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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian oleh Jagannathan, et al. (2000), yang berjudul Financial 

Flexibility, and the Choice between Dividends and Stock Repurchase dengan 

menggunakan model multinomial logit, menyatakan 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 

diantaranya adalah Tender Offer, Open-market Repurchase, Dutch Auction, 

Transferable Put Rights, dan Private Repurchase. Hasil penelitian tersebut 

mengungkapkan bahwa perusahaan dengan arus kas non-operasi yang lebih tinggi 

lebih akan lebih memili untuk meningkatkan pembelian kembali saham (buy back). 

Maxwell dan Stephens (2003) memilih untuk melakukan penelitian terhadap 

pengembalian saham dan obligasi yang abnormal dengan menggunakan Pooled 

Cross-sectional Tests. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan 

dapat diraih oleh pemegang saham apabila menerapkan Open Market Repurchase 

dalam melakukan buyback. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemegang 

saham akan mendapatkan keuntungan karena return saham menunjukkan sinyal 

yang positif di sekitar pengumuman buy back. 

Di Swedia, buy back dianggap sebagai informasi yang berharga dan sangat 

menguntungkan bagi pelaku pasar, maka pemegang saham dapat langsung 
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bertransaksi pada setiap pengumuman buy back dengan menggunakan metode 

Open Market Repurchase (OMR) (Rasbrant, 2011). 

Junizar dan Septiani (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Pengumuman Pembelian Kembali Saham (buy back) Terhadap Respon Pasar: Studi 

Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan 

analisis one sampel t-test dan Paired Sample Test untuk menguji hipotesis. Dalam 

penelitiannya mereka menyatakan bahwa terdapat abnormal return di sekitar 

pengumuman buy back. Dengan demikian, pengumuman informasi buy back 

memiliki pengaruh terhadap abnormal return perusahaan. Penelitian ini dilakukan 

selama 5 hari sebelum dan 5 hari setelah pengumuan buy back. 

 Rahma (2014) dalam penelitiannya yang menggunakan uji beda Paired 

Sample T-Test menunjukkan bahwa pengumuman tidak menunjukkan perbedaan 

yang siginifikan terhadap abnormal return sebelum dan sesudahnya. Kejadian 

tersebut diasumsikan bahwa harga saham yang terlalu rendah bukan menjadi alasan 

utama perusahaan untuk melakukan buyback saham yang dapat meningkatkan 

abnormal return saham. 

Selain itu, penelitian oleh Delphinea, et al. (2016) juga menunjukkan ketidak 

berpengaruhan. Penelitian yang diuji dengan uji beda One Sample T-Test ini 

menyatakan bahwa buy back tidak berpengaruh signifikan terhadap rata-rata 

Abnormal Return. Ketidakadanya pengaruh signifikan pengumuman buy back 

diakibatkan oleh beberapa faktor, yaitu: Faktor informasi, faktor keputusan 

investor, dan faktor periode penelitian.  
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B. TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

1. Signaling Theory 

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 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). 

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). 

2. Pembelian Kembali Saham (Buy Back Stock) 

Pembelian kembali saham atau yang biasa disebut buy back stock adalah 

tindakan yang dilakukan oleh emiten maupun perusahaan publik untuk membeli 

kembali saham yang telah beredar di masyarakat baik melalui bursa maupun di luar 
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bursa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuidasi saham dan memperoleh 

keuntungan dengan menjual kembali setelah harga saham mengalami kenaikan atau 

sebagai langkah untuk mengurangi modal disetor (Annual Report BAPEPAM-LK, 

2008). 

Dalam peraturan BAPEPAM-LK tertuang dua peraturan mengenai buy 

back. Pertama adalah peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2 yang mewajibkan 

adanya persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), sedangkan peraturan kedua terkait buy back pada peraturan tahun 

2008 bahwa Bapepam-LK mengeluarkan peraturan baru yaitu nomor XI.B.3 

mengenai pembelian kembali saham pada masa krisis. 

Peraturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penurunan indeks harga saham 

gabungan di bursa sebagai dampak dari krisis keuangan global yang melanda pasar 

modal di seluruh dunia. Melalui peraturan tersebut emiten/perusahaan publik dapat 

melakukan pembelian kembali sahamnya pada masa krisis dengan beberapa 

kelonggaran, seperti tidak wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS), batas maksimal menjadi 20% dari modal disetor, dan periode buy 

back yang lebih singkat menjadi 3 bulan. 

Jagannathan, et al. (2000) menunjukkan 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 

diantaranya adalah: 
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1) Tender Offer  

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 ataulebih 

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 dengan cara ini dapat meningkatkan 

harga saham. 

2) Open Market Repurchase 

Dalam metode ini perusahaan membeli kembali saham perusahaannya 

dengan jumlah yang relatif kecil. Pembelian kembali dilakukan melalui broker 

bayaran komisi pada tingkat normal pembelian dan pembelian harga 

pasar. Tidak seperti metode tender offer, 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 membeli kembali sahamnya. Jika sahamnya menjadi 

lebih mahal, maka pemebelian kembalinya lebih sedikit dibandingkan dengan yang 

direncanakan, ataupun membeli lebih banyak jika sahamnya tetap atau lebih murah. 

3) Dutch Auction 

Pada pembelian kembali saham perusahaan menggunakan metode ini, 

perusahaan menyebutkan range harga saham yang ditawarkan. Para pemegang 
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saham akan memilih satu harga yang mereka tetapkan untuk menjual saham yang 

mereka miliki kepada perusahaan. Pada akhir penawaran, perusahaan akan membeli 

sahamnya berdasarkan harga penawaran yang terbaik. 

4) Transferable Put Rights (TPR) 

Dalam metode ini, perusahaan yang berencana akan membeli sahamnya 

sebesar α dari sahamnya yang beredar, memberikan setiap pemegang sahamnya 

satu TPR untuk setiap 1/α jumlah saham yang dimilikinya. Satu TPR memberi hak 

kepada para pemegang saham untuk menjual kembali satu lembar saham yang 

dimilikinya kepada perusahaan penerbit pada harga yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pemegang saham yang menolak menjual sahamnya dapat menjual 

TPR yang dimilikinya kepada pemegang saham lainya yang berkeinginan untuk 

menjual sahamnya lebih dari jumlah yang telah dialokasikan perusahaan kepada 

dirinya. 

5) Private Repurchase 

Private repurchase  memerlukan perusahaan untuk membeli saham dari 

seorang pemegang saham dengan cara negosiasi langsung. Dilihat dari jarangnya 

perusahaan mengumumkan buy back menggunakan metode ini, private repurchase 

dianggap kurang signifikan pengaruhnya terhadap harga saham perusahaan. 

3. Return Saham (Imbal Hasil) 

a. Pengertian 

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 (Jogiyanto, 2008). 
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Return realisasian (realized return) merupakan return yang terjadi. Return 

realisasian dihitung menggunakan data historis. Return realisasian penting karena 

digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja dari perusahaan. Return realisasian 

atau return histori ini juga berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasian 

(expected return) dan risiko di masa datang. 

Return ekspektasian (expected return) adalah return yang diharapkan akan 

diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasian yang 

sifatnya sudah terjadi, return ekspektasian sifatnya belum terjadi. Return ini 

digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Return Saham 

Berubahnya harga saham akan mempengaruhi return saham, yaitu semakin 

tinggi harga saham berarti semakin meningkat return yang diperoleh investor. 

Menurut Alwi (2003: 87) dalam bukunya menjelaskan bahwa sebagai salah satu 

intrumen ekonomi ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham di suatu 

bursa efek, baik harga saham individual maupun harga saham gabungan misalnya 

IHSG dan indek LQ45, yaitu faktor internal (lingkungan mikro) dan eksternal 

(lingkungan makro). 

Lingkungan mikro yang mempengaruhi harga saham antara lain: 

1) Pengumuman tentang pemasaran, produksi, penjualan seperti pengiklanan, 

rincian kontrak, produk baru, perubahan harga, penarikan produk baru, laporan 

produksi, laporan keamanan produk dan laporan penjualan. 

2) Pengumuman pendanaan (financing announcements), seperti pengumuman yang 

berhubungan dengan ekuitas dan hutang, sekuritas yang hybrid, leasing, 
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kesepakatan kredit, pemecahan saham, penggabungan saham, pembelian saham, 

joint venture dan lainnya.  

3) Pengumuman badan direksi manajemen (management board of director 

announcements), seperti perubahan dan penggantian direksi, manajemen dan 

struktur organisasi. 

4) Pengumuman penggabungan pengambilan diversivikasi (meletakkan dana kita 

ke beberapa jenis aset), seperti laporan merger, investasi ekuitas, laporan take 

over oleh pengakuisisi dan diakuisisi laporan divestasi (pengurangan beberapa 

jenis aset) dan lainnya.  

5) Pengumuman investasi (investment announcements), seperti melakukan 

ekspansi pabrik, pengembangan riset dan pengembangan, penutupan usaha dan 

lainnya.  

6) Pengumuman ketenagakerjaan (labour announcements), negosiasi baru, kontrak 

baru, pemogokan dan lainnya. 

7) Pengumuman laporan keuangan perusahaan, seperti peramalan laba sebelum 

akhir tahun dan setelah akhir tahun fiskal, earning per share, price earning ratio, 

net profit margin, return on asset, return on equity, dan lain-lain. 

Sedangkan lingkungan makro yang mempengaruhi harga saham antara lain (Alwi, 

2003: 88): 

1) Pengumuman dari pemerintah, seperti perubahan suku bunga tabungan, kurs 

valuta asing, inflasi, serta berbagai regulasi dan deregulasi ekonomi yang 

dikeluarkan pemerintah. 
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2) Pengumuman hukum (legal announcements), seperti tuntutan karyawan 

terhadap perusahaan atau terhadap manajernya dan tuntutan perusahaan terhadap 

manajernya. 

3) Pengumuman industri sekuritas (securities announcements), seperti laporan 

pertemuan tahunan, insider trading, volume/harga daham perdagangan, 

pembatasan/penundaan trading. 

4) Gejolak  sosial  politik  dalam  negeri  dan  fluktuasi  nilai  tukar  juga merupakan 

faktor yang berpengaruh signifikan pada terjadinya volatilitas harga saham di 

bursa efek suatu Negara. 

5) Berbagai isu, baik dari dalam dan luar negeri, seperti isu lingkungan hidup, hak 

asasi manusia, kerusuhan yang berpengaruh terhadap prilaku investor. 

c. Abnormal Return 

Abnormal return adalah return yang didapat investor yang tidak sesuai 

dengan pengharapan. Abnormal return adalah selisih antara return yang diharapkan 

(return ekspektasian) dengan return yang didapat. Selisih return akan positif jika 

return yang didapat lebih besat dari return yang diharapkan atau return yang 

dihitung. Sedangkan return akan negatif jika return yang didapat lebih kecil dari 

return yang diharapkan atau return yang dihitung. 

Abnormal return dapat terjadi karena adanya kejadian-kejadian tertentu, 

misalnya hari libur nasional, awal bulan, awak tahun, suasana politik yang tidak 

menentu, kejadian-kejadian yang luar biasa, stock split, penawaran perdana saham, 

dan lain-lain. 
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Jogiyanto (2008) dalam bukunya menulis beberapa alternatif yang digunakan 

dalam mengukur expected return :  

1) Persamaan Mean-adjusted Model Abnormal Return.  

Model ini beranggapan bahwa return ekspektasi bernilai konstan yang sama 

dengan rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi (estimation 

period). Periode estimasi umumnya merupakan periode sebelum periode peristiwa. 

Periode peristiwa (event period) disebut juga dengan periode pengamatana atau 

jendela peristiwa (event window). Lamanya jendela tergantung dari jenis 

peristiwanya. Jika peristiwanya merupakan peristiwa yang nilai ekonomisnya dapat 

ditentukan dengan mudah oleh investor (misalnya pengumuman laba dan 

pembagian dividen), periode jendela dapat pendek, disebabkan investor dapat 

bereaksi dengan cepat (Jogiyanto, 2003). Persamaan ini mengurangkan return 

saham i pada hari t dengan rata-rata aritmatik return pada periode tertentu: 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 −  Ṝ𝑖𝑡 

Dimana, 

Ṝ𝑖𝑡 =  
∑ return𝑖

𝑁
𝑡−1

𝑁
 

Rata-rata aritmatik return diperoleh berdasarkan periode estimasi tertentu. 

Umumnya, periode estimasi yang digunakan adalah sebanyak 30 hari.  

2) Persamaan Market Model Abnormal Return 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar (market model) ini 

dilakukan dengan dua tahap, yaitu: 

a. Membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data realisasi selama 

periode estimasi. 
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b. Menggunakan model ekspektasi untuk mengestimasi return ekspektasi di 

periode jendela. Model ekspektasi dapat dibentuk menggunakan regresi OLS 

(Ordinary Least Square).  

Persamaan market model digunakan untuk mengukur nilai pengambilan 

pasar berdasar regresi Security Characteristic Line (SLC) dari Capital Asset 

Pricing Model (CAPM): 

𝑅𝑖𝑡 = ∝𝑖𝑡+ 𝛽𝑖𝑅𝑀𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan :  

Rit  : Tingkat pengembalian sekuritas i yang diharapkan pada hari t  

Rmt  : Tingkat pengembalian pasar pada hari t  

α : Intercept  

β : Koefisien derajat kemiringan grafik return dan risk pada security market 

line (SML)  

ε : Gangguan kesalahan atau error  

Nilai return saham masing-masing perusahaan dan IHSG dapat dihitung dengan 

cara: 

𝑅𝑚.𝑡 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

𝑅𝑖.𝑡 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Setelah mendapat nilai return yang diharapkan, maka abnormal return dapat 

dihitung dengan rumus: 𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 + 𝐸(𝑅𝑖𝑡) 

Keterangan :  

ARit  : Abnormal Return sekuritas i pada hari t  



17 
 

Rit  : Tingkat pengembalian sekuritas i aktual pada hari t  

E(Rit)  : Tingkat pengembalian sekuritas i yang diharapkan pada hari t 

3) Persamaan Market Adjusted Abnormal Return Model 

Market Adjusted Model menganggap bahwa penduga yang terbaik untuk 

mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada saat tersebut. 

Dengan model ini, menggunakan periode estimasi untuk membentuk model 

estimasi karena return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar. Return tidak normal masing-masing sekuritas yang menggunakan Market 

Adjusted Model dapat dihitung dengan mengurangkan return yang terjadi untuk 

masing-masing sekuritas dengan return indeks pasar pada hari yang sama. 

𝐴𝑅𝑖𝑡 =  𝑅𝑖𝑡 − 𝑅𝑚.𝑡 

Dimana, 

𝑅𝑚.𝑡 =  
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 − 𝐼𝐻𝑆𝐺

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

𝑅𝑖.𝑡 =  
𝑃𝑡 − 𝑃𝑡−1

𝑃𝑡−1
 

Keterangan: 

ARit   : Abnormal return sekuritas ke-i pada periode t 

Ri.t  : Actual Return sekuritas ke-i pada periode t 

Pt   : Harga saham i pada hari ke-t 

Pt-1   : Harga saham i pada satu hari sebelum hari ke-t 

Rm.t  : Return pasar pada periode estimasi t 

IHSGt   : Indeks Harga Saham Gabungan pada periode estimasi ke-t 

IHSGt-1 : Indeks Harga Saham Gabungan periode estimasi sebelum t 
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C. RERANGKA KONSEPTUAL 

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai (Sekaran, 2003).  

D.  

E.  

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan berpengaruh atau tidaknya 

variabel independen terhadap dependen. Variabel independen pada penelitian ini 

adalah Pengumuman Pembelian Kembali (buy back) Saham, sedangkan untuk 

variabel independennya adalah Abnormal Return. 

A. RUMUSAN HIPOTESIS 

Pengumuman program pembelian saham kembali adalah sinyal yang 

berharga ke pasar. Pengumuman buyback sebagai suatu event yang dianggap 

memiliki pengaruh penting ini diharapkan akan memberikan suatu dampak atau 

reaksi kepada return saham. Penelitian yang dilakukan Maxwell dan Stephens 

(2003) menyimpulkan bahwa buyback memiliki kandungan informasi yang 

menguntungkan (good news) bagi pemegang saham, sehingga abnormal return 

saham akan cenderung bergerak ke arah positif, sejalan dengan signaling theory 

yang menyatakan bahwa informasi yang dianggap menguntungkan akan 

memberikan reaksi pasar yang positif. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Terdapat pengaruh pengumuman buyback terhadap rata-rata abnormal return 

di sekitar peristiwa. 

PENGUMUMAN PEMBELIAN 

KEMBALI SAHAM 

(Variabel Independen) 

ABNORMAL 

RETURN 

(Variabel Dependen) 

 


