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Perusahaan agribisnis telah mampu berperan aktif di Bursa Efek Jakarta. 
Saptono (2000) menyatakan bahwa  beberapa saham perusahaan yang memiliki 
kapitalisasi pasar terbesar serta likuiditas tinggi di Bursa Efek Jakarta merupakan 
perusahaan yang bergerak di sektor agribisnisPerusahaan agribisnis telah 
mampu berperan aktif di Bursa Efek Jakarta. Pada tahun 1998 terdapat 
sebanyak 12 perusahaan agribisnis dan memberikan kontribusi kapitalisasi pasar 
terbesar sebesar 38% selama periode tahun 1998-2003 terhadap kelompok 
perusahaan indeks LQ-45. Sedangkan kapitalisasi pasar perusahaan kelompok 
LQ-45 pada tahun 1998 tersebut sebesar 151 triliun rupiah. Dan perusahaan 
yang termasuk kelompok LQ-45 memiliki kontribusi kapitalisasi pasar lebih dari 
80% terhadap total kapitalisasi pasar di Bursa Efek Jakarta. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizaldi (2000) menyatakan bahwa pada 
kelompok saham perusahaan agribisnis di Bursa Efek Jakarta peran faktor 
fundamental lebih berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. 
Perkembangan  perusahaan agribisnis, terutama yang terdaftar di Bursa efek 
Jakarta dapat juga dilihat dari struktur modalnya. Dari peranan dan 
menindaklanjuti penelitian tersebut maka penelitian ini dilakukan menganalisa 
pengaruh struktur modal dan faktor fundamental pada perusahaan agribisnis 
kelompok LQ-45 di Bursa Efek Jakarta pada periode 1998-2003. 

Penelitian ini menyangkut struktur modal, faktor fundamental, return 
saham perusahaan dan pengaruh struktur modal dan faktor fundamental 
terhadap harga saham perusahaan. Rumusan masalah diantaranya: 1). 
Bagaimana struktur modal pada masing-masing perusahaan agribisnis kelompok 
indeks saham LQ-45 di BEJ? 2). Bagaimana pengaruh struktur modal terhadap  
tingkat pengembalian modal dan laba pada masing-masing perusahaan 
agribisnis yang termasuk dalam kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek 
Jakarta? 3). Bagaimana pengaruh struktur modal optimal dan faktor fundamental 
terhadap harga saham perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 di Bursa Efek 
Jakarta. Adapun tujuan penelitian ini dapat dirumuskan yaitu: 1). Menganalisa 
struktur modal perusahaan agribisnis yang termasuk dalam kelompok indeks 
saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta, 2). Menganalisa hubungan struktur modal 
terhadap tingkat pengembalian modal dan laba masing-masing perusahaan 
agribisnis yang termasuk dalam kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek 
Jakarta. 3). Menganalisa pengaruh struktur modal dan faktor fundamental 
terhadap harga saham pada perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 di Bursa 
Efek Jakarta 

Penelitian ini dibatasi beberapa hal yaitu: 1) analisis dilakukan terhadap 
struktur modal yang terdiri dari hutang, ekuitas dan WACC sedangkan rasio 
faktor fundamental yaitu: NPM,DER dan EPS. 2) Perusahaan agribisnis 
kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta pada periode tahun 1998-
2003. Pengertian agribisnis dibatasi pada pertanian dan industri pertanian; 
dikelompokkan berdasarkan sektor Pertanian (perkebunan, pertenakan, 
kehutanan), sektor Industri Dasar dan Kimia (pakan ternak, kayu dan 
pengolahannya, pulp dan kertas) serta sektor Industri Barang Konsumsi 



(makanan dan minuman, serta rokok). Perusahaan agribisnis merupakan 
perusahaan yang kegiatannya meliputi ruang lingkup di atas. Data historis 
perusahaan agribisnis dibatasi antara tahun 1998-2004. 
 Penelitian ini diawali dengan pemilihan perusahaan agribisnis yang 
masuk kedalam kelompok indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Jakarta. 
Pengambilan sampel perusahaan dilakukan dengan metode purposive sampling.  
Kriteria dari sampel yaitu: 1) perusahaan agribisnis di Bursa Efek Jakarta, 2) 
Masuk dalam kelompok LQ-45 pada periode tahun 1998-2003. Kemudian 
dilakukan pengumpulan berbagai data terutama yang menyangkut data laporan 
keuangan masing-masing perusahaan. Data berupa data sekunder di Bursa Efek 
Jakarta (Pusat Informasi Pasar Modal) dan situs internet (website untuk tujuh 
tahun terakhir yaitu: tahun 1998 sampai 2004.   

Dari data tersebut dilakukan analisis struktur modal perusahaan yang  
meliputi: proporsi hutang serta biaya hutang (jangka pendek dan jangka panjang) 
dan proporsi ekuitas serta biaya ekuitas. Biaya ekuitas dihitung dengan mencari 
indek beta saham perusahaan melalui regresi linier sederhana antara tingkat 
pengembalian (return) dan resiko (risk)  dengan pendekatan CAPM. Dalam 
pengujian regresi tersebut hipotesis yang digunakan yaitu: terdapat pengaruh 
premi resiko pasar terhadap tingkat keuntungan yang diharapkan investor (ß≠0). 
Dalam perhitungan tersebut menggunakan bantuan program SPSS for windows 
11.5. 

Berdasarkan laporan keuangan dilakukan analisis terhadap rasio 
profitabilitas yaitu: ROE,ROA dan faktor fundamental (Rizaldi,2000). Analisis 
diteruskan melihat pengaruh WACC dan faktor fundamental (DER,EPS dan 
NPM) terhadap harga riil saham perusahaan dengan regresi linier berganda. 
Pengujian regresi linier berganda tersebut menggunakan lag dari data time 
series. Untuk variabel faktor fundamental (EPS,DER dan NPM) dilihat pengaruh 
terhadap harga saham tahun berikutnya. Hipotesis dari model persamaan dalam 
penelitian ini secara umum yaitu: terdapat pengaruh yang signifikan antara 
WACC dan faktor fundamental terhadap harga saham pada masing-masing 
perusahaan agribisnis. Harga saham yang diregresikan pada penelitian ini 
merupakan rata-rata tahunan harga riil saham perusahaan yang dikonversi 
berdasarkan: 1). pemecahan nilai nominal saham (stock split), 2). Indeks Harga 
Konsumen (IHK) berdasarkan tahun pengamatan terakhir yaitu tahun 2004. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa nilai rata-rata indeks beta saham 
PT Indofood Sukses Makmur Tbk lebih besar dibandingkan dengan dua 
perusahaan lainnya sehingga tergolong perusahaan yang memiliki saham 
agresif. Dari return rata-rata perusahaan selama periode 1998-2004 terlihat 
bahwa indeks beta saham tersebut berbanding lurus dengan return. Berdasarkan 
hasil tersebut maka saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk   dapat menjadi 
pertimbangan oleh para investor sebagai pilihan investasi. Nilai ROE secara 
umum mengalami kenaikan dari tahun 1998 ke 1999 dan mengalami penurunan 
dari tahun 1999 sampai tahun 2003.PT Gudang Garam Tbk dan PT Indofood 
Sukses Makmur Tbk memiliki nilai ROE positif selama tahun pengamatan. 
Berdasarkan ROA maka PT Gudang Garam Tbk memiliki nilai ROA terbesar 
selama periode pengamatan yaitu sebesar 42,25%.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Perusahaan menerapkan 
menerapkan proporsi pembiayaan perusahaan yang berbeda. PT Gudang 
Garam Tbk selama tahun 1998-2003 menerapkan proporsi ekuitas lebih besar 
dari hutang. PT Indofood Sukses Makmur Tbk selama tahun 1998-2003 
menerapkan proporsi hutang lebih besar dari ekuitas. Sedangkan PT HM 
Sampoerna Tbk pada tahun 1998 menerapkan proporsi hutang lebih besar dari 
ekuitas dan pada tahun 1999-2003 komposisi ekuitas lebih besar dari hutang. 



Pada masing-masing perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 terlihat tidak 
terjadinya hubungan positif antara struktur modal optimum atau yang 
menghasilkan  WACC terendah dengan tingkat pengembalian modal dan laba.  

Pengujian dengan regresi liniear berganda diperoleh hasil nilai bahwa 
faktor fundamental (WACC,DER,NPM dan EPS) secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan  terhadap harga saham perusahaan agrinisnis kelompok 
LQ-45 selama periode 1998-2003. Sedangkan dilihat dari masing-masing 
variabel secara berurutan  maka WACC,NPM,EPS dan DER lebih berpengaruh 
terhadap harga saham perusahaan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu:1).  
Pendekatan biaya modal dengan metode CAPM memiliki beberapa asumsi yang 
disederhanakan maka disarankan dilakukan penelitian dengan pendekatan yang 
berbeda terhadap biaya modal seperti: pendekatan deviden atau pendekatan 
laba. 2). Penelitian ini dibatasi menganalisa pengaruh harga saham terhadap 
faktor fundamental sehingga sebaiknya dibahas mengenai pengaruh faktor 
eksternal seperti: nilai tukar rupiah, kebijakan pemerintah dan lainnya terhadap 
harga saham perusahaan agribisnis.  
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