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KINERJA PERUSAHAAN PASCA MELAKUKAN STOCK REPURCHASE 

(BUYBACK) 

This research is aimed to obtain empirical evidence about the differentiation in financial 

performance and stock performance between before and after the buyback. Financial 

performance will be evaluated using the ratio of earning per share, return on equity, price 

earning ratio and net operating profit after tax, while shares performance will be used to 

look at the stock price movement. In this research, using 5 sample of different companies who 

have done a buyback and listened on the Indonesia Stock Exchange (IDX), samples were 

tested using match paired in order to know the difference between the company’s 

performance before and after buyback is done. The results showed that there is no difference 

of financial and stock performance between before and after the buyback companies do. In 

addition, this research also obtained that buyback doesn’t affect the financial and stock 

performance in companies that did a buyback. 

 

PENDAHULUAN 

Pasar modal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar pada 

perkembangan perekonomian suatu negara. Pasar modal memiliki peran sebagai penyalur 

dana dari pihak yang kelebihan dana (investor) kepada pihak yang membutuhkan dana 

(Emiten). Pada pasar modal terdapat beberapa informasi yang diperlukan oleh para investor 

yang berhubungan dengan pergerakan harga saham, yaitu informasi teknikal dan informasi 

fundamental. Salah satu informasi yang berhubungan dengan kebijakan perusahaan adalah 

informasi mengenai aksi korporasi (corporate action). Aksi korporasi yang dilakukan oleh 

perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa ini memiliki pengaruh terhadap investor atau 

pemegang saham. Beberapa contoh aksi korporasi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan 

yaitu: Stock Repurchase (buyback), stock split, pembagian dividen, dan stock reverse. 

Dalam beberapa tahun terakhir terdapat beberapa perusahaan yang melakukan aksi 

korporasi BuyBack saham. Buyback saham merupakan aksi korporasi yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan cara membeli kembali sejumlah saham yang telah beredar di pasar. Aksi 

korporasi ini biasa dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan memiliki kelebihan laba 

ditahan atau juga karena perusahaan ingin menaikkan atau menjaga kestabilan harga saham 

dengan mengurangi jumlah saham yang beredar. Aksi korporasi yang dilakukan oleh 
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perusahaan ini mempengaruhi kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan, baik itu 

berdampak positif ataupun negatif. Hal ini juga akan mempengaruhi perkembangan 

perusahaan yang melakukan aksi korporasi ini. 

Perusahaan-perusahaan yang melakukan Buyback saham antara lain: PT Adhi Karya 

Tbk (ADHI) perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi bangunan ini telah melakukan 

buyback saham ditahun 2009 sebanyak 44 juta lembar saham (www.topsaham.com). PT 

Resources Alam Indonesia Tbk (RAIN) juga akan melakukan buyback saham diantara 29 

Oktober 2012 hingga 28 April 2014, jumlah lembar saham yang akan dibeli kembali 

diperkirakan sekitar 10% dari jumlah saham yang beredar atau sekitar 100 juta lembar saham 

(m.bisnis.com). Selain itu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) juga telah melakukan 

buyback saham sebanyak 76,02% dari jumlah saham yang ditargetkan untuk dibeli kembali. 

Jumlah saham yang beredar mili TLKM yaitu sekitar 600 juta lembar. Aksi korporasi yang 

dilakukan TLKM ini sudah berjalan sekitar 18 bulan terhitung sejak RUPS pada bulan Mei 

2011 (www.antaranews.com).  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wiljadi, 2002) seperti dikutip oleh 

Maharjo (2003) yang melakukan penelitian terhadap tiga perusahaan yang memberikan cash 

dividen dan buyback menunjukkan bahwa 2 dari 3 perusahaan yang diteliti rata-rata akan 

mengalami kenaikan harga saham setelah tanggal pengumuman. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Sam’ani (2001) menunjukkan bahwa harga saham perusahaan yang 

melakukan buyback mengalami kenaikan pada saat tanggal pengumuman. Pada penelitian 

lainnya yang dilakukan oleh Marpaung dan Fadillah (2012), kinerja keuangan PT Jasuindo 

Tiga Perkasa Tbk (JTPE) sebelum melakukan buyback cenderung mengalami peningkatan 

yang dibuktikan dengan peningkatan EPS (Earning per share) hingga 90%, dan juga saat 

setelah melakukan buyback saham kinerja keuangan JTPE tetap mengalami peningkatan. 

http://www.antaranews.com/
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Wiljadi (2002) dan Sam’ani (2001) lebih 

menekankan kepada pengukuran kinerja saham perusahaan, kemudian pada penelitian yang 

dilakukan oleh Marpaung dan Fadillah (2012) melibatkan satu perusahaan saja. Penelitian ini 

akan melakukan penelitian lebih dalam yaitu dengan melakukan pengukuran kinerja 

keuangan dan kinerja saham pada perusahaan yang telah melakukan buyback. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan membandingkan kinerja 

keuangan dan kinerja saham perusahaan yang melakukan buyback dengan perusahaan yang 

tidak melakukan buyback. Sehingga dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan pasca 

melakukan buyback? 

2. Apakah kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan pasca 

melakukan buyback? 

3. Apakah buyback memiliki dampak terhadap kinerja keuangan dan kinerja saham 

perusahaan? 

TELAAH PUSTAKA DAN PERUMUSAN MASALAH 

Stock Repurchase (BuyBack) 

Buyback atau pembelian kembali saham perusahaan adalah kegiatan dimana 

perusahaan melakukan pembelian kembali atas saham mereka yang telah beredar di 

pasarbursa, yang telah dimiliki oleh para pemegang saham (Mulia, 2009). Beberapa tujuan 

yang dimiliki perusahaan dengan melakukan buyback antara lain: menyalurkan kas yang 

dimiliki perusahaan kepada pemegang saham, mencegah take over dari pihak luar, 

meningkatkan harga saham pada saat undervalued.  Buyback merupakan salah satu cara yang 

digunakan oleh perusahaan untuk menyalurkan kas yang dimiliki perusahaan kepada 

pemegang saham selain dividen. Pada saat perusahaan melakukan pembelian kembali atas 

saham yang telah beredar biasanya perusahaan akan membeli dengan harga diatas harga pasar 
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sehingga investor memiliki keuntungan karena selisih tersebut yang biasa disebut dengan 

Capital gain. Grullon dan Michaely (2002) menemukan adanya substitution effect antara 

dividen dengan stock buyback,  bahwa suatu perusahaan yang biasa membayar dividen, tidak 

mengurangi jumlah dividennya dan menggantinya dengan buyback. Mereka justru 

menemukan bahwa perusahaan yang membayar dividen dengan jumlah besar lebih memilih 

untuk melakukan buyback dari pada menaikkan jumlah dividen yang dibayarkannya karena 

ada tax benefit dari buyback yang diperoleh investor dibandingkan dengan pembayaran 

dividen. 

Buyback saham juga bisa digunakan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencegah 

takeover oleh pihak luar sepert yang diungkapkan oleh Lamba dan Ramsay (2000): “A buy-

back may be used as a defensive tactic in a hostile takeover by increasing the leverage of the 

company and reducing the liquidity and the number of shares available to the hostile”. 

Pada umumnya perusahaan yang melakukan stock buyback akan membeli saham yang 

beredar dengan harga diatas harga pasar, sehingga para investor akan menjadi tertarik untuk 

menjual saham perusahaan tersebut. Pada saat banyak investor yang membeli saham 

perusahaan maka harga saham dari perusahaan tersebut akan mengalami peningkatan. 

Stephens dan Weisbach (1998) mengatakan bahwa perusahaan akan melakukan buyback pada 

saat perusahaan merasa bahwa harga sahamnya mengalami undervalued. Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mansor Isa (2011) yang menyatakan bahwa 

aksi buyback dapat dijadikan alat yang efektif untuk menjaga kestabilan harga saham. 

Pada saat perusahaan melakukan buyback saham maka jumlah saham yang beredar di 

pasar akan berkurang sehingga akan meningkatkan nilai dari earning per share selain itu, 

dengan berkurangnya jumlah saham yang beredar dari pasar perusahaan dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya take over yang mungkin akan dilakukan oleh pihak luar. 
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Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan merupakan ukuran subjektif dari seberapa baik perusahaan mampu 

menggunakan aset perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnis dan menghasilkan laba. 

Pengukuran kinerja keuangan sangatlah penting bagi sebuah perusahaan karena: 

1.  Kinerja keuangan merupakan salah satu indikator utama yang dapat 

mendeskripsikan secara jelas kondisi keuangan suatu perusahaan 

2. Adanya hubungan yang erat antara kinerja keuangan dengan aspek-aspek strategis 

yang lain seperti kinerja manajemen dan ekspektasi stakeholders (investor, 

kreditur, masyarakat dan pemerintah) 

3. Memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang 

dimiliki perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang menggambarkan hasil 

dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan/aktivitas 

perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data-data tersebut (Sundjaja, 

2002:68). Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan adalah 

dengan analisis rasio yang diartikan sebagai alat-alat analisis yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan dan kelemahan yang dihadapi oleh perusahaan dibidang keuangan.  

Pada umumnya perusahaan yang melakukan buyback memiliki alasan dikarenakan 

harga sahamnya yang terlalu rendah, tidak tersedianya kesempatan investasi yang baik atau 

digunakan untuk melindungi perusahaan dari take over pihak lain. Perusahaan membutuhkan 

dana yang cukup besar saat melakukan buyback, sehigga jumlah kas yang dimiliki oleh 

perusahaan akan berkurang dalam jumlah yang cukup besar. Berkurangnya jumlah kas yang 

dimiliki perusahaan ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dalam menghasilkan 
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keuntungan. Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa rasio keuangan untuk mengukur 

kinerja keuangan perusahaan yang melakukan buyback, antara lain: 

1. Earning per share (EPS) 

Rasio ini mengukur jumlah rupiah yang akan diperoleh untuk setiap lembar saham 

biasa yang dimiliki oleh para pemegang saham. Apabila nilai EPS mengalami 

peningkatan maka tingkat pendapatan yang diperoleh para pemegang saham akan 

semakin meningkat. Jika suatu perusahaan melakukan buyback maka jumlah 

saham yang beredar akan semakin berkurang, sehingga akan meningkatkan nilai 

dari EPS diasumsikan laba bersih tetap. Akan tetapi pada kenyataannya belum 

tentu demikian dikarenakan apabila suatu perusahaan melakukan buyback maka 

kas perusahaan akan berkurang dan jika dalam kegiatan operasinya muncul suatu 

hambatan maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengatasinya 

sehingga laba bersih perusahaan akan mengalami penurunan. 

2. Return on Equity (ROE) 

ROE adalah perbandingan antara laba setelah pajak dengan modal sendiri. Ini 

merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi pemilik 

perusahaan atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. 

3. Price Earning Ratio (PER) 

Rasio ini merupakan perbandingan antara harga pasar saham biasa dengan EPS. 

4. Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

NOPAT merupakan perhitungan dalam laporan keuangan suatu perusahaan untuk 

mengetahui tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan setelah dipotong 

oleh beban pajak. 
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Kinerja Saham 

Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-aset yang dimiliki oleh 

perusahaan yang menerbitkan saham. Dengan memiliki saham maka investor akan memiliki 

hak atas pendapatan dan kekayan yang dimiliki perusahaan setelah dipotong dengan semua 

kewajiban perusahaan. Dalam penilaian saham dikenal terdapat tiga jenis nilai, yaitu: nilai 

buku, nilai pasar dan nilai intrinsik saham. Menurut Tandelilin (2001:183) mengemukakan 

definisi nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik sebagai berikut: “Nilai buku merupakan nilai 

yang dihitung berdasarkan nilai pembukuan perusahaan penerbit saham (emiten). Nilai pasar 

merupakan nilai saham yang dipasar, yang ditunjukkan oleh harga saham di pasar tersebut. 

Sedangkan nilai intrinsik atau dikenal sebagai nilai teoritis adalah nilai saham yang 

seharusnya terjadi”. 

Pada penelitian ini akan menggunakan nilai pasar sebagai alat pengukur dari kinerja 

saham dengan cara membandingkan harga saham pada saat setelah melakukan buyback 

dengan sebelum melakukan buyback. Pada saat perusahaan melakukan aksi buyback maka 

harga saham perusahaan akan mengalami peningkatan, hal ini disebabkan karena pada saat 

perusahaan melakukan aksi buyback perusahaan akan cenderung membeli sahamnya diatas 

harga pasar dan juga pada saat perusahaan melakukan aksi buyback maka jumlah saham 

perusahaan akan mengalami penurunan yang menyebabkan harga dari saham akan 

mengalami peningkatan. Dengan adanya peningkatan harga saham ini maka investor akan 

mendapatkan keuntungan atas setiap saham yang dimilikinya. 

 

2.4 Kinerja Keuangan dan Stock Buyback 

Untuk mengetahui tingkat perkembangan kinerja keuangan perusahaan-perusahaan 

yang melakukan buyback maka perlu dilakukan perbandingan antara kinerja keuangan 

perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock buyback. Pada umumnya perusahaan yang 
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melakukan stock buyback akan memiliki kecenderungan peningkatan pada kinerja 

keuangannya misalkan saja pada Earning Per Share (EPS), Price Earning Ratio (PER), 

Return on Equity (ROE) dan Net Operating Profit After Tax (NOPAT). Perusahaan yang 

melakukan buyback akan mengalami peningkatan pada EPS dikarenakan pada saat 

melakukan aksi buyback maka jumlah saham yang beredar akan mengalami penurunan 

sehingga dapat menyebabkan peningkatan pada nilai EPS diasumsikan bahwa nilai laba 

bersih tetap. Diasumsikan jika tingkat laba tetap maka nilai dari ROE juga akan mengalami 

peningkatan dimana pada saat perusahaan melakukan buyback maka jumlah modal sendiri 

yang dimiliki akan berkurang sehingga nilai dari ROE akan mengalami peningkatan. Untuk 

PER dimana pada umumnya perusahaan yang melakukan buyback akan mengalami kenaikan 

harga saham sehingga dapat meningkatkan nilai dari PER. Pada penelitian ini perhitungan 

kinerja keuangan perusahaan akan menggunakan beberapa rasio keuangan antara lain: 

Earning per share, Return on Equity, Price Earning Ratio, Net Operating Profit After Tax. 

Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Fadilla ( 2012 ) 

yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan cenderung mengalami peningkatan 

pasca melakukan stock buyback yang dibuktikan dengan adanya peningkatan dai EPS. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah: 

   : Earning per share perusahaan mengalami kenaikan yang significant pasca melakukan 

buyback. 

   : Return on Equity perusahaan mengalami kenaikan yang significant pasca melakukan 

buyback. 

   : Price Earning Ratio perusahaan mengalami kenaikan yang significant pasca melakukan 

buyback. 

   : Net Operating Profit After Tax perusahaan mengalami kenaikan yang significant pasca 

melakukan buyback. 
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2.5 Kinerja Saham dan Stock Buyback 

Pada umumnya harga saham perusahaan akan meningkat pada saat perusahaan 

melakukan pengumuman atas aksi korporasi ini (stock buyback), hal ini disebabkan karena 

perusahaan yang akan melakukan buyback cenderung akan membeli dengan harga diatas 

harga pasar. Setelah perusahaan melakukan stock buyback harga sahamnya akan mengalami 

peningkatan kembali dibandingkan dengan sebelumnya, hal ini disebabkan karena 

berkurangnya jumlah saham yang beredar dipasar. Teori diatas juga didukung dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain: (Wiljadi, 2002) seperti dikutip oleh 

Maharjo (2003) yang melakukan penelitian terhadap tiga perusahaan likuid yang memberikan 

cash dividen dan stock buyback menunjukkan bahwa 2 dari 3 perusahaan yang diteliti rata-

rata akan mengalami kenaikan harga saham setelah tanggal pengumuman. Sam’ani (2001) 

menunjukkan bahwa harga saham perusahaan yang melakukan stock buyback mengalami 

kenaikan pada saat tanggal pengumuman. Mishra (2004) menyatakan bahwa harga saham 

perusahaan akan meningkat setelah pengumuman buyback saham akan tetapi setelah 

melakukan buyback saham, harga saham akan lebih rendah dibanding saat perusahaan 

melakukan buyback saham. Gumport (2007) menyatakan bahwa dari 11 perusahaan yang 

melakukan buyback ditahun 2004-2007 mengalami peningkatan harga saham.Berdasarkan 

penjelasan diatas maka dapat ditarik hipotesis pada penelitian ini sebagai berikut: 

H2: Kinerja saham perusahaan mengalami kenaikan yang significant pasca melakukan stock 

buyback 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan telah melakukan buyback saham pada tahun 2008-2011. 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian match paired test yang akan 
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mengelompokkan perusahaan kedalam dua kelompok, yaitu perusahaan buyback dan 

perusahaan non-buyback. Data pada perusahaan non-buyback diambil pada waktu yang sama 

dengan perusahaan buyback. Untuk mengurangi bias maka akan dilakukan penelitian 

terhadap perusahaan yang masih dalam satu perindustrian dan tidak memiliki perbedaan yang 

besar dalam hal permodalan. Kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan yang melakukan 

buyback akan diukur dengan periode waktu satu tahun sebelum dan sesudah melakukan 

buyback sedangkan kinerja saham akan diukur dengan periode waktu 3 bulan sebelum dan 

setelah melakukan aksi buyback. Sampel dari penelitian dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 

Table 1. Sample Penelitian Perusahaan 

 

No Perusahaan Kode 

Buyback/Non-

Buyback (2008-2011) 

 A Pertanian (Agriculture)     

1 PP London Sumatera Indonesia Tbk LSIP Buyback 

2 Astra Agro Lestari Tbk AALI Non Buyback 

 B Pertambangan (Mining)     

3 Aneka Tambang Tbk ANTM Buyback 

4 Energi Mega Persada Tbk ENRG Non Buyback 

 C Real estate (Real estate)     

5 Bakrieland Development Tbk ELTY Buyback 

6 Bumi Serpong Indonesia Tbk BSDE Non Buyback 

 D Konstruksi (Construction)     

7 Wijaya Karya Tbk WIKA Buyback 

8 Truba Alam Manunggal Tbl TRUB Non Buyback 

 E Holding & Other Investment     

9 Global Mediacom Tbk BMTR Buyback 

10 Bakrie & Brothers Tbk BNBR Non Buyback 

 

Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang akan digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh 

dari mendownload laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI), dengan mengakses website www.idx.co.id dan juga mendownload laporan 

dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory). Selain itu pada penelitian ini juga akan 

menggunakan data mengenai harga saham yang diperoleh dari www.finance.yahoo.com.  

http://www.idx.co.id/
http://www.finance.yahoo.com/
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Pengukuran Variabel Penelitian 

Pada penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan digunakan 

perbandingan antara kinerja keuangan sebelum dan sesudah melakukan buyback dengan 

perhitungan: 

1. Earning per share (EPS) 

                   
                        

                    
 

2. Return on Equity (ROE) 

     
                  

             
 

3. Price Earning Ratio (PER) 

     
                      

   
 

4. Net Operating Profit After Tax (NOPAT) 

                

Sedangkan untuk mengukur kinerja saham perusahaan akan melihat pergerakan harga 

saham yang terjadi pada saat tiga bulan sebelum perusahaan melakukan buyback dan tiga 

bulan setelah perusahaan melakukan buyback. 

 

Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini akan menggunakan analisis deskriptif dan analisis uji beda. 

Adapun rinciannya adalah sebagai berikut: 
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1. Uji Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2005). 

2. Uji Normalitas 

Data pada setiap variabel terlebih dahulu diuji normalitasnya (Ika dan 

Purwaningsih, 2008). Bila distribusi data setiap variabel tidak normal, maka uji 

hipotesis menggunakan statistik nonparametrik. Namun, jika data terdistribusi 

secara normal, maka pengujian menggunakan uji parametrik. Pada penelitian ini 

pengujian normalitas akan menggunakan uji kolmogrov smirnov. Jika tingkat 

signifikansi adalah > 0.05 maka data terdistribusi secara normal sebaliknya, jika 

nilai signifikansi < 0.05 maka data tidak terdistribusi secara normal 

3. Uji Hipotesis 

a. Paired Sample t Test 

Paired Sample t test digunakan jika data terdistribusi secara normal. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak 

- Jika probabilitas ≤ 0,05 maka Ha diterima 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka pengujian dilakukan dengan 

menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai probabilitas adalah sebagai berikut: 

- Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak 

- Jika probabilitas ≤ 0,05 maka Ha diterima 

-  
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Adapun formula hipotesis statistik adalah sebagai berikut: 

1. Kinerja Keuangan 

Ho:      ≤ 0 

Ha:      > 0 

Ho:      ≤ 0 

Ha:      > 0 

Ho:      ≤ 0 

Ha:      > 0 

Ho:        ≤ 0 

Ha:        > 0 

2. Kinerja Saham 

Ho:        ≤ 0 

Ha:        > 0 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan 

telah melakukan buyback pada tahun 2008-2011. Adapun sampel dipilih dari tiap industri dan 

diambil dari 2 golongan, yakni perusahaan yang melakukan buyback dan non-buyback akan 

tetapi tidak memiliki selisih permodalan yang cukup besar. Pengukuran kinerja perusahaan 

akan dilakukan dengan mengukur kinerja keuangan dan kinerja saham. Untuk mempermudah 

pemahaman dan gambaran lebih jelas, maka kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan 

akan disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. Kinerja Keuangan dan Kinerja Saham (2008-2011) 

SEBELUM SESUDAH 

BUYBACK 

  Min Max Mean 

 
Min Max Mean 

EPS 

(Rp) 14.00 538.00 203.60 
EPS 

(Rp) 5.00 518.00 132.00 

ROE 

(%) 6.04 58.57 21.00 
ROE 

(%) 2.23 18.55 9.68 

PER 

(X) 5.27 25.80 14.44 
PER 

(X) 10.04 34.73 21.48 

NOPAT 

(Rp) 129139 5132460 1304696 
NOPAT 

(Rp) 178705 707487 451717 

SAHAM 

(Rp) 60.00 3100.00 805.13 
SAHAM 

(Rp) 205.00 1210.00 526.83 

NON BUYBACK 

  Min Max Mean 

 
Min Max Mean 

EPS 

(Rp) -176.00 1253.00 224.20 
EPS 

(Rp) 

-

120.00 1055.00 178.00 

ROE 

(%) -244.32 48.60 -33.76 
ROE 

(%) -99.32 26.67 -25.33 

PER 

(X) -0.28 88.86 24.92 
PER 

(X) -1.61 39.93 13.66 

NOPAT 

(Rp) -16464968 1973428 -2787941 
NOPAT 

(Rp) 216435 7640919 2328371 

SAHAM 

(Rp) 50.00 21750.00 3423.00 
SAHAM 

(Rp) 62.00 12850.00 2390.00 

      Sumber: Data diolah, 2014 

Satu tahun sebelum melakukan buyback nilai EPS perusahaan yang melakukan 

buyback adalah Rp 203.60 dan satu tahun setelah melakukan buyback nilai EPS perusahaan 

turun menjadi Rp 132.00, penurunan yang terjadi sebesar Rp 71,6. Hal ini dapat diartikan 

bahwa kemampuan perusahaan untuk memberikan keuntungan untuk tiap lembar saham yang 

beredar mengalami penurunan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya kemungkinan 

bahwa setelah aksi buyback terjadi, selain jumlah saham yang beredar berkurang perusahaan 

juga mengalami penurunan tingkat laba bersih. Penurunan nilai EPS juga terjadi pada 

perusahaan non buyback dimana nilai tingkat keuntungan untuk tiap lembar saham sebelum 

aksi buyback adalah Rp 224.20 turun menjadi Rp 178, penurunan yang terjadi sebesar Rp 

46.2. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata keuntungan tiap lembar 
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saham dari kedua pihak perusahaan (buyback/non buyback) sama-sama mengalami 

penurunan, akan tetapi penurunan terbesar terjadi pada perusahaan yang melakukan buyback. 

Nilai rata-rata ROE perusahaan yang melakukan buyback mengalami penurunan 

sebesar 11.32%. Rata-rata keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan yang melakukan 

buyback untuk setiap modal yang dimiliki sebelum aksi buyback adalah sebesar 21%, dimana 

sesudah melakukan buyback tingkat keuntungan yang dapat dihasilkan sebesar 9.68%. 

Penurunan nilai dari ROE ini terjadi kemungkinan karena setelah aksi buyback terjadi selain 

perusahaan mengalami penurunan jumlah modal nilai laba perusahaan juga mengalami 

penurunan sehingga nilai ROE juga menurun. Pada perusahaan non buyback nilai ROE 

mengalami peningkatan sebesar 8.43% satu tahun setelah melakukan buyback. Sebelum aksi 

buyback Perusahaan-perusahaan mengalami kerugian untuk tiap modal yang dimiliki sebesar 

33.76% dan setelah aksi buyback kerugian yang dialami oleh perusahaan untuk setiap modal 

yang dimiliki turun menjadi 25.33%. Pada perusahaan-perusahaan yang melakukan buyback 

nilai ROE meskipun mengalami penurunan tapi masih bernilai positif sedangkan pada 

perusahaan non buyback nilai dari ROE masih bernilai negatif dimana pada perusahaan non 

buyback perusahaan masih mengalami kerugian untuk tiap modal yang dimiliki. 

Satu tahun sebelum aksi buyback nilai PER dari perusahaan yang melakukan buyback 

adalah 14.44 kali sedangkan setelah aksi buyback mengalami peningkatan sebesar 7.04  

menjadi 21.48 kali. Sebelum aksi buyback keuntungan yang diperoleh oleh para investor 

untuk setiap pendapatan adalah sebesar 14.44 kali dari tiap keuntungan per lembar saham, 

sedangkan setelah aksi buyback tingkat keuntungan yang diperoleh oleh para investor adalah 

sebesar 21.48 kali dari tiap keuntungan per lembar saham. Pada perusahaan non buyback 

tingkat keuntungan yang diperoleh untuk tiap lembar saham mengalami penurunan sebesar 

11.26 kali, dimana sebelum aksi buyback rata-rata nilai keuntungan yang diperoleh para 

investor adalah sebesar 24.92 kali sedangkan setelah aksi buyback tingkat keuntungan yang 
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diperoleh para investor turun menjadi 13.66 kali dari tiap keuntungan per lembar saham. Satu 

tahun setelah aksi buyback PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) memberikan tingkat 

keuntungan per lembar saham terbesar pada perusahaan yang melakukan buyback yaitu 

sebesar 34.73 kali, sedangkan PT Wijaya Karya Tbk adalah perusahaan yang memberikan 

tingkat keuntungan terendah bagi para investor untuk tiap lembar saham yaitu sebesar 10.04 

kali. 

Satu tahun sebelum melakukan aksi buyback nilai rata-rata  Net Operating Profit After 

Tax (NOPAT) bagi perusahaan yang melakukan buyback adalah sebesar Rp 1.304.696 juta 

sedangkan setelah melakukan aksi buyback nilai NOPAT mengalami penurunan menjadi Rp 

451.717 juta. Hal ini berarti bahwa tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan 

yang melakukan buyback mengalami penurunan. Pada perusahaan non buyback nilai dari 

NOPAT mengalami peningkatan yang cukup besar dimana sebelum aksi buyback rata-rata 

NOPAT perusahaan Rp -2.787.941 juta meningkat menjadi Rp 2.328.371 juta. Pada 

perusahaan yang melakukan buyback penurunan NOPAT terbesar terjadi pada PT Aneka 

Tambang Tbk (ANTM), dimana sebelum melakukan aksi buyback ANTM memiliki tingkat 

keuntungan sebesar Rp 5.132.460 juta sedangkan setelah melakukan buyback tingkat 

keuntungan mengalami penurunan menjadi Rp 604.307 juta. 

Satu tahun setelah melakukan aksi buyback rata-rata harga saham pada perusahaan 

buyback mengalami penurunan sebesar 278.3, dimana sebelum melakukan aksi buyback rata-

rata harga saham perusahaan 805.13 dan setelah melakukan aksi buyback harga saham turun 

menjadi 526.83. Hal yang sama juga terjadi pada perusahaan non-buyback harga saham pada 

perusahaan non-buyback juga mengalami penurunan sebesar 1033. Pada saat sebelum 

buyback harga saham rata-rata perusahaan non-buyback adalah 3423 dan turun menjadi 2390 

setelah aksi buyback dilakukan. 
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Uji Normalitas 

Setelah dilakukan uji normalitas diketahui bahwa sebagian data memiliki sebaran 

yang normal dan sebagian lagi memiliki sebaran data yang tidak normal. Untuk 

mempermudah pengolahan data maka pada penelitian ini akan menggunakan uji paired 

sampel t-test untuk data yang memiliki sebaran data normal dan uji Wilcoxon Signed Rank 

Test untuk data yang memiliki sebaran data tidak normal. 

 

Pengujian Hipotesis 

Pada penelitian ini akan menggunakan uji Wilcoxon Signed Rank Test dan uji paired 

sampel t-test. Melalui pengujian ini dapat diketahui apakah ada kenaikan yang signifikan 

antara kinerja keuangan dan saham sebelum dan sesudah melakukan buyback yang 

ditunjukkan dengan ada atau tidaknya perbedaan serta melalui pengujian ini dapat diketahui 

apakah buyback memiliki dampak terhadap kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan. 

Tabel 3. Uji Hipotesis Kinerja Perusahaan 

Keterangan Asymp sig 

(Buyback) 

Asymp sig 

(Non-Buyback) 

 Wilcoxon t-test Wilcoxon t-test 

                    0.686 0.524 0.500 0.423 

                    0.225 0.324 0.500 0.861 

                    0.500 0.466 0.345 0.581 

                      0.893 0.406 0.225 0.343 

                      0.500 0.301 0.345 0.330 

 Sumber: Data diolah, 2014 

Dari tabel pengujian diatas dapat diketahui bahwa kinerja keuangan perusahaan 

buyback tidak mengalami kenaikan yang signifikan sebelum dan sesudah aksi buyback 

dilakukan. Uji Wilcoxon menunjukkan tingkat asymp sig antara 0.225 sampai 0.893, 
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sedangkan uji t-test memiliki tingkat asymp sig antara 0.324 sampai 0.524. Kinerja saham 

pada perusahaan buyback juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah aksi buyback dilakukan, hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi yang berada 

diatas 0.05. 

Untuk uji hipotesis kinerja keuangan perusahaan non-buyback membuktikan bahwa 

perusahaan non-buyback juga tidak mengalami kenaikan kinerja keuangan pada saat sebelum 

dan sesudah perusahaan buyback melakukan aksi buyback. Hal ini dapat dilihat dimana nilai 

asymp sig berada diatas 0.05. Dengan menggunakan uji wilcoxon untuk kinerja keuangan 

memiliki tingkat asymp sig antara 0.225 sampai 0.500, sedangkan dengan menggunakan uji t-

test tingkat signifikansi berada diantara 0.343 sampai 0.861. Kinerja saham pada perusahaan 

non-buyback juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

aksi buyback dilakukan, dimana hasil uji hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi diatas 

0.05. 

Apabila kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan buyback mengalami 

kenaikan yang signifikan sedangkan perusahaan non-buyback tidak mengalami kenaikan 

yang signifikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa aksi buyback memiliki efek terhadap 

kinerja keuangan dan kinerja saham perusahaan. Akan tetapi, dari penjelasan diatas dapat 

disimpulkan bahwa buyback tidak memiliki efek terhadap kinerja keuangan dan kinerja 

saham perusahaan karena dari kedua perusahaan sama-sama tidak mengalami kenaikan yang 

signifikan pada kinerja keuangan dan kinerja saham yang ditunjukkan dengan tidak 

terdapatnya perbedaan.  

 

Pembahasan 

Aksi buyback yang dilakukan oleh perusahaan buyback tidak memiliki efek terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dimana kinerja keuangan antara sebelum 
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dan sesudah aksi buyback dilakukan tidak mengalami kenaikan yang signifikan baik pada 

perusahaan buyback maupun pada perusahaan non-buyback. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa alasan, antara lain: satu tahun setelah perusahaan melakukan aksi buyback jumlah 

saham yang beredar akan berkurang yang juga diikuti dengan penurunan tingkat laba bersih, 

sehingga nilai dari EPS tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kedua, setelah 

melakukan aksi buyback jumlah modal perusahaan akan mengalami penurunan, akan tetapi 

penurunan ini juga diikuti oleh penurunan tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan 

sehingga nilai dari ROE ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan antara sebelum dan 

sesudah aksi buyback dilakukan. Ketiga, nilai dari PER tidak mengalami kenaikan yang 

signifikan disebabkan karena satu tahun setelah aksi buyback dilakukan harga saham 

perusahaan mengalami penurunan dibandingkan satu tahun sebelum aksi buyback dilakukan, 

akan tetapi penurunan yang terjadi tidak terlalu besar. Keempat, nilai dari NOPAT juga tidak 

mengalami kenaikan yang signifikan diduga dikarenakan pada saat perusahaan melakukan 

aksi buyback perusahaan tidak memiliki kelebihan kas yang cukup sehingga mengganggu 

kegiatan operasi perusahaan. Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh 

Marpaung dan Fadillah (2012) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan PT Jasuindo Tiga 

Perkasa Tbk (JTPE) sebelum melakukan buyback cenderung mengalami peningkatan yang 

dibuktikan dengan peningkatan EPS (Earning per share) hingga 90%, dan juga saat setelah 

melakukan buyback saham kinerja keuangan JTPE tetap mengalami peningkatan. 

Aksi buyback yang dilakukan juga tidak memiliki efek terhadap kinerja saham 

perusahaan dikarenakan kedua perusahaan baik perusahaan buyback maupun perusahaan 

non-buyback sama-sama tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Setelah aksi buyback 

dilakukan maka jumlah lembar saham yang beredar akan berkurang sehingga harga saham 

perusahaan akan mengalami peningkatan, akan tetapi pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

tidak terdapat kenaikan yang signifikan pada harga saham perusahaan hal ini diduga karena 
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beberapa alasan, antara lain: pertama, perusahaan diduga melakukan aksi buyback dengan 

jumlah volume yang kecil. Kedua, tujuan perusahaan melakukan aksi buyback adalah untuk 

mencegah terjadinya take over dari pihak lain. Ketiga, kinerja keuangan pada perusahaan 

yang melakukan aksi buyback tidak terlalu bagus sehingga minat para investor terhadap 

saham rendah yang kemudian menyebabkan harga saham tidak mengalami kenaikan yang 

signifikan. Penelitian ini menolak penelitian yang dilakukan oleh Elsarina dan Kamaludin 

(2009) yang menunjukkan adanya perbedaan harga saham yang signifikan sebelum kebijakan 

buyback, pada saat kebijakan buyback dan sesudah kebijakan buyback. Naratib Tabtien 

(2013) menyimpulkan bahwa dari 25 perusahaan yang melakukan buyback di Thailand 

terdapat 12 perusahaan yang mengalami kenaikan harga saham dan 13 perusahaan 

mengalami penurunan harga saham. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka pada 

penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain: pertama, Kinerja keuangan pada 

perusahaan buyback yang diukur dengan menggunakan EPS, ROE, PER serta NOPAT 

menunnjukkan bahwa tidak ada kenaikan yang signifikan antara sebelum dan sesudah 

dilakukannya buyback. Kedua, Kinerja saham pada perusahaan yang melakukan buyback 

juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah aksi buyback 

dilakukan. Ketiga, aksi buyback dapat dikategorikan tidak memiliki efek terhadap kinerja 

keuangan dan kinerja saham perusahaan. Hal ini disebabkan karena pada pengukuran kinerja 

keuangan dan kinerja saham pada perusahaan buyback dan non-buyback sama-sama tidak 

mengalami kenaikan yang signifikan. 
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Saran 

Mengingat hasil pada penelitian ini adalah tidak adanya kenaikan yang signifikan pada 

kinerja keuangan dan kinerja saham, maka disarankan kepada para calon investor untuk tidak 

menjadikan informasi aksi korporasi buyback yang dilakukan perusahaaan sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi. Hal ini disebabkan karena aksi buyback tidak berdampak 

pada kinerja saham dan kinerja keuangan terutama apabila para calon investor mengharapkan 

mendapatkan keuntungan dari selisih harga saham (capital gain). 

 

Keterbatasan dan Agenda Penelitian 

Pada penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain: pada penelitian 

ini tidak meneliti tentang cash flow sehingga pada penelitian yang akan datang diharapkan 

dapat menambahkan variabel cash flow untuk diteliti. Alasan untuk menambahkan cash flow 

sebagai variabel penelitian adalah karena pada umumnya perusahaan yang melakukan aksi 

buyback selain bertujuan untuk menaikkan harga saham juga dapat dikarenakan perusahaan 

memiliki cash flow yang berlebihan akan tetapi kesempatan investasi yang tersedia kecil, 

sehingga dapat dimungkinkan untuk mengetahui alasan perusahaan melakukan aksi buyback. 

Pada penelitian ini juga tidak melakukan pemilahan antara perusahaan yang sudah 

maju dan perusahaan yang sedang bertumbuh yang dapat dilihat dengan membandingkan 

modal yang dimiliki perusahaan, sebaiknya pada penelitian yang akan datang akan 

melakukan pemilahan pada perusahaan yang akan dijadikan sampel menjadi dua golongan, 

yaitu perusahaan yang sudah maju dan perusahaan yang sedang berkembang. Alasan untuk 

memilahkan sampel menjadi dua golongan adalah dikarenakan pada umumnya perusahaan 

yang sudah maju akan lebih memilih untuk menggunakan kas yang dimiliki untuk aktifitas 

pembiayaan kegiatan operasinya dibandingkan melakukan buyback, sehingga kita dapat 
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mengetahui perbandingan jumlah perusahaan yang melakukan aksi buyback antara 

perusahaan yang sudah maju dan perusahaan yang sedang berkembang. 
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Lampiran 1 

Data Penelitian 

 Kinerja Keuangan 

Sebelum Sesudah 

 Buyback/ 
Non Buyback EPS ROE (%) PER (%) NOPAT (Juta) 

  Buyback/ 
Non Buyback EPS ROE (%) PER (%) NOPAT (Juta) 

Agriculture 

LSIP 413.00 24.36 25.77  Rp          564,034  LSIP 518.00 18.55 16.11  Rp             707,487  

AALI 1253.00 48.60 22.34  Rp      1,973,428  AALI 1055.00 26.67 21.57  Rp          1,660,649  

Pertambangan (Mining) 

ANTM 538.00 58.57 8.32  Rp      5,132,460  ANTM 63.00 7.42 34.73  Rp             604,307  

ENRG 8.00 3.45 9.03  Rp          115,638  ENRG -120.00 -99.32 -1.61  Rp          1,729,450  

Real estate 

ELTY 14.00 6.04 5.27  Rp          272,100  ELTY 5.00 2.23 31.24  Rp             178,705  

BSDE 20.00 10.77 4.65  Rp          223,462  BSDE 23.00 6.43 39.93  Rp             394,403  

Construction 

WIKA 22.00 10.00 25.80  Rp          129,139  WIKA 32.00 12.34 10.04  Rp             189,222  

TRUB 16.00 12.69 88.86  Rp          212,735  TRUB 14.00 11.05 9.20  Rp             216,435  

Holding & Other Investment 

BMTR 31.00 6.05 7.04  Rp          425,749  BMTR 42.00 7.84 15.30  Rp             578,865  

BNBER -176.00 -244.32 -0.28  Rp  (16,464,968) BNBER -82.00 -71.46 -0.80  Rp          7,640,919  
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 Kinerja Saham 

 

 

 

Nama Perusahaan Sebelum Sesudah 

Buyback 

LSIP 1307.50 614.67 

ANTM 2123.33 1132.50 

ELTY 98.17 309.58 

WIKA 322.92 214.17 

BMTR 173.75 336.25 

Non-Buyback 

AALI 15975.00 11250.00 

ENRG 663.75 162.92 

BSDE 99.33 348.33 

TRUB 327.08 86.92 

BNBR 50.00 106.17 
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Lampiran 2. Uji Normalitas 

 Kinerja Keuangan (Buyback) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 EPS_sblm EPS_ssdh ROE_sblm ROE_ssdh PER_sblm PER_ssdh NOPAT_sblm NOPAT_ssdh 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

Normal Parameters
a,b

 Mean 203.6000 132.0000 21.0040 9.6760 14.4400 21.4840 1304696.4000 451717.2000 

Std. Deviation 252.18505 216.78676 22.31086 6.11858 10.41299 10.82500 2145990.09936 249152.45939 

Most Extreme Differences Absolute .353 .425 .289 .218 .322 .290 .435 .295 

Positive .353 .425 .289 .218 .322 .290 .435 .254 

Negative -.226 -.279 -.251 -.156 -.262 -.216 -.292 -.295 

Test Statistic .353 .425 .289 .218 .322 .290 .435 .295 

Asymp. Sig. (2-tailed) .041
c
 .004

c
 .200

c
 .200

c,d
 .100

c
 .196

c
 .002

c
 .178

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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 Kinerja Keuangan (Non-Buyback) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 EPS_sblm EPS_ssdh ROE_sblm ROE_ssdh PER_sblm PER_ssdh NOPAT_sblm NOPAT_ssdh 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 

Normal Parameters
a,b

 Mean 224.2000 178.0000 -33.7620 -25.3260 24.9200 13.6580 -2787941.0000 2328371.2000 

Std. Deviation 581.02857 494.07844 118.99978 56.21098 36.71983 17.42726 7684970.36116 3050747.08797 

Most Extreme Differences Absolute .437 .423 .423 .314 .328 .201 .447 .378 

Positive .437 .423 .244 .194 .328 .201 .268 .378 

Negative -.245 -.273 -.423 -.314 -.246 -.190 -.447 -.244 

Test Statistic .437 .423 .423 .314 .328 .201 .447 .378 

Asymp. Sig. (2-tailed) .002
c
 .004

c
 .004

c
 .120

c
 .084

c
 .200

c,d
 .001

c
 .019

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 
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 Kinerja Saham (Buyback) 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 BB_SBLM BB_SSDH 

N 5 5 

Normal Parameters
a,b

 Mean 805.1340 521.4340 

Std. Deviation 883.31570 372.72007 

Most Extreme Differences Absolute .307 .290 

Positive .307 .290 

Negative -.212 -.205 

Test Statistic .307 .290 

Asymp. Sig. (2-tailed) .138
c
 .195

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

 Kinerja Saham (Non-Buyback) 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 NBB_SBLM NBB_SSDH 

N 5 5 

Normal Parameters
a,b

 Mean 3423.0320 2390.8680 

Std. Deviation 7020.94717 4953.48248 

Most Extreme Differences Absolute .453 .460 

Positive .453 .460 

Negative -.315 -.321 

Test Statistic .453 .460 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001
c
 .001

c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
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Lampiran 3. Uji Hipotesis 

 

 Uji Hipotesis Kinerja Keuangan Perusahaan Buyback 

Test Statisticsa 

 

EPS_Sesudah - 

EPS_Sebelum 

ROE_sesudah - 

ROE_sebelum 

PER_sesudah - 

PER_sebelum 

NOPAT_sesudah - 

NOPAT_sebelum 

Z -.405
b
 -1.214

c
 -.674

b
 -.135

b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .686 .225 .500 .893 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

c. Based on positive ranks. 

 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 EPS_sblm - EPS_ssdh 71.60000 229.84734 102.79086 -213.79317 356.99317 .697 4 .524 

Pair 2 ROE_sblm - ROE_ssdh 11.32800 22.53695 10.07883 -16.65532 39.31132 1.124 4 .324 

Pair 3 PER_sblm - PER_ssdh -7.04400 19.58162 8.75717 -31.35780 17.26980 -.804 4 .466 

Pair 4 NOPAT_sblm - NOPAT_ssdh 852979.20000 2056857.91189 919854.82221 -1700947.21861 3406905.61861 .927 4 .406 
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 Uji Hipotesis Kinerja Keuangan Perusahaan Non-Buyback 

Test Statistics
a
 

 

EPS_sesudah - 

EPS_sebelum 

ROE_sesudah - 

ROE_sebelum 

PER_sesudah - 

PER_sebelum 

NOPAT_sesuda

h - 

NOPAT_sebelu

m 

Z -.674
b
 -.674

b
 -.944

b
 -1.214

c
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .500 .500 .345 .225 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

c. Based on negative ranks. 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 EPS_sblm - EPS_ssdh 46.20000 115.93619 51.84824 -97.75379 190.15379 .891 4 .423 

Pair 2 ROE_sblm - ROE_ssdh -8.43600 100.73340 45.04935 -133.51304 116.64104 -.187 4 .861 

Pair 3 PER_sblm - PER_ssdh 11.26200 42.04255 18.80200 -40.94072 63.46472 .599 4 .581 

Pair 4 NOPAT_sblm - NOPAT_ssdh -5116312.20000 10641216.91593 4758896.87747 -18329128.14158 8096503.74158 -1.075 4 .343 
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 Uji Hipotesis Kinerja Saham Perusahaan Buyback 

 

Test Statistics
a
 

 

BB_SSDH - 

BB_SBLM 

Z -.674
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .500 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 BB_SBLM - BB_SSDH 283.70000 534.38190 238.98285 -379.82276 947.22276 1.187 4 .301 
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 Uji Hipotesis Kinerja Saham Perusahaan Non-Buyback 

 

Test Statistics
a
 

 

NBB_SSDH - 

NBB_SBLM 

Z -.944
b
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .345 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 NBB_SBLM - NBB_SSDH 1032.16400 2084.01511 931.99989 -1555.48254 3619.81054 1.107 4 .330 

 

 

 

 

 

 

 




