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ABSTRAKSI 

 

Krisis global yang terjadi antara tahun 2007 sampai dengan 2008 memberikan 
dampak yang negatif pada pasar modal di banyak negara termasuk Indonesia. 
Dampak yang paling tampak adalah merosotnya harga saham perusahaan, termasuk 
perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah atau BUMN. Berbagai upaya dilakukan 
pemerintah dalam mengembalikan kepercayaan masyarakat luas atau investor pada 
khususnya, salah satunya dengan melakukan kebijakan buy back. Kebijakan buy back 
pemerintah agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terutama BUMN kembali. 
BUMN yang melakukan buy back adalah BUMN dengan keadaan keuangan yang 
baik sedangkan harga sahamnya merosot. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis ingin 
melihat apakah faktor-faktor yang dianggap mungkin mempengaruhi seperti current 
ratio, acid test ratio, ROE, EPS dan harga saham akan berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan buy back saham BUMN di Indoneisa periode 2006 sampai 
dengan 2008. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena menitik beratkan 
pada pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk 
menguji hipotesis yang telah dibuat. Penelitian ini dibagi dalam dua variabel yaitu 
variabel terikat dan variabel bebas, dimana keputusan buy back sebagai variabel 
terikat, sedangkan  current ratio, acid test ratio, ROE, EPS dan harga saham sebagai 
variabel bebas. 

Hasil perhitungan regresi dengan menggunakan data time series menunjukkan 
bahwa baik secara sendiri-sendiri (parsial) maupun secara bersama sama, current 
ratio, acid test ratio, ROE, EPS dan harga saham tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap keputusan buy back saham BUMN di Indonesia periode 2006 
sampai dengan 2008. namun demikian bukan berarti tidak terdapat hubungan diantara 
dua variabel tersebut, hanya pengaruh yang dimiliki variabel bebas terlalu kecil 
sehingga bukan merupakan pengaruh yang signifikan. 

 
 
 
 
 
 

Kata Kunci : Current Ratio, Acid Test Ratio, ROE, EPS, harga saham, keputusan buy 
back 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Faktor- Faktor... Dewi Ratih Prihatiningsih




