. Beberapa studi menunjukkan bahwa deviden bersifat 

kaku dalam jangka pendek. Perusahaan enggan untuk 

mengubah kebijakan pembayaran devidennya jika 

mereka ragu untuk bisa mempertahankan kebijakan 

tersebut dimasa yang akan datang. Perusahaan lebih 

memandang serius pada kebijakan untuk meningkatkan 

pembayaran deviden, namun tidak yakin untuk 
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mempertahankan kebijakan tersebut kedepannya, 

dibandingkan dengan kebijakan untuk mengurangi 

jumlah deviden yang dibayarkan. Sehingga, jika 

perusahaan merasa bahwa memiliki kelebihan kas yang 

bersifat sementara, perusahan akan lebih memilih untuk 

menggunakan kas tersebut untuk stock buyback  daripada 

menaikan jumlah devidennya yang belum tentu bisa 

dipertahankan ke depannya.  

2.  Saham yang telah dibeli kembali dapat digunakan 

sebagai saham untuk program stock option. Para manajer 

keuangan berpendapat bahwa akan lebih tepat dan murah 

jika menggunakan saham yang dibelinya kembali 

dibandingkan bila menerbitkan saham baru untuk 

program stock option tersebut. 

3. Jika kepemilikan saham perusahaan lebih banyak dimiliki 

oleh para manajer dalam perusahaan, maka mereka akan 

memilih stock buyback        dibandingkan dividen karena 

keuntungan pajak diperoleh. 
28

 

 

H. Abnormal return      

Abnormal return   merupakan kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap normal return yang merupakan 

return yang diharapkan oleh investor (expected return). 

Abnormal return     adalah selisih antara return sesungguhnya 

yang terjadi dengan return ekspektasi. Return realisasi atau 

return sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu 

ke-t yang merupakan selisih harga sekarang dengan harga 

sebelumnya dan dibagi dengan harga sebelumnya. 

RTNi,t=Ri,t-E(Rit) 

Keterangan : 

RTNi,t  =  Abnormal return     saham perusahaan ke i 

periode ke-t 

                                                 
28 Harjito, Jogiyanto.teori portopolio dan analisis investasi. BPFE- 

Yogyakarta. 2014.h609 
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Ri,t = Actual return saham perusahaan ke i 

pada periode ke-t 

E(Rit) = Expected return saham perusahaan ke i 

periode ke-t,  

 Sedangkan return ekspektasi merupakan return yang harus 

diestimasi. Mengestimasi return ekspektasi menggunakan model 

estimasi sebagai berikut: 

1. Mean adjusted Model sesuaian rata-rata (mean adjusted 

model) ini menganggap bahwa return eskpektasi bernilai 

konstan yang sama dengan rata-rata realisasi sebelumnya 

selama periode estimasi (estimation period).  

2. Market Model Perhitungan return ekspektasi dengan model 

pasar (market model) ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu 

pertama, membentuk model ekspektasi dengan 

menggunakan data realisasi selama periode estimasi dan 

kedua, menggunakan model ekspektasi ini untuk 

mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model 

ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik 

regresi OLS (Ordinary Least Square).  

3. Market Adjusted Model penyesuaian pasar (market adjusted 

model) adalah menganggap bahwa expected return suatu 

sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. 

Dalam penelitian ini menggunakan model penyesuaian pasar 

(market adjusted model). Virginia dkk (2012) menyatakan 

bahwa Market adjusted model merupakan model yang 

menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi 

return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat 

tersebut. Model ini mengikuti harga pasar dan tidak 

memerlukan penentuan periode estimasi. Abnormal return   

terjadi karena adanya informasi atau peristiwa baru yang 

dilakukan perusahaan atau pemerintah, sehingga 

memengaruhi kondisi pasar modal. Abnormal return  

merupakan proksi dari reaksi pasar, apabila terdapat 

informasi pada peristiwa yang diobservasi, maka Abnormal 

return akan mengikuti peristiwa tersebut, begitu juga 
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sebaliknya, jika peristiwa tersebut tidak memiliki kandungan 

informasi, maka peristiwa tersebut tidak memberikan 

Abnormal return     29 

 

I. Trading volume activity    

Volume perdagangan merupakan suatu instrumen yang 

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter volume saham yang diperdagangkan 

di pasar.  Volume perdagangan adalah jumlah lembar saham yang 

diperdagangan pada periode tertentu. Volume perdagangan 

saham adalah jumlah lembar saham yang diperdagangkan secara 

harian. volume perdagangan (Vt) sebagai lembar saham yang 

diperdagangkan pada hari t. Volume perdagangan saham 

merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam analisis 

teknikal pada penilaian harga saham dan suatu instrumen yang 

dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar modal terhadap 

informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume 

perdagangan saham di pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang 

berpotensi tumbuh dapat berfungsi sebagai berita baik dan pasar 

seharusnya bereaksi positif. Volume perdagangan saham yang 

besar mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif 

diperdagangkan. Apabila suatu saham aktif diperdagangkan, 

maka dealer tidak akan lama menyimpan saham tersebut sebelum 

diperdagangkan. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat bid-

ask spread. Volume perdagangan saham berpengaruh negatif 

terhadap bid ask spread , Trading volume activity   (TVA) 

sebagai ukuran yang mencerminkan kegiatan perdagangan 

saham. Besar kecilnya Trading volume activity   (TVA) 

menunjukkan seberapa besar tingkat ketertarikan investor dalam 

berinvestasi terhadap saham perusahaan.
30

 

                                                 
29 Dewi Ayu Sri Mahatma, Ary Wirajaya. Pengaruh Struktur Modal, 

Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan. (E- Journal 

Akuntansi Universitas Yudayana, 2013), h. 358-372. 
30Ferry  Budiman, Supatmi. Pengaruh Pengumuman Indonesia Sustainability 

Reporting Award (ISRA) Terhadap Abnormal Return dan Volume Perdagangan 
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J. Investasi 

1. Pengertian Investasi 

Investasi adalah komitmen sejumlah dana atau 

sumberdaya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan 

tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. 

Seorang investor membeli sejumlah saham saat ini dengan 

harapan memperoleh keuntungan dari kenaikan harga saham 

ataupun sejumlah dividen di masa yang akan datang, sebagai 

imbalan atas waktu dan risiko yang terkait dengan investasi 

tersebut. (Tandelilin, 2001) 

Menginvestasikan sejumlah dana pada sector riil (tanah, emas, 

mesin, atau bangunan), maupun aset finansial (deposito, saham, 

ataupun obligasi) merupakan aktivitas investasi yang umumnya 

dilakukan. Aset finansial adalah klaim berbentuk surat berharga 

atas sejumlah aset-aset pihak penerbit surat berharga tersebut. 

Sedangkan sekuritas yang mudah diperdagangkan (marketable 

securities) adalah aset-aset finansial yang bisa diperdagangkan 

dengan mudah dan dengan biaya transaksi yang murah pada 

pasar yang terorganisir. 

 2. Tujuan Investasi 

Tujuan investasi adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dalam hal adalah kesejahteraan moneter, yang 

bisa diukur dengan penjumlahan pendapat saat ini ditambah 

nilai saat ini pendapatan masa datang. Ada beberapa alasan 

mengapa seseorang melakukan investasi antara lain: 

a. Utuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa 

datang. Seseorang yang bijaksana akan berpikir bagaimana 

meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau 

setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat 

pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang di 

masa yang akan datang. 

                                                                                              
Saham(Studi Kasus Pada Perusahaan Pemenang ISRA Periode 2005-2008). 

Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XII Palembang. 
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b. Mengurangi tekanan inflasi. 

Dengan melakukan investasi dalam pemilikan perusahaan 

atau objek lain, seseorang dapat menghindarkan diri dari 

risiko penurunan nilai kekayaan atau hak miliknya akibat 

adanya inflasi. 

c. Dorongan untuk menghemat pajak. 

Beberapa negara di dunia banyak melakukan kebijakan yang 

bersifat mendorong tumbuhnya investasi di masyarakat 

melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat 

yang melakukan investasi pada bidang- bidang usaha 

tertentu. 

 3. Proses Investasi 

Dasar dalam proses keputusan investasi adalah 

pemahaman hubungan antara return yang diharapkan dari suatu 

investasi merupakan hubungan yang searah dan linier. Artinya 

semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar 

pula tingkat return yang diharapkan. 

Proses keputusan investasi merupakan proses 

keputusan yang berkesinambungan (on going proces). Proses 

keputusan investasi terdiri dari lima tahap keputusan investasi 

yang terbaik. Tahap-tahap keputusa investasi meliputi lima 

tahap keputusan, yaitu: 

1. Penentuan tujuan investasi 

2. Penentuan kebijakan investasi 

3. Pemilihan strategi portofolio 

4. Pemilihan aset 

5. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio 

 

4. Investasi dalam Presfektif  Islam 

 

  Investasi berdasarkan prinsip syariah adalah fitrah 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara 

lahiriyah maupun batiniyah. Hal ini mendorong manusia untuk 

senantiasa berupaya memperoleh segala sesuatu yang menjadi
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 kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan lahiriyah identik

 dengan terpenuhinya kebutuhan dasar (basic needs) berupa 

sandang, pangan, dan papan. Tapi manusia tidak berhenti 

sampai disitu, bahkan cenderung terus berkembang kebutuhan-

kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Segala kebutuhan itu 

seolah- seolah bisa terseleseikan dengan dikumpulkannya harta 

sebanyak-banyaknya. Islam memandang harta dengan acuan 

akidah yang disarankan Al-Quran, yakni dengan 

pertimbangan-pertimbangan kesejahteraan manusia, alam, 

masyarakat, dan hak milik. Pandangan demikian bermula 

dari landasan iman kepada Allah, dan bahwa dialah pengatur 

segala hal dan kuasa atas segalanya.  

Manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya karena hikmah 

Ilahiah.Islam mendorong setiap manusia untuk bekerja dan 

meraih sebanyak- banyaknya materi. Islam membolehkan 

setiap manusia mengusahakan harta sebanyak ia mampu 

mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak 

melanggar ketentuan agama.Dalam perspektif ekonomi islam, 

investasi bukanlah bercerita tentang beberapa ketentuan 

materi yang bisa didapatkan melalui investasi tersebut.  

Investasi dalam persepektif Islam hanya dapat 

dilakukan pada instrumen yang sesuai dengan syariah Islam 

dan tidak mengandung riba. Investasi juga hanya dapat 

dilakukan pada efekefek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) 

yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentang dengan syariah 

Islam. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah 

Islam adalah usaha perjudian dan permainan yang tergolong 

judi atau perdagangan yang dilarang; usaha keuangan 

konvensional (termasuk perbankan dan asuransi 

konvensional); usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta 

memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong 

haram; dan usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta 

menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral 

dan bersifat mudharat. 
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 Adapun prinsip-prinsip dasar dalam transaksi syari‟ah 

adalah sebagai berikut.
31

 

1. Adanya kebebasan membuat kontrak berdasarkan 

kesepakatan bersama (tijaratan „an taradha minkum) dan 

kewajiban memenuhi akad („aqd); 

2. Adanya pelarangan dan penghindaran terhadap riba 

(bunga),     maysir (judi) dan gharar (ketidakjelasan). 

3.  Adanya etika (akhlak) dalam melakukan transaksi;  

4. Dokumentasi (perjanjian/akad tertulis) di dalam transaksi; 

Dalam Islam, apapun bentuk investasi yang dilakukan 

seorang muslim harus memeperhatikan prinsip-prinsip 

yang telah termaktub dalam Qur‟an dan Sunnah. 

Adapun prinsip tersebut antara lain: 

 a. Tidak mencari rizki dari yang haram, baik dari segi 

zatnya maupun   cara mendapatkannya, serta tidak 

menggunakannya untuk hal-hal yang haram. 

b. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi. 

c. Keadilan pendistribusian untuk kemakmuran. 

d. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (an 

taradhin).
32

  

e. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian atau spekulasi) 

dan gharar (ketidakjelasan). 

 Adapun bentuk investasi riil tidak ada yang disebutkan 

secara detail dalam Islam. Artinya Islam tidak menyebutkan 

bentuk investasi apa saja yang harus dilakukan oleh umatnya. 

Prinsip yang sangat mendasar adalah segala bentuk transaksi 

muamalah dibolehkan kecuali yang jelas disebutkan dalam 

nash dilarang. Dengan demikian, dari prinsip-prinsip yang 

telah disebutkan di atas, ada 5 parameter untuk melihat 

                                                 
31 PT. Bursa Efek Indonesia, Sekola, h. 3. 
32 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari’ah (Yogyakarta 

Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian Safiria Insania Press, 

2009), h. 3. 
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instrumen maupun lembaga investasi dan pembiayaan apakah 

sesuai sya‟riah atau tidak. Kelima parameter tersebut adalah:  

1. Pembentukan modal usaha. Islam sangat menekankan 

pentingnya melihat asal-usul harta. Pembentukan modal 

tidak boleh menghalalkan segala cara, seperti 

memanfaatkan dana korupsi dan sebagainya. Jika 

menggunakan akad kerjasama, maka juga harus jelas, 

transparan dan adil. Modal awal usaha dari 

“pembelanjaan” harta yang baik akan membentuk usaha 

yang baik.
33

 Berikut firman Allah tentang hal tersebut:  

                          

                    

                           

   “Dan perumpamaan orang-orang yang 

membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah 

dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun 

yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan 

lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali 

lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan 

gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang 

kamu perbuat”.(QS: Al-Baqarah 265)  

 Berdasarkan ayat di atas, orang yang membelanjakan 

hartanya untuk hal-hal kebaikan dan semata-mata untuk 

mencari keridhaan Allah dan meneguhkan jiwanya maka 

akan memperoleh keuntungan yang lebih dan kecintaan 

Allah kepadanya pun akan bertambah. Dengan kata lain, 

apa yang kita punya berupa nikmat dari Allah SWT, harus 

kita pergunakan untuk mencari ridha-Nya, meneguhkan 

                                                 
33 Dadan Muttaqien, Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari‟ah (Obligasi, 

Pasar Modal, Reksadana, Finance dan Pegadaian), Yogyakarta: Safiria Insania Press, 

2009, h. 4. 
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jiwa kita, beramal shaleh, berbisnis yang baik dan dalam 

rangka menciptakan kemanfaatan yang terbaik dari apa 

yang kita punya. 

2. Produk dan bahan input. Produk yang dihasilkan harus 

memiliki manfaat dan halal sesuai dengan ketentuan  

syari‟ah, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Di 

dalamnya juga tidak ada tadlis (pengurangan) atas 

kuantitas, kulitas, harga dan waktu penyerahan. Hal 

tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-

Rahman ayat 8 

           

 

 “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca 

itu.”(QS. Ar-Rahman ayat 8) 

 Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang pentingnya 

bersikap adil dalam melakukan aktifitas bisnis. Kita dilrang 

untung bersikap curang, seperti mengurangi timbangan atau 

berbuat hal lain yang dapat merugikan oranglain. Orang yang 

bertransaksi denan kita berhak memperoleh pelayanan dan 

kualitas yang terbaik dari apa yan kita transaksikan. 

3. Manajemen dan proses bisnis. Dalam hal ini setidaknya 

ada tiga hal penting yang bisa dilihat, yaitu manajemen 

SDM, hubungan dengan pihak eksternal dan proses bisnis 

itu sendiri harus sesuai dengan prinsip syariah. 

4. Pemasaran dan penjualan juga harus sesuai dan tiak 

melanggar ketentuan syari‟ah.  

5. Dampak sosial dan lingkungan. Aktivitas bisnis sangat 

terkait dan berdampak terhadap sosial, tentu juga pada 

lingkungan. Dalam Islam, tanggung jawab perusahaan 

(corporate social responsibility) harus ditegakkan karena 

sesunggunya usaha bisnis harus bertanggung jawab 

terhadap sosial dan lingkungan serta juga merupakan 

sebuah maslahat untuk kelangsungan hidup bisnis itu 

sendiri. 
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Aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada 

motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang 

tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa 

keahlian (skill) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan 

dengan musyarakah maupun berbagi hasil (mudharabah). 

Investasi dalam islam bukan hanya dipengaruhi oleh faktor 

keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor  

syariah (kepatuhan dan ketentuan syariah) dan faktor sosial 

(kemaslahatan umat). Harta yang dimiliki seorang muslim 

tidak boleh dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara 

yang bertentangan dengan syariat islam. Islam telah melarang 

aktivitas perjudian, riba, penipuan, serta investasi di sektor-

sektor maksiat. Sebab aktivitas seperti itu justru malah akan 

menghambat produktivitas manusia. (Yuliana, 2010).  

Dalam melakukan Investasi syariah harus 

memperhatikan beberapa prinsip salah satunya yaitu thayyib. 

Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al- Baqarah: 168):  

                     

                  

 “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti 

langkah-langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu 

adalah musuh yang nyata bagimu”. 

Perintah tidak langsung yang menyuruh umat islam 

untuk berinvestasi adalah perintah Allah untuk zakat. 

Kewajiban zakat secara tidak langsung mendorong masyarakat 

yang memiliki harta untuk berinvestasi. Bila tidak, 

dikhawatirkan hartanya akan habis oleh zakat. 

Investasi modal yang sebaik-baiknya menurut Al-

Quran adalah tujuan dari semua aktivitas, semua manusia 
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hendaknya diniatkan untuk ibtighai mardhatillah (menuntut 

keridhoan Allah). Dalam ungkapan ini, investasi terbaik itu 

adalah jika ia ditujukan untuk mencari ridha Alah. Investasi 

dalam islam bisa dilihat dari tiga sudut: individu, masyarakat, 

dan agama. Bagi individu, investasi merupakan kebutuhan 

fitrawi, dimana setiap individu, pemilik modal (uang), selalu 

berkeinginan untuk menikmati kekayaannya itu dalam waktu 

dan bidang seluas mungkin. Bukan hanya pribadinya bahkan 

untuk keturunannya. Maka investasi merupakan jembatan bagi 

individu dalam rangka memenuhi kebutuhan fitrah ini. 

Menurut Manan (2009), prinsip-prinsip investasi syariah ada 

3, yakni: 

a.  Prinsip Halal 

Dalam Kamus Istilah Fiqih, kata halal dipahami 

sebagai segala sesuatu yang boleh dikerjakan atau 

dimakan. Kata halal selalu dilawankan dengan kata haram, 

yaitu sesutu yang masih samar-samar atau tidak jelas. 

Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam 

Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:  

Artinya: “ Sesungguhnya sesuatu yang halal itu 

sudah jelas dan yang haram pun juga sudah jelas. 

Diantaranya ada yang samar-samar, yang kebanyakan 

manusia tidak mengetahuinya. Barangsiapa yang 

takut/memelihara dirinya dari yang samar-samar, itu 

berarti telah membersihkan kehormatan diri dan 

agamanya. Dan barang siapa yang jatuh kedalam 

hal/perkara yang haram.” (Muslim: 2996) 

  

Oleh karena itu kepada umat islam diharapkan agar 

dalam mencari rezeki (ber-investasi) menjauhkan dari hal-

hal yang haram. Melaksanakan hal-hal yang halal, baik 

dalam cara memperoleh, dalam mengonsumsi, dan dalam 

memanfaatkannya. Doa orang yang ber-investasi secara 

halal akan diterima disisi Allah dan hidupnya penuh 

makna dari Allah SWT. 
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b. Prinsip Maslahah 

 

Dalam Manan (2009) Al-Ghazali menjelaskan 

bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti sesuatu yang 

mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan 

mudharat yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan 

syara‟ dalam menetapkan hukum. 

Maslahah dalam kontek, investasi yang dilakukan 

oleh seseorang hendaknya harus dapat manfaat bagi pihak-

pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan 

oleh masyarakat pada umumnya. Prinsip maslahah 

merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalat. 

Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan 

itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang 

positif bagi kehidupan masyarakat, baik untuk generasi ini 

maupun generasi yang akan datang. 

c.  Prinsip Terhindar dari Investasi Terlarang 

Investasi yang dilarang oleh syariat islam dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: investasi yang 

syubhat dan investasi yang haram. Investasi yang syubhat 

adalah perilaku (jasa) atau barang (efek, uang, komoditas, 

dan barang) yang masih diragukan kehalalan atau 

keharamannya. Sedangkan investasi yang haram adalah 

investasi yang dilarang oleh agama berdasarka Al- Quran, 

Al-Hadist dan pendapat para pakar hakim islam, yaitu 

dilarang karena zatnya, dan dilarang karena bukan atau 

selain zatnya. 
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J. Kerangka Pemikiran 

 

Buyback  merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

harga saham perusahaan. Ketika perusahaan melakukan Buyback   

maka perusahaan sudah menyampaikan informasi yang positif 

(good news) atau negatif (bad news) kepada para investor dan 

masyarakat. Berdasarkan signalling theory, Buyback   juga 

dipandang sebagai suatu sinyal informasi yang dapat 

menguntungkan bagi pihak pemegang saham, karena peristiwa 

Buyback   akan dipandang sebagai momentum yang baik dalam 

berspekulasi. Pasar akan bereaksi pada peristiwa yang 

mengandung informasi, maka event study digunakan untuk 

menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan 

menguji efisiensi pasar. Buyback   yang dilakukan berakibat pada 

perubahan harga saham pasar, return pasar (Abnormal retur ) dan 

volume perdagangan saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan 

latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan penulis pada bagian sebelumnya, maka dapat 

dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran dalam Penelitian 

Keterangan :  

Kerangka pemikiran pada gambar 1.1 menunjukan keterkaitan antara 

variabel bebas yaitu Buyback   saham (Y), dengan variabel terikat 

yaitu Abnormal return     (X1), dan Trading volume activity   (X2) 

sebagai variabel dependen. 

  

- Uji normalitas 

- Uji beda paired 

sample T test 

- Abnormal Return 

 -Trading Volume 

Activity 

 

Sebelum  

 Pengumuman  

Buyback Saham 

 

Sesudah  

Pengumuman 

Buyback Saham 

 

Buyback Saham 

 

- Abnormal Return 

 -Trading Volume 

Activity 

 

Tidak terdapat perbedaan 

 

Terdapat perbedaan 
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K. Hipotesis 

1. Hubungan pengumuman Buyback   saham  terhadap 

 Abnormal return     

Suatu informasi mempunyai peranan penting dalam 

membentuk harga keseimbangan efek yang baru. Menurut 

signaling theory, informasi yang dianggap menguntungkan 

akan memberikan reaksi pasar yang positif. Pengumuman 

Buyback   saham  merupakan suatu informasi yang baik kepada 

pemegang saham karena perusahaan memberikan sinyal positif 

kepada pemgang saham bahwa prospek perusahaan di masa 

depan akan lebih baik, ataupun harga saha perusahaan di pasar 

terlalu rendah (undervalue). Sesuai dengan teori sinyal di atas, 

maka harga saham akan bergerak positif karena pasar merespon 

pengumuman Buyback   saham yang diberikan oleh emiten.
34

 

Pembelian kembali saham akan menimbulkan reaksi positif 

kepada pasar dan akan mempengaruhi harga saham dalam 

jangka waktu yang pendek. Peningkatan harga saham akan 

memberikan suatu dampak terhadap Abnormal return     yang 

positif yang akan diterima pemegang saham. Sejalan dengan 

signalling theory bahwa pengumuman stock buyback        

merupakan suatu pengumuman yang mempunyai kandungan 

informasi yang menguntungkan (good news) bagi pemegang 

saham sehingga perubahan harga saham positif dari peristiwa 

pengumuman stock buyback        juga akan memberikan 

Abnormal return     yang positif untuk investor. Penelitian yang 

dilakukan oleh Junizar (2013) menunjukkan hasil bahwa 

pengumuman stock repurchase / Buyback   saham memiliki 

pengaruh signifikan dan terdapat perbedaan rata-rata Abnormal 

return     kumulatif sebelum dan sesudah pengumuman stock 

repurchase. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Zumaila 

(2014) menunjukkan bahwa terdapat reaksi pasar yang positif 

ditandai dengan return yang positif dan signifikan pada tanggal 

                                                 
34 Jogiyanto, Hartono. 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 

Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.h.58 
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pengumuman stock repurchase/ Buyback   saham. Berdasarkan 

uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis berikut: 

 Ho :Tidak terdapat perbedaan Abnormal 

return     sebelum dan sesudah 

pengumuman Buyback   sham. 

H1 :Terdapat perbedaan Abnormal return     

sebelum dan sesudah pengumuman 

Buyback   sham.  

Reaksi pasar selain diukur dengan Abnormal return     dapat 

juga diukur menggunakan Trading volume activity   (TVA). 

Trading volume activity   adalah jumlah transaksi yang 

diperdagangkan (dalam jumlah lot saham). TVA digunakan 

untuk melihat apakah investor menilai stock buyback        cukup 

informatif. Jika investor menganggap pengumuman stock 

buyback        sebagai suatu pengumuman yang mengandung 

informasi yang menguntungkan dan sebagai sinyal positif yang 

dilakukan perusahaan kepada investor dalam meningkatkan 

kembali harga saham perusahaan, maka investor akan bereaksi 

dan dapat terlihat pada aktivitas pembelian ataupun penjualan 

saham. Ada tidaknya pengaruh pengumuman stock buyback        

dapat dilihat dari perubahan rata-rata Trading volume activity   

di sekitar tanggal pengamatan. 

 Apabila pengumuman Buyback   saham yang dilakukan 

oleh emiten dinilai oleh investor sebagai sinyal positif, maka hal 

itu akan menarik investor untuk melakukan transaksi jual-beli 

saham, karena diharapkan investor dapat menikmati keuntungan 

atas informasi tersebut. Semakin banyak investor yang 

melakukan transaksi, maka volume perdagangan akan semakin 

meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Komaeroh (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat average Trading volume activity   

yang signifikan di sekitar pengumuman Buyback   saham. Hal 

ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi positif atas 

pengumuman Buyback   saham ditandai  dengan peningkatan 

aktivitas perdagangan yang signifikan. Pengukuran volume 

aktivitas perdagangan dilakukan dengan membandingkan 
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jumlah saham emiten yang diperdagangkan pada hari ke-t 

dengan jumlah saham emiten yang tercatat di BEI pada waktu 

ke-t.
35

 Seperti yang telah dilakukan oleh Beave dalam 

Budiyanto, Ismani, dan Ngadirin (2006:45),  

Berdasarkan uraian tersbut dapat dirumukan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ho : Tidak terdapat perbedaan Trading 

volume activity   sebelum dan sesudah 

pengumuman Buyback   sham. 

H1 :Terdapat perbedaan Trading volume 

activity   sebelum dan sesudah 

pengumuman Buyback   sham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Siti, Komaeroh. 2015. Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pembelian 

Kembali Saham (Buyback) pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-

2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEM, Vol. 3 No 2: Semester Genap 2014/2015. 

Universitas Brawijaya. Malang. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu Dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tahun 2020-2021, 

Penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi website masing-

masing perusahaan yang bersangkutan, karena data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini dipublikasikan. Penelitian ini 

meneliti perusahaan yang melakukan buyback saham yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia  pada periode 2016-2020.  

 

B. Jenis Penelitian Dan Sipat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

        Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi peristiwa 

(event study) yang meneliti reaksi pasar karena terdapat suatu 

peristiwa. Pasar akan bereaksi pada peristiwa yang 

mengandung informasi. Suatu peristiwa yang informasinya 

dipublikasikan sebagai suatu pengumuman, akan membuat 

pasar merespon pada waktu peristiwa itu dipublikasikan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah menilai dampak dari suatu 

peristiwa tertentu terhadap reaksi pasar. Peristiwa yang diuji 

pada penelitian ini adalah mengenai dampak peristiwa 

pengumuman Buyback   Saham terhadap harga sahamyang di 

proksikan dengan Abnormal return dan aktivitas perdagangan 

saham yang diproksikan dengan Trading volume activity  . 

     Event window adalah selama 11 hari yang terdiri dari 5 hari 

pre event (sebelum pengumuman Buyback   saham), 1 hari 

event date (tanggal pengumuman Buyback   saham) dan 5 hari 

post event (tanggal setelah pengumuman Buyback   saham). 

Berikut ilustrasinya : 
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       H-5  H-4    H-3    H-2     H-1    0    H+1  H+2   H+3  H+4 H+5 

Gambar 3.1 

Event window peristiwa pengumuman Buyback   saham 

 

Model yang digunakan untuk menghitung (menentukan) 

return saham adalah market adjusted model sehingga tidak 

menggunakan periode estimasi, karena return ekspektasi 

disesuaikan dengan return pasar.
36

 Berikut model market 

adjusted return : 

RTNit = Rit – E[Rit] 

Dimana 

RTNit = Abnormal return     sekuritas ke-i pada periode ke-t 

Rit = actual return sekuritas ke-i pada periode peristiwa ke-t 

E[Rit] =return ekspektasi sekuritas ke-i untuk periode peristiwa 

ke-t 

2. Sifat Penelitian 

     Dalam sifat penelitian ini penulis menggunakan sifat 

penelitian kuantitatif, metode penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positifisme 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara 

random, penggunaan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis dan bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan 

angka-angka yang dijumlahkan sebagai data yang kemudian 

dianalisis. Metode ini dimaksud untuk menjelaskan fenomena 

                                                 
36 Jogiyanto, Hartono. 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 

Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.h.659 
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dengan menggunakan data-data, kemudian dianalisis yang 

umum menggunakan statistik.
 

     Penelitian ini bersifat asosiatif, yaitu penelitian yang 

berusaha mencari hubungan antara satu variabel dengan 

variabel lain. Hubungannya bisa simetris, kausal atau interaktif. 

Hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel yang 

bersifat sejajar atau sama. Hubungan kausal adalah hubungan 

yang bersifat sebab akibat. Salah satu variabel (independen) 

mempengaruhi variabel yang lain (dependen). hubungan 

interaktif adalah hubungan antar variabel yang saling 

mempengaruhi. teknik analisis penelitian asosiatif 

menggunakan teknik analisis kuantitatif.
47

 Berdasarkan 

pengertian tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

perbandingan Abnormal return dan Trading volume activity   

sebelum dan sesudah penumuman Buyback   saham.
 

 

   C. Populasi  Sampel Dan Teknik Pengumpulan Data  

1.  Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama periode penelitian yaitu dari tahun 2016-2020 

yang berjumlah 43 perusahaan.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misal karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. 

Untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

mewakili (representative). Penentuan sampel, penelitian ini 
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dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Dengan menggunakan metode purposive 

sampling, sampel yang akan digunakan dipilih berdasarkan 

pertimbangan (judgement sampling) yang telah ditentukan 

sebelumnya. Judgement sampling melibatkan pemilihan 

subjek yang berada di tempat paling menguntungkan atau 

dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang 

diperlukan
37

.  Adapun kriteria- kriteria yang diambil sebagai 

sampel adalah sebagai berikut: 

 1). Perusahaan yang melakukan pengumuman Buyback   

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 

2016-2020. 

2). Perusahaan tidak melakukan aksi korporasi lainnya 

seperti akuisisi, marger, right issue dan aksi korporasi 

lainnya selama periode pengamatan.  

 

Tabel 3.1 

Daftar Sampel Peusahaan Yang Melakukan Buyback 

Tahun 2016-2020 

                                                 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 

dan R&D, (Bandung. Alfabet, 2014),h.31. 

No Nama perusahaan Kode 

Tanggal 

buback 

saham 

1.  
Pt mitra pinatshika mustika 

tbk 

MPMX 01 Februari 2016 

2.  
Pt sampoerna  agro tbk SGRO 23 Februari 2016 

3.  
Pt indo tambangraya 

megah tbk 

ITMG 26 Februari 2016 

4.  
Pt medco energy tbk MEDC 26 Februari 2016 

5.  
PT Trisula International 

Tbk 

Tris 3 November 2016  
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6.  
PT Harum Energy Tbk Hrum 13 Desember 2016 

7.  
PT Resource Alam  

Indonesia Tbk 

KKGI 02 Maret 2017 

8.  
Bank CIMB Niaga Bnga 25 April 2017 

9.  
Surya Semesta Internusa SSIA 05 Mei 2017 

10.  
PT Mitra Pinasthika 

Mustika Tbk 

Mpmx 27 Juli 2017 

11.  
PT Waskita Beton Precast 

TBK 

Wsbp 27 Juli 2017 

12.  
Bank jatim Bjtm 07 Desember 2017 

13.  
Mitra keluarga Mika 28 Februari 2018 

14.  
Arna Pharmaceuticals, Inc ARNA 29 Maret 2018 

15.  
Pt. Bumi serpong damai 

tbk 

Bsde 27 Juni 2018 

16.  
Pt. Cikarang listrindo tbk Powr 17 September 2018 

17.  
Matahari departement store Lppf 08 Oktober 2018 

18.  
Pt. Bumi serpong damai 

tbk 

BSDE 24 Juli 2019 

19.  
Tower Bersama 

Infrastructure 

TBIG 12 Juli 2019 

20.  
PT Cikarang Listrindo Tbk POWR 24 Juli 2019 

21.  
PT PP Tbk  

PTPP 

13 Maret 2020 

22.  
PT Jasa Marga Tbk  

JSMR 

13 Maret 2020 

23.  
PT Aneka Tambang Tbk  

ANTM 

17 Maret 2020 
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Sumber: PT. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang terdiri dari data-data Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) harian perusahaan yang terkait, harga 

saham penutup saham harian, volume perdagangan harian, 

jumlah saham yang beredar dan tanggal pengumuman stock 

buyback perusahaan yang terkait pada tahun 2016 sampai 

tahun 2020. Sumber data penulisan yaitu www.idx.co.id 

sebagai sumber data harga penutupan saham harian, Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), volume perdagangan harian, 

jumlah saham beredar dan tanggal pengumuman stock 

buyback. Otoritas Jasa Keuangan dan 

www.finance.yahoo.com digunakan untuk mencari daftar 

perusahaan yang melakukan stock buyback   , dimana 

digunakan dalam mencari tanggal pengumuman stock buyback  

perusahaan terkait dari tahun 2016 sampai dengan tahun 

2020
38

. 

                                                 
38Jugiyanto Hartono, Metodologi Penelitian Bisnis, (Yogyakarta BPFE. Edisi 

2004-2005), h. 17-21. 

24.  
PT Bank Rakyat Indonesia 

Tbk  

BBRI 

13 Maret 2020 

25.  
PT Medco Energi 

Internasional Tbk  

MEDC 

16 Maret 2020 

26.  
PT Adhi Karya Tbk  

ADHI 

13 Maret 2020 

27.  
PT Wijaya Karya Tbk 

WIKA 

13 Maret 2020 

28.  
PT Waskita Karya Tbk 

WSKT 

12 Maret 2020 

29.  
PT Kalbe Farma Tbk  

KLBF 

16 Maret 2020 

30.  
PT Surya Semesta 

Internusa Tbk  

SSIA 

16 Maret 2020 

http://www.finance.yahoo.com/
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 4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebegai berikut:  

1. Studi Pustaka Studi pustaka adalah metode pengumpulan 

data dimana data diperoleh dari buku, majalah literatur-

literatur dan sebagainya. Data diperoleh dari buku dan 

jurnal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel 

penelitian. Menggali teori-teori yang telah berkembang 

dalam bidang ilmu yang berkepentingan, mencari metode-

metode serta teknik penelitian yang telah digunakan oleh 

peneliti terdahulu. 

2. Dokumentasi Metode pengumpulan data yang 

menggunakan situs web sebagai pengambilan data dan 

informasi. Data yang diperoleh berupa data perusahaan 

yang melakukan Buyback saham  www.sahamok.com, 

www.finance.yahoo.com dan  www.idx.co.id yang berisi 

harga saham, volumeperdagangan, frekuensi perdagangan,  

index. 

5. Periode Pengamatan 

 Dalam pengamatan ini dibagi menjadi dua window yaitu 

sebelum dan sesudah stock buyback. Hasil perhitungan selama 

11 hari, yaitu H-5 sampai H-1 disebut pengamatan sebelum 

peristiwa pengumuman stock buyback, dan H+1 sampai H+5 

disebut pengamatan sesudah peristiwa pengumuman stock 

buyback. Alasan penggunaan periode ini adalah untuk 

mengurangi bias akibat dari adanya peristiwa lain yang dapat 

memengaruhi hasil penelitian.  

 

D. Definisi Konseptual 

  Defenisi konseptual adalah penarikan batasan yang 

menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas, dan tegas. 

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan suatu 

konsep sebagai berikut:  

1). Hubungan Abnormal return     dengan Pengumuman  

Buyback   saham Berdasarkan signalling theory, 

http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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Buyback   saham dianggap memiliki kandungan 

informasi yang positif (good news) bagi pemegang 

saham sehingga Abnormal return saham akan 

cenderung bergerak kearah positif. Dengan adanya 

pengumuman stock buyback   juga akan memberikan 

sinyal yang positif bahwa perusahaan memiliki free 

cash flow yang berlebih yang artinya tingkat 

profitabilitas perusahaan dalam keadaan baik. Hal 

tersebut menyebabkan investor menilai perusahaan 

mempunyai prospek yang bagus di masa yang akan 

datang. Sehingga dengan adanya kegiatan stock 

buyback, jumlah saham yang beredar akan menurun dan 

laba per lembar saham akan meningkat. Pengumuman 

stock buyback sebagai event yang dianggap memiliki 

pengaruh penting bagi pasar yang diharapkan akan 

memberikan suatu dampak atau reaksi terhadap return 

saham. 
39

 

2. Hubungan Trading volume activity dengan 

Pengumuman Buyback  saham Selain diukur dengan 

Abnormal return reaksi pasar juga dapat diukur 

menggunakan Trading volume activity   (TVA). TVA 

digunakan untuk melihat apakah investor menilai 

Buyback cukup informatif. Jika pengumuman Buyback   

dapat memberikan sinyal positif terhadap peningkatan 

harga saham, maka investor akan bereaksi terhadap 

aktivitas pembelian ataupun penjualan saham. Ada atau 

tidaknya pengaruh di dalam pengumuman Buyback   

dapat dilihat dari ada atau tidaknya rata-rata Trading 

volume activity   di sekitar tanggal pengamatan. Selain 

itu, reaksi pasar dapat dilihat dari ada atau tidaknya 

                                                 
39 Abdul Halim, Nasuhi Hidayat, Studi Empiris Tentang Pengaruh Volume 

Perdagangan dan Return Terhadap Bid-Ask Spread Saham Industri Rokok di BEJ 

dengan Model Korelasi Kesalahan, (Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 2000), Vol, 3. 

h.69-85. 
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perbedaan rata-rata Trading volume activity   sebelum 

dan saat periode Buyback   direalisasi. 

 E. Defenisi Operasional Variabel 

 Sugiyono (2014) menyatakan bahwa definisi 

operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang 

digunakan untuk meneliti dan mengoperasikan konstrak, 

sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk 

melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama 

atau  mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih 

baik. Penelitian ini menggunakan variabel yang diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

 Abnormal return atau excess return merupakan 

kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap 

return normal. Return normal merupakan return ekspetasian 

(return yang diharapkan oleh investor) dan harus di estimasi. 

Mengestimasi return ekspektasi menggunakan model 

estimasi ada 3 model, yaitu mean adjusted model, market 

model dan market adjusted model. Penelitian ini 

menggunakan market adjusted model untuk perhitungan 

return ekspektasi dengan menganggap penduga terbaik 

untuk mengestimasi return sekuritas menggunakan return 

indeks pasar. Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada 

periode penelitian tidak terdapat periode estimasi. 

 

Tabel 3.2 Variabel Penelitian 

No. Variabel Defnisi Skala Rumus 

1. Buyback 

Saham 

Suatu transaksi 

perusahaan untuk 

membeli kembali 

sahamnya sendiri 

yang telah beredar, 

sehingga jumlah 

saham yang 

Rasio Harga perlembar 

Saham=  

Jumlah dana yang 

disediakan 

perusahaan  

Jumlah lembar 

saham yang dibeli 
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beredar menurun. kembali. 

2. Abnormal 

Return 

Abnormal Return 

merupakan selisih 

antara return 

realisasi dengan 

return ekpetasi, 

Abnormal return 

terrjadi karna 

adanya informasi 

atau peristiwa baru 

yang baru 

dilakukan 

perusahaan atau 

pemerintaah. 

Rasio RTNi,t=Ri,t-E(Rit) 

3. Trading 

Volume 

Activitsy 

Trading Volume 

Activity sebagai 

ukuran yang 

mencerminkan 

kegiatan 

perdagangan 

saham. Besar 

kecilnya TVA 

menunjukan 

sberapa besar 

tingkat ketertarikan 

investor  dalam 

berinvestasi  

terhadap saham 

perusahaan. 

Rasio TVA= Total saham 

yang 

diperdagangkan  

ttTotal Saham yang 

Beredar 

 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif. Analisis data merupakan suatu proses 

penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan 

di interpretasikan. Alat uji dalam penelitian ini menggunakan 
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SPSS 17.0 (Statistical Package for the Social Science). Data 

Abnormal return     dan Trading volume activity akan diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS untuk pengujian paired 

sample t test. Uji Paired Sample T Test merupakan bagian 

dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang 

digunakan dalam uji paired sample t test umumnya berupa 

data berskala interval atau rasio (data kuantitatif). Uji paired 

sample t test bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan rata-rata dua sample (dua kelompok) yang saling 

berpasangan atau berhubungan. Hasil pengujian akan didapat 

dua pasangan yaitu pasangan Abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman Buyback   Saham, Pasangan Trading 

volume sebelum dan sesuda buyback   Saham. Pengujian 

Paired Sample t test dapat digunakan untuk data ≤ 30 data. 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Hasil uji normalitas diharuskan 

berdistribusi normal, karena untuk uji paired sample t test 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Untuk melakukan uji normalitas dapat dilakukan 

dengan analisis statistik.
40

 

1) Analisis Statistik 

 

Untuk uji normalitas dengan analisis grafik, sering 

menjadikan peneliti bingung untuk menentukan 

keputusan apakah data terdistribusi normal atau tidak. 

Untuk menghindari adanya kesalahan persepsi dari hasil 

membaca grafik, maka selain melakukan uji analisis 

grafik juga diperlukan menambah uji statistik untuk uji 

normalitas. Uji statistik normalitas residual dapat 

                                                 
40 Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, Metode Riset 

Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, 

Penndidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), h.137 
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dilakukan dengan uji statistik non parametrik 

kolmogorov smirnov (K-S), dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Ho: nilai sig > 0,05 maka data residual terdistribusi 

normal. 

Ha: nilai sig < 0,05 maka data residual tidak 

berdistribusi normal. 

2). Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam metode regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t- 

1). untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 

dapat dilakukan dengan uji durbin–Watson (DW 

test). Kriteria pengambilan keputusannya adalah: 

1) Jika 0 < d < dL, berarti ada oto korelasi positif. 

2) Jika 4 – dL< d < 4, berarti ada autokorelasi negatif. 

3) Jika dU < d < 4 – dU, berarti tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif. 

4) Jika dL < d < dU atau 4 – dU < d < 4 – dL, 

pengujian tidak meyakinkan. 

 

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada 

problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul 

karena residual (kesalahan pengganggu) tidak 

bebas dari satu observasi keobservasi lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. 
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3. Uji Hipotesis 

1). Uji Pared Sample t test 

Uji paired sample t test menunjukan apakah smple 

berpasangan mengalami perubahan yang bermakna. 

Hasil uji paired sample t test ditentukan oleh 

signifikansinya. Nilai ini kemudian menentukan 

keputusan yang diambil dalam penelitiian. 

b. Hipotesis 

Ho:bi = 0 artinya, variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Hi: bi ≠ 0 artinya, variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel    dependen. 

   b.Pengambil an keputusan 

    Jika thitung < ttabel atau -thitung > -ttabel atau sig > 0,05 

(5%) maka Ho diterima. 

Jika thitung > ttabel atau -thitung < -ttabel atau sig < 0,05 

(5%) maka Ho ditolak. 

b. Nilai t tabel ditentukan dari tingkat signifikansi 

(α) = 0,05 dengan df (n-k-1) 

n = jumlah data 

k = jumlah variabel independen
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 Ibid., h.142. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Gambaran Umum Buyback   Saham 

Buyback  saham adalah suatu transaksi perusahaan 

untuk membeli kembali sahamnya sendiri yang telah 

beredar, sehingga jumlah saham yang beredar menurun, 

harga saham serta Earning Per Share  (EPS) menjadi 

meningkat. Buyback  yang dilakukan perusahaan diyakini 

dapat memberikan sinyal positif kepada masyarakat.
42

 

Buyback saham ini merupakan salah satu cara yang 

dilakukan perusahaan untuk mendistribusikan cashflow yang 

dimiliki perusahaan kepada para pemegang sahamnya selain 

dalam bentuk dividen, Pada saat membeli kembali 

sahamnya, biasanya perusahaan akan membeli dengan harga 

di atas harga pasar. Kelebihan atas harga pasar inilah yang 

menjadi keuntungan bagi para pemegang saham yang 

dikenal dengan istilah capital gain. Pembelian saham 

kembali (Buyback saham) adalah tindakan emiten membeli 

kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada di 

tangan pemegang saham publik. Dengaan adanya pembelian 

kembali saham, jumlah saham yang beredar di publik 

menjadi lebih kecil jumlahnya. (Darmadji, 2012) 

Buy back saham dapat dijadikan sebagai salah satu 

alternatif yang dapat dipakai oleh emiten untuk 

meningkatkan kembali harga sahamnya yang telah jatuh di 

pasar. Dengan Buy Back saham maka berakibat pada 

naiknya laba per saham (earning per share) yang dapat 

berakibat menaikkan harga saham di pasar. Di samping itu, 

dengan buy back saham, saham yang dimiliki oleh 

masyarakat akan berkurang (supply berkurang), akibatnya 

adalah harga saham akan naik (dengan asumsi jumlah 

                                                 
42 Brigham, Eugene, Joel F. Huston, Dasar-dasar Manajemen 

Keuangan, (Jakarta: Salemba Empat 2011),h.237 
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permintaan terhadap saham tersebut tetap (Fakhruddin, 

2008). 

Jagannathan, Stephent, dan Weisbach (dikutip oleh 

Mulia, 2009) menambahkan bahwa alasan yang dimiliki 

perusahaan untuk membeli kembali sahamnya berbeda, 

tergantung dari jumlah frekuensi pembelian kembali saham 

tersebut, serta karakteristik perusahaan yang bersangkutan. 

Dalam penelitiannya, mereka menjelaskan beberapa metode 

yang dapat menjadi pilihan suatu perusahaan dalam 

melakukan buy back.  

Beberapa alasan yang menentukan kapan suatu 

perusahaan melakukan Buyback saham. Mereka 

membaginya kedalam dua alasan. Pertama, Asymmetric 

information atau “undervalued” equity hypothesis, yang 

mengatakan bahwa perusahaan akan melakukan stock 

buyback ketika perusahaan merasa bahwa sahamnya 

mengalami undervalued. Kedua, beberapa metode dapat 

menjadi pilihan suatu perusahaan dalam melakukan stock 

buyback. Beberapa diantaranya adalah tender offer, open-

market repurchase, dutch auction, Transferable Put Rights 

(TPRs), dan private repurchase. 

 

B. Analisis Data 

Aalisis data merupakan suatu proses penyederhanaan data 

kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di interpretasikan. Data 

Abnormal return     dan Trading volume activity   akan diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS untuk pengujian paired 

sample t test. Uji Paired Sample T Test merupakan bagian dari uji 

hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Data yang digunakan 

dalam uji paired sample t test umumnya berupa data berskala 

interval atau rasio (data kuantitatif). Uji paired sample t test 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata 

dua sample (dua kelompok) yang saling berpasangan atau 

berhubungan. Hasil pengujian akan didapat dua pasangan yaitu 

pasangan Abnormal return     sebelum dan sesudah pengumuman 
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Buyback  Saham, Pasangan Trading volume sebelum dan sesuda 

Buyback   Saham. Pengujian Paired Sample t test dapat 

digunakan untuk data ≤ 30 data. 

 

1.Uji Normalits Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal.
43

 Hasil uji normalitas diharuskan 

berdistribusi normal, karena untuk uji paired sampel t test 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Uji statistik normalitas residual dapat dilakukan 

dengan uji statistik non parametrik kolmogorov smirnov (K-

S), dengan ketentuan sebagai berikut: 

Ho: nilai sig > 0,05 maka data residual terdistribusi normal. 

Ha: nilai sig < 0,05 maka data residual tidak berdistribusi 

normal. 

     Berikut adalah hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

Tabel 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

(Uji Kolmogorov- Smirnov) 

Sample Nilai 

Kokmogrov- 

Smirnov 

Signifikansi Simpulan 

30 1.630 0.010 HO diterima 

Sumber: data Sekunder yang diolah SPSS 17, 2020 

Berdasarkan Hasil uji normalitas menggunakan model 

Kolmogorov- Smirnov diketahui nilai signifikan yang 

                                                 
43 Slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan. 2020. ”Metode Riset 

Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, Teknik, Penndidikan 

dan Eksperimen”.(Yogyakarta: DEEPUBLISH), h.137 
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ditunjukan sebesar 0,010. Untuk melihat data yang digunakan 

berdistribusi normal atau tidak, maka dapat diketahui dengan 

melihat nilai signifikansi. Data tabel uji normalitas diatas 

menujukan nilai signifikansi sebesar 0,010. Nilai tersebut lebih 

besar dari α = 0,05, artinya bahwa data variabel independen 

berasal dari data yang berdistribusi normal. 

2. Uji Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

metode regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

pada periode sebelumnya (t-1). untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan uji durbin-

Watson (DW test). Kriteria pengambilan keputusannya 

adalah: 

1) Jika 0 < d < dL, berarti ada outokorelasi positif. 

 

2)   Jika 4 – dL< d < 4, berarti ada autokorelasi negatif. 

 

3) Jika dU < d < 4 – dU, berarti tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif. 

4)  Jika dL < d < dU atau 4 – dU < d < 4 – dL, pengujian tidak 

meyakinkan. Berikut adalah hasil uji durbin – Watson (DW 

test) dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini: 

 

Berasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui nilai durbin 

Watson (d) sebesar 1,816 nilai ini akan dibandingkan dengan 

Tabel 4.2 

Hasil uji autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted 

 R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .998
a
 .997 .990 6.99018E6 1.816 
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nilai tabel yang menggunakan signifikansi sebesar 5%. 

Jumlah sampel (n) 30 dan jumlah variabel independen (k) 

adalah 1. Maka dari tabel durbin watson di dapat nilai dU = 

1,489. Oleh karena nilai dU < d < 4 – dU atau  1,489< 1,816< 

2,511 maka dapat dinyatakan data pada penelitian ini tidak 

terdapat autokorelasi. 

 

2. Uji paired sampel t Test 

Uji t ini juga disebut dengan uji parsial, pengujian ini 

bertujuan untuk menguji signifikan pengaruh secara parsial 

antara variabel independen terhadap variabel dependen.
44 

Dalam 

penelitian ini uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui adanya 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen yang dalam penelitian ini adalah Pengaruh Buyback 

Saham terhadap Abnormal return  (AR) dan Trading volume 

activity   (TVA) dengan paired sampel t test. Dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

Ho: bi = 0 artinya, variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Hi: bi ≠ 0 artinya, variabel independen berpengaruh terhadap 

variabel dependen. 

b. Pengambilan keputusan 

Jika thitung < ttabel atau -thitung > -ttabel atau sig > 0,05 (5%) 

maka Ho diterima. 

Jika thitung > ttabel atau < -ttabel atau sig < 0,05 (5%) maka Ho 

Ditolak. 

c. Nilai t tabel ditentukan dari tingkat signifikansi (α) = 0,05 

dengan df (n-k-1) 

                                                 
44 slamet Riyanto, Aglis Andhita Hatmawan, Metode 

Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Dibidang Manajemen, 

Teknik, Penndidikan dan Eksperimen, (Yogyakarta: 

DEEPUBLISH, 2020), h.142. 
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n = jumlah data  

k = jumlah variabel independen 

Dalam penelitian ini didapat nilai ttabel sebesar: ttabel = (α/2 

; n-k-1) = (0,05/2 ; 30-1-1) = 1.701 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji t 

Paired Samples Tes 

  

 

T Df Sig. (2-tailed) 

Abnormal Return .800 30 .000 

Trading Volume 

Activity 

763. 30 .000 

Sumber: data Sekunder yang diolah SPSS 17, 2020 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan 

a). H1 menyatakan Terdapat signifikan yang berarti terdapat 

pengaruh positif signifikan antara Abnormal return     

Sebelum Buyback   saham dan Sesudah Buyback   Saham 

berdasarkan analisis data pengujian H1 menunjukan nilai 

Profitabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pada daerah H0 ditolak dan Hi diterima 

maka angka tersebut menunjukan nilai yang signifikan yang 

berarti terdapat pengaruh positif signifikan AR sebelum 

Buyback   saham. Pernyataan H1 di terima. 

 

b). H2 menyatakan Terdapat signifikan yang berarti terdapat 

pengaruh positif signifikan antara Trading volume activity   
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sebelum Buyback   saham dan sesudah Buyback   saham 

berdasarkan analisis data pengujian H2 menunjukan nilai 

Profitabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan 

demikian thitung berada pada daerah H0 ditolak dan H2 diterima 

maka angka tersebut menunjukan nilai yang signifikan yang 

berarti terdapat pengaruh positif signifikan TVA sebelum 

Buyback  saham dan TVA sesudah Buyback   saham. 

Pernyataan H2 di terima. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil Uji Paired Sample T Test yang 

merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji 

perbandingan menyatakan bahwa Terdapat perbedaan signifikan 

antara Abnormal return dan Trading volume activity  Sebelum 

dan sesudah pengumuman  Buyback   Saham berdasarkan analisis 

data menunjukan nilai Profitabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 

0,05 dan Terdapat perbedaan signifikan antara Abnormal return     

dan Trading volume activity   Sebelum dan sesudah pengumuman  

Buyback   Saham berdasarkan analisis data menunjukan nilai 

Profitabilitas kesalahan sebesar 0,000 < 0,05. 

Adapun pembahasan mengenai Pengaruh Buyback   saham 

terhadap Abnormal return     dan Trading volume activity  , 

berdasarkan hasil uji secara parsial akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Hubungan pengumuman Buyback   saham  terhadap Abnormal 

return     

Suatu informasi mempunyai peranan penting dalam 

membentuk harga keseimbangan efek yang baru. Menurut 

signaling theory, informasi yang dianggap menguntungkan 

akan memberikan reaksi pasar yang positif. Pengumuman 

Buyback   saham  merupakan suatu informasi yang baik 

kepada pemegang saham karena perusahaan memberikan 

sinyal positif kepada pemgang saham bahwa prospek 

perusahaan di masa depan akan lebih baik, ataupun harga 

saham perusahaan di pasar terlalu rendah (undervalue). Sesuai 

dengan teori sinyal di atas, maka harga saham akan bergerak 



73 

 

 

positif karena pasar merespon pengumuman Buyback   saham 

yang diberikan oleh emiten.
45

 

Pembelian kembali saham akan menimbulkan reaksi 

positif  kepada pasar dan akan mempengaruhi harga saham 

dalam jangka waktu yang pendek. Peningkatan harga saham 

akan memberikan suatu dampak terhadap Abnormal return 

yang positif yang akan diterima pemegang saham. Sejalan 

dengan signalling theory bahwa pengumuman Buyback saham 

merupakan suatu pengumuman yang mempunyai kandungan 

informasi yang menguntungkan (good news) bagi pemegang 

saham sehingga perubahan harga saham positif dari peristiwa 

pengumuman Buyback   saham juga akan memberikan 

Abnormal return yang positif untuk investor. Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa Buyback Saham berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Abnormal return     Sebelum Buyback   

Saham dan Sesudah Buyback   Saham, Dengan demikian 

hipotesis H1 diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistic 

yaitu nilai signifikan sebesar 0,000 < 0,05. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian yang 

dilakukan oleh Junizar (2013) menunjukkan hasil bahwa 

pengumuman stock repurchase / Buyback  saham memiliki 

pengaruh signifikan dan terdapat perbedaan rata-rata 

Abnormal return kumulatif sebelum dan sesudah 

pengumuman stock repurchase. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Zumaila (2014) menunjukkan bahwa terdapat 

reaksi pasar yang positif ditandai dengan return yang positif 

dan signifikan pada tanggal pengumuman stock repurchase/ 

Buyback   saham.  

Dari analisis di atas maka dapat di simpulkan bahwa 

Variabel pengumuman Buyback   Saham  secara parsial 

berpengaruh signifikan terhadap Abnormal return     pada 

perusahaan yang melakukan Buyback   Saham. 

                                                 
45 Jogiyanto, Hartono. 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi, Edisi 

Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.h.58 
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2. Hubungan pengumuman Buyback   saham  terhadap Trading 

volume activity   

 Reaksi pasar selain diukur dengan Abnormal return     

dapat juga diukur menggunakan Trading volume activity   

(TVA). Trading volume activity   adalah jumlah transaksi 

yang diperdagangkan (dalam jumlah lot saham). TVA 

digunakan untuk melihat apakah investor menilai Buyback   

saham  cukup informatif. Jika investor menganggap 

pengumuman Buyback   saham  sebagai suatu pengumuman 

yang mengandung informasi yang menguntungkan dan 

sebagai sinyal positif yang dilakukan perusahaan kepada 

investor dalam meningkatkan kembali harga saham 

perusahaan, maka investor akan bereaksi dan dapat terlihat 

pada aktivitas pembelian ataupun penjualan saham. Ada 

tidaknya pengaruh pengumuman Buyback   saham  dapat 

dilihat dari perubahan rata-rata Trading volume activity   di 

sekitar tanggal pengamatan. 

Apabila pengumuman Buyback   saham  yang 

dilakukan oleh emiten dinilai oleh investor sebagai sinyal 

positif, maka hal itu akan menarik investor untuk melakukan 

transaksi jual-beli saham, karena diharapkan investor dapat 

menikmati keuntungan atas informasi tersebut. Semakin 

banyak investor yang melakukan transaksi, maka volume 

perdagangan akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengumuman 

Buyback   saham  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Trading volume activity   Sebelum Buyback   saham  dan 

Sesudah Buyback   saham  Dengan demikian hipotesis H2 

diterima. Hal ini dibuktikan dengan hasil statistic yaitu nilai 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil Penelitian 

yang dilakukan oleh Komaeroh (2015) menunjukkan bahwa 

terdapat average Trading volume activity   yang signifikan di 

sekitar pengumuman Buyback   saham. Hal ini menunjukkan 

bahwa pasar bereaksi positif atas pengumuman Buyback   
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saham ditandai  dengan peningkatan aktivitas perdagangan 

yang signifikan. Pengukuran volume aktivitas perdagangan 

dilakukan dengan membandingkan jumlah saham emiten yang 

diperdagangkan pada hari ke-t dengan jumlah saham emiten 

yang tercatat  di BEI pada waktu ke-t.
46

 Seperti yang telah 

dilakukan oleh Beave dalam Budiyanto, Ismani, dan Ngadirin 

(2006:45). 

Berdasarkan analisis diatas maka dapat di simpulkan 

bahwa Variabel Buyback   saham  secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap Trading volume activity   Pada perusahaan 

yang melakukan Buyback   Saham yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

3. Pengaruh Buyback   Saham Terhadap  Abnormal return     dan 

Trading volume activity   Dalam Perspektif  Ekonomi 

IslamIslam. 

 Islam mendorong manusia untuk bekerja dan meraih 

sebanyak-banyaknya materi dan membelanjakan hartanya 

sesuai dengan jalan Allah SWT. Islam memolehkan manusia 

mengusahakan harta sebanyak ia mampu mengembangkan, 

memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan 

agama. Harta yang dimiiki seorang muslim tidak boleh 

dimanfaatkan dan dikembangkan dengan cara yang 

bertentangan dengan syariat Islam. 

Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah:261) 

                                                 
46 Siti, Komaeroh. 2015. Reaksi Pasar Terhadap Pengumuman Pembelian 

Kembali Saham (Buyback) pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-

2014. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEM, Vol. 3 No 2: Semester Genap 2014/2015. 

Universitas Brawijaya. Malang. 
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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-

orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah 

serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, 

pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan 

(ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.(QS. Al-

Baqarah:261). 

 

Dalam bertransaksi dilarang adanya unsur penipuan (Al-

Ghabn). Ghabn adalah membeli sesuatu dengan hsrga yang 

ebih tinggi dari harga rata-rata, atau dengan harga yang lebih 

rendah dari harga rata-rata. Ghabn seara syar‟i hukumnya 

memang haram sebab, ghabn tersebut telah ditetapkan 

berdasarkan hadits yang shahih, dimana hadits tersebut 

menuntut agar meninggalkan ghabn dengan tuntutan yang 

tegas. Seperti hadits Nabi SAW: 

ِ ْبهِ  ِ ْبِه ِديىَاٍر َعْه َعْبِذ َّللاَّ ِ ْبُه يُىُسَف أَْخبََروَا َمالٌِك َعْه َعْبِذ َّللاَّ ُعَمَر  َحذَّثَىَا َعْبُذ َّللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّهُ يُْخَذُع فِي اْلبُيُىِع فَ  ُ َعْىهَُما أَنَّ َرُجًلا َرَكَر لِلىَّبِيِّ َصلَّى َّللاَّ َقَا ََ َرِضَي َّللاَّ

 إَِرا بَايَْعَت فََقُْل ََل ِخًَلبَةَ 

 

    “Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami 

Malik dari 'Abdullah bin Dinar dari 'Abdullah bin 'Umar 

radliallahu 'anhu bahwa ada seorang laki-laki menceritakan 

kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa dia tertipu 

dalam berjual beli. Maka Beliau bersabda: "Jika kamu 

berjual beli katakanlah "Maaf, namun jangan ada penipuan’’ 

( R. Bukhari dari Abdullah bin Umar r.a). 
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Islam memandang investasi merupakan kegiatan 

muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi 

harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga mendatangkan 

manfaat bagi orang lain. Diantara berbagai macam bentuk 

investasi yang tersedia, investasi pasar modal merupakan 

salah satu alternative yang menjanjikan tidak terkecuali 

investasi di pasar modal yang berdasarkan prinsip-prinsip 

islam. Seperti dijelaskan Firman Allah SWT pada Q.S Yusuf 

ayat 47-49 sebagai berikut: 

                      

                             

                          

          

 “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) 

sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu 

biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. 

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, 

yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk 

menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit 

gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang 

tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan 

dimasa itu mereka memeras anggur”.  

(Q.S Yusuf ayat 47-49). 

Dalam dunia pasar modal ada beberapa hal yang sangat 

penting untuk diperhatikan. Salah satu hal yang sangat penting 

dalam dunia investasi adalah informasi. Dengan adanya 

informasi, calon investor akan memiliki gambaran terhadap 

hasil ataupun risiko yang akan mereka hadapi dalam 

berinvestasi dan juga sebagai bahan pertimbangan supaya 

mendapatkan hasil yang maksimal dengan risiko yang minimal. 

Investor selalu menginginkan hasil yang maksimal dan tidak 
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meninggalkan berbagai risiko yang nantinya akan di hadapi 

calon investor dalam berinvestasi. 

Risiko ada di mana-mana bisa datang kapan saja dan sulit 

untuk di hindari jika suatu risiko itu menimpa suatu organisasi 

atau investor maka hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian 

yang signifikan Konsep risiko dalam Islam, khususnya kegiatan 

investasi pada dasarnya Allah SWT mengingatkan manusia atas 

suatu masyarakat, suatu saat akan mengalami kesulitan. Hanya 

saja bagaimana mengatasinya dalam menghadapi kesulitan 

maka kita harus menyiapkan untuk perhitungan dan pandangan 

yang luas.
47

 Hal ini merupakan sunnatullah atau ketentuan Allah 

seperti yang disampaikan kepada nabi Muhammad SWT, 1400-

an tahun yang silam dalam Surat Luqman ayat 34 berikut: 

                            

                      

            

“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari 

kiamat; dan dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa 

yang ada di dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang 

dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya 

besok. Dan tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui di 

bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahu, 

Maha Mengenal”.(Q.s Luqman ayat 34). 

Dalam hadits juga dikisahkan, salah seorang sahabat 

Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra bertanya 

seseorang kepada Rasulullah SAW. Tentang (untanya): “Apa 

(unta) ini saya ikat saja atau langsung bertawakal pada Allah 

SWT? Bersabda Rasulullah SAW: pertama ikatlah unta itu 

                                                 
47 Asy‟ari Suparmin, “Asuransi Syariah Konsep Hukum dan 

Operasionalnya”, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.30. 
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kemudian bertawakalah kepada Allah SWT” (HR. At-

Turmudzi). Ringkasnya tawakal tanpa usaha lebih dahulu 

adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun 

maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah 

menyerahkan diri kepada Allah sudah bserupaya dan berusaha 

serta bekerja sebagaimana mestinya. Makna tawakal ini yang 

diartikan sebagai manajemen risiko. Dengan demikian jelaslah 

Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan 

sebaik-baiknya, sebagaimana Al-Quran dan hadis mengajarkan 

kita untuk melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat 

matang dalam menghadapi risiko.
48 

Berdaarkan penjelasan teori diatas Penekanan terhadap 

kemungkinan adanya risiko adalah bagaimana risiko tersebut 

menjadi hal dasar atas konsekuensi berinvestasi di pasar modal 

khususnya pada investasi saham. Penekanan risiko secara 

signifikan dapat di artikan investor sebagai pihak yang di 

berikan informasi atas hasil analisis risiko harga saham akan 

mampu menerapkan manajemen risiko dengan baik seperti 

meminimalisir, menerima ataupun mendifinisikan risiko yang 

akan di terimanya. Seorang investor harus mampu 

mempersiapkan dirinya atas segala konsekuensi bisnis yang 

akan diterimanya. Analisis risiko yang tepat dapat meminimalir 

risiko kerugian yang akan di dapat sehingga kemungkinan 

kerugian yang besar akan di tekan. 

Kebanyakan orang yang terjun ke pasar saham tergiur untuk 

menjadi kaya dengan cepat, karena itu dia cenderung bertindak 

seperti spekulan, bahkan penjudi. Spekulan hanya “membeli 

saham” dan menganggap saham sebagai barang dagangan. Dia 

tidak mau tahu apa isi perut perusahaan yang dia perjualbelikan. 

Dia hanya membeli saham, dan dalam waktu tidak terlalu lama, 

dia menjualnya lagi diharga yang lebih tinggi. Sedangkan sudut 

pandang seorang investor yang “membeli bisnis” berbeda 

                                                 
48 Asy‟ari Suparmin, “Asuransi Syariah Konsep Hukum dan 

Operasionalnya”, (Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h.30. 
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(buying a business no share). Seperti dijelaskan dalam Firman 

Allah SWT pada Q.S surah Al-Mai‟dah ayat 90 sebagai berikut: 

                         

                 

 “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan 

syaitan. Maka jauhilah perbuatan- perbuatan itu agar kamu 

mendapat keberuntungan”. (Q.S  Al-Mai‟dah ayat 90). 

Seorang investor harusnya melakukan investasi berdasarkan 

pada nilai fundamental perusahaan, yaitu dengan melihat 

kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba dimasa 

mendatang, dan tidak ada kenaikan harga saham yang di 

dongkrak alias “digoreng” sesaat. Ketika memutuskan membeli 

saham perusahaan tertentu, maka anda harus yakin pada prosfek 

perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Setiap muslim 

diperbolehkan untuk mencari keuntungan sebab keuntungan 

adalah pendapatan yang berguna untuk kelangsunganhidup. Hal 

ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 

198 yaitu: 

                        

                        

                

 

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak 

dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan 

berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang 

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum 
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itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Q.S.Al-

Baqarah: 198). 

Dari penjelasan teori diatas bahwa meminimalisir risiko 

dengan cara melakukan analisis terlebih dahulu untuk 

membantu dalam mengambil keputusan membeli atau menjual 

saham serta memperoleh laba adalah suatu hal yang penting 

untuk dilaksanakan. Bertawakal tanpa usaha lebih dahulu 

adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun 

maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu ialah 

menyerahkan diri kepada Allah sudah berupaya dan berusaha 

serta bekerja sebagaimana mestinya. Makna tawakal ini yang 

diartikan sebagai menganalisis saham dengan bantuan analisis 

Fundamental.
 49

 Analisis fundamental memperhitungkan 

beberapa faktor, seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan 

usaha, analisis industri analisis ekonomi dan pasar makro-

mikro, dari sini dapat di ketahui perusahaan masih sehat atau 

tidak. Analisis fundamental adalah faktor utama penggerak 

harga saham, analisis fundamental dapat membantu 

meminimalkan risiko dan sekaligus mengoptimalkan profit, 

analisis fundamental juga dapat membuat investor lebih percaya 

diri dalam mengambil keputusan membeli atau menjual saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Desmon Wira, Analisis Fundamental Saham Edisi Ke-Dua, 

(Bogor: Exceed), H.7 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil  pembahasan yang dilakukan 

terhadap               variabel rata-rata Abnormal return     (AAR) saham 

dan rata-rata Trading volume activity   (ATVA) saham yang 

digunakan untuk menganalisa reaksi pasar di sekitar 

pengumuman pembelian kembali saham, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil uji parsial Pengaruh Pengumuman Buyback   saham 

Terhadap Abnormal return     dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat di simpulkan bahwa 

Pengumuman Buyback   saham berpengaruh Signifikan 

Terhadap Abnormal return     sebelum dan sesudah peristiwa 

pengumuman Buyback  . Hasil ini membuktikan bahwa 

pasar memberikan reaksi terhadap pengumuman Buyback  . 

Hal ini dikarenakan investor telah mengantisipasi adanya 

informasi baru yang dipublikasikan ke pasar atau investor 

menganggap bahwa pembelian kembali saham (Buyback  ) 

merupakan good news, sehingga dapat mengubah preferensi 

investor terhadap keputusan investasinya. 

2. Hasil uji parsial Pengaruh Pengumuman Buyback   saham 

Terhadap Trading volume activity   dengan tingkat 

signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat di simpulkan 

bahwa Pengumuman Buyback   saham berpengaruh 

Signifikan Terhadap Trading volume activity   sebelum dan 

sesudah peristiwa pengumuman Buyback  . Terdapat 

perbedaan Average Trading volume activity   (ATVA) 

sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Buyback  . Hal 

ini dikarenakan investor telah mengantisipasi dengan cepat 

informasi yang diterima di pasar modal. Hasil ini 

mengindikasikan pasar bereaksi positif, kemungkinan 

disebabkan adanya arus kas berlebih (free cash flowi) di 

perusahaan. 
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1. Dalam perspektif ekonomi islam. 

Islam memandang investasi merupakan kegiatan 

muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan 

berinvestasi harta yang dimiliki menjadi produktif dan juga 

mendatangkan manfaat bagi orang lain. Diantara berbagai 

macam bentuk investasi yang tersedia, investasi pasar modal 

merupakan salah satu alternative yang menjanjikan tidak 

terkecuali investasi di pasar modal yang berdasarkan prinsip-

prinsip islam. Dalam perspektif ekonomi islam bahwa 

meminimalisir risiko dengan melakukan analisis 

Fundamental saham serta memperoleh laba adalah suatu hal 

yang penting untuk dilaksanakan. Analisis fundamental 

saham dapat membantu keputusan investasi anda di dalam 4 

hal berikut, yaitu: menentukan kapan masuk atau keluar dari 

pasar saham, menentukn pemilihan saham yang terbaik 

untuk investasi, menentukan harga wajar suatu saham, dan 

membantu menyusun potofolio saham. Dengan demikian 

jelaslah Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko 

dengan sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah SWT 

didalam Al-Quran mengajarkan kita untuk melakukan 

aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam 

menghadapi risiko. 

 

B. Saran 

1. Bagi Emiten 

Dengan melakukan Buyback   Perusahaan harus bisa 

mengembalikan harga sahamnya yang telah turun. Dan 

upaya serius baik dari pihak manajemen puncak maupun 

seluruh karyawan. Pelaksanaan Buyback   satu alternatif 

untuk meningkatkan kembali harga saham yang turun untuk 

memulihkan kembali minat kepercayaan investor. 

2. Bagi Investor 

Dapat Dimanfaatkan untuk memperoleh timing yang tepat 

dalam memporoleh excess return ketika adanya informasi 

pengumuman Buyback   oleh emiten- emiten yang tercatat di 

BEI. Investor dapat mempertimbangkan untuk memperoleh 
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excess return pada saham emiten yang melakukan aksi 

Buyback   pada periode t+1 dan t+5 setelah pengumuman 

Buyback  . 

3. Bagi Perusahaan 

Perusahhan disarankan senantiasa dapat menjaga kestabilan 

kinerja keuangan agar alternatif kebijakan buyback saham 

yang diambil dapat berhasil sehingga dapat meningkatkan 

image perusahaan. 
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