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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pentingnya informasi mengenai perusahaan bagi pemegang saham (stockholder) 

banyak dimanfaatkan oleh pihak manajemen dalam mempertahankan harga saham agar 

tidak mengalami undervalue (harga saham yang terjadi di pasar lebih rendah dari harga 

wajarnya atau yang biasa disebut nilai fundamental saham). Harga saham yang terus 

meningkat merupakan salah satu faktor yang mendukung perusahaan dinilai memiliki 

kinerja yang baik. Semakin baik kinerja emiten, maka semakin besar pengaruhnya 

terhadap kenaikan harga saham begitu juga sebaliknya (Arifin, 2004). 

Pihak manajemen akan memberikan informasi yang baik kepada publik. 

Bhattacharya, et al. (2001) berpendapat bahwa informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan dalam kondisi fundamental lebih dipercaya oleh para investor sebagai 

pandangan untuk melihat kondisi perusahaan di masa mendatang. Informasi tersebut 

dapat menjadi sinyal yang mempengaruhi harga saham baik secara positif atau negatif 

pada pasar bursa. Reaksi cepat terhadap informasi yang diberikan kepada pasar dapat 

diartikan bahwa pasar telah efisien. Pasar akan bereaksi terhadap suatu informasi untuk 

mencapai harga keseimbangan yang baru (Jogiyanto, 2008). 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu aturan mengenai keterbukaan 

informasi yang harus diumumkan kepada publik melalui peraturan BAPEPAM-LK No: 
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X.K.1, yang berisi mengenai beberapa jenis informasi yang harus segera diumumkan 

kepada publik. Informasi tersebut berkaitan dengan aksi-aksi perusahaan yang biasa 

disebut corporate action. Salah satu alasan perusahaan dalam melakukan corporate 

action adalah untuk meningkatkan Earning Per Shares (EPS) perusahaan tersebut. 

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa pembelian kembali saham atau buyback saham 

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. 

Krisis Eropa yang berpengaruh terhadap aktivitas perdagangan di 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 Kondisi Pasar yang Berpotensi Krisis”. Peraturan tersebut bertujuan 

untuk melindungi perusahaan jika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada bursa 

efek di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu kurang dari 20 (dua puluh) 

hari bursa dikarenakan kondisi perekonomian yang tidak mendukung pergerakan harga 

pasar efek yang wajar. 

Perekonomian nasional yang melambat serta fluktuasi ekonomi global 

memperburuk kondisi harga saham membuat perusahaan memutuskan untuk 

melakukan aksi buyback. Kebijakan buyback saham merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap harga saham perusahaan yang beredar. Surat edaran yang 

dikeluarkan OJK nomor 1/SEOJK.4/2013 menyatakan bahwa “pembelian kembali 
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saham perusahaan atau kebijakan buyback yang dikeluarkan oleh perusahaan go public 

dengan melihat kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan atau harga saham 

tersebut mengalami kemrosotan yang cukup signifikan.” 

Buy back dipandang sebagai suatu tindakan yang lebih fleksibel oleh perusahaan 

dalam mendistribusikan aliran dana kas keluar kepada para pemegang saham 

dibandingkan dengan pemberian deviden (Rasbrant, 2011). Jumlah dollar dari transaksi 

Open Market Repurchase (OMR) mencapai 650% dan 750%, masing-masing pada 

tahun 1985 dan 1996. Persentase penghasilan yang dibayarkan kepada para pemegang 

saham relatif konstan antara 26% dan 28%, tetapi proporsi pembayaran dari buy back 

terus meningkat (Jagannathan, et al, dalam Maxwell, et al., 2003).  

Pergerakan harga saham menentukan besarnya keuntungan dan menghasilkan 

return saham yang akan didapatkan oleh para investor dalam kegiatan investasi (Asri, 

2013). Hasil penelitian Brav, et al. (dalam Rasbrant, 2011) menemukan bahwa 

sebagian besar manajer melakukan buy back (pembelian kembali saham) ketika saham 

mereka mengalami undervalue. Open market repurchase dianggap sebagai suatu sinyal 

untuk menaikkan harga saham bagi perusahaan yang mengalami undervalue. 

Manajemen akan bertindak untuk kepentingan jangka panjang investor. Pihak 

perusahaan harus membeli kembali sahamnya, ketika mengetahui harga saham di pasar 

berada di bawah nilai buku. Dengan begitu pembelian saham kembali akan 

memberikan sinyal positif tentang nilai perusahaan (Rasbrant, 2011). Maxwell,  et al. 

(2003) menemukan reaksi harga saham yang positif terhadap pengumuman program 

buy back. Kim (2007) menemukan bukti bahwa open market share repurchase pada 
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saat harga saham jatuh, mengurangi volatilitas return harian. Oktaviani, et al. (2016) 

mengungkapkan bahwa pengumuman buy back dapat meningkatkan harga saham 

perusahaan di pasar modal, sehingga investor dapat menikmati abnormal return secara 

maksimal. 

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, hal ini menarik 

untuk dicermati lebih lanjut mengenai besarnya pengaruh pengumuman pembelian 

kembali saham terhadap abnormal return saham, sehingga penulis merasa perlu untuk 

melakukan sebuah penelitian yang berhubungan dengan hal tersebut. Penulis 

merumuskan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGUMUMAN PEMBELIAN 

KEMBALI SAHAM (BUY BACK) TERHADAP ABNORMAL RETURN SAHAM 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan permasalahan 

yang diajukan yaitu “Apakah pengumuman buy back saham memiliki pengaruh 

terhadap abnormal return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?”. 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan “Untuk mengetahui pengaruh pengumuman buyback saham 

terhadap abnormal return saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam 

penelitiannya. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

investasi dalam pasar modal. 

2) Memberikan masukan kepada perusahaan ketika akan melakukan buy 

back pada saat sahamnya mengalami penurunan harga. 


