
1. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Resesi ekonomi di asia yang berlangsung sejak pertengahan 

tahun 1997menyebabkan negara-negara di kawasan itu mengalami 

penurunan laju pertumbuhan, demikian juga Indonesia. Menurunnya mata 

uang Rupiah terhadap dolar Amerika telah membawa pengaruh yang tidak 

menggembirakan dunia usaha di Indonesia. 

Dalam kondisi lndonesia yang sedang mengalami krisis moneter 

dan ekonomi, hampir semua sektor mengalami penurunan pertumbuhan. 

Hanya sedikit sektor usaha yang tetap sanggup berdiri tegak untuk dapat 

memberikan kontribusi terhadap kemampuan produksi nasional dan 

mampu mempertahankan peranan ekonominya dalam penyerapan tenaga 

kerja, peningkatan pendapatan serta peningkatan devisa. 

Sektor yang mampu bertahan dalam kondisi tersebut, pada 

umurnnya hanyalah sektor-sektor yang banyak menggunakan bahan baltu 

dan sumberdaya domestik, serta sangat minim menggunakan bahan 

impor. Salah satu sektor dari sedikit yang mampu bertahan adalah sektor 

pertanian. Pembangunan pada sektor pertanian mempunyai posisi yang 

sangat strategis dalam menghadapi perkembangan perekonomian pada 

masa yang akan datang, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja 

dan pangan. Dengan demikian, peningkatan produksi dan produktivitas 

sektor pertanian harus tetap merupakan salah satu prioritas 



pembangunan nasional. Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk 

meningkatkan produktivitas atau kapasitas produksi adalah rnelalui 

investasi. Menurut Saktyanu dkk., (Jurnal Agribisnis 1998) apabila tingkat 

keuntungan usaha pada sektor pertanian cukup menarik, maka akan 

terjadi aliran investasi ke sektor tersebut. Selain itu, aliran investasi ke 

sektor pertanian juga sangat dipengaruhi oleh kinerja ekonomi nasional. 

Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah menjadikan daya 

tarik tersendiri bagi investor, baik investor dalam negeri (PMDN) maupun 

investor asing (PMA) untuk menanamkan modalnya di lndonesia. Setiap 

tahunnya jumlah investor yang menanamkan modalnya pada sektor 

pertanian mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor 

pertanian termasuk sektor yang memiliki daya tarik cukup tinggi bagi para 

investor dan sekaligus menunjukkan bahwa sektor pertanian mempunyai 

kemampuan yang rnemadai dalam memberikan hasil. 

Pangsa per subsektor pun menunjukkan peningkatan, salah satu 

subsektor yang mengalami peningkatan adalah subsektor perkebunan. 

Tingginya daya tarik investasi sektor pertanian pada subsektor 

perkebunan karena subsektor tersebut berperan sebagai komoditas 

ekspor unggulan di sektor pertanian. 

Potensi lahan perkebunan di lndonesia memang masih sangat 

luas, berbagai jenis tanaman perkebunan dapat tumbuh subur di berbagai 

daerah, maka tidak heran jika minat untuk menanamkan modal di bidang 

agribisnis khususnya sektor perkebunan semakin meningkat. Hal ini 

terbukti dari banyaknya investor dari mancanegara yang harus antri dalam 
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mendapatkan izin untuk menggarap jutaan hektar lahan yang tersedia di 

berbagai wilayah nusantara karena adanya pembatasan dari pemerintah 

demi melindungi produsen dalam negeri. 

lnvestasi pada sektor perkebunan membutuhkan dana yang 

besar dan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu para investor yang 

belum mendapat kesempatan untuk berinvestasi secara langsung pada 

sektor perkebunan dan masih berminat, dapat mengalihkan dananya 

untuk di investasikan dengan cara tidak langsung. Salah satu cara untuk 

berinvestasi tidak langsung adalah melalui pasar modal. 

Dalam melakukan pembelian saham di bursa, para investor harus 

menganalisa terlebih dahulu saham-saham mana saja dalam ha1 ini 

saham perkebunan yang layak. Untuk dapat melakukan pembelian suatu 

saham para investor harus mengetahui nilai intrinsik dari suatu saham, 

apakah saham itu underpriced atau overpriced. Saham-saham yang layak 

untuk dibeli adalah saham yang harganya underpriced. 

6. Perurnusan Masalah 

Untuk mengetahui nilai suatu saham ada tiga analisa yang dapat 

dilakukan oleh para investor yaitu, analisa fundamental, analisa teknikal 

dan analisa atau penilaian berdasarkan periode kepemilikan yang terbatas 

(Sharpe et a/, 1995). Dari ketiga penilaian saham tersebut di atas 

perbedaan yang paling mendasar adalah mengenai jangka waktu. Untuk 

analisa fundamental biasanya diperuntukan untuk para investor yang ingin 

menanamkan modalnya di bursa dalam jangka panjang atau lebih dari 
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satu tahun sedangkan untuk analisa teknikal dan penilaian berdasarkan 

periode kepemilikan yang terbatas adalah untuk para investor yang ingin 

menanamkan modalnya dalam jangka pendek atau kurang dari satu 

tahun. Di dalam analisa teknikal upaya untuk memperkirakan harga 

saham dengan mengamati perubahan harganya di waktu yang lalu. 

Berlainan dengan pendekatan fundamental, analisa teknikal tidak 

memperhatikan faktor fundamental ( seperti kebijakan pemerintah, 

pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penjyalan perusahaan, 

pertumbuhan laba, perkembangan tingkat bunga, dan sebagainya ), yang 

mungkin mempengaruhi harga saham (Husnan, 1994). 

Keuntungan dari penggunaan analisa teknikal adalah cepat dan 

mudah, tidak memerlukan data akuntansi dan menghadapi masalah 

akuntansi, memasukan pertimbangan psychology dan ekonomi terhadap 

perubahan harga dan menyatakan kapan investor membeli atau menjual 

bukan mengapa investor membeli atau menjual, sedangkan 

kelemahannya adalah jika analisa ini bekerja maka akan saling merusak 

dan terlalu subjektif dalam penggunaannya (Mawengkang, 1997). 

Sedangkan analisa fundamental menilai harga efek dengan menganlisa 

prospek perusahaan, mengenai pertumbuhannya dan keuntungannya di 

masa yang akan datang dengan menghubungkan keadaan ekonomi 

internasional dan nasional, kondisi industri serta kemampuan perusahaan 

sendiri. Ada tiga phase proses dalam analisa fundamental yaitu: 

I. Kondisi ekonomi internasional dan nasional yang akan 

mempengaruhi prospek perusahaan. 



2. Kondisi industrinya termasuk ratio keuangannya. 

3. Kondisi perusahaan sendiri mengenai kemampuan perusahaan di 

masa yang akan datang dihubungkan dengan kondisi ekonomi dan 

kondisi industrinya (Mewengkang, 1997) 

Di dalam analisa fundamental penilaian harga saham akan bersifat 

90% logika dan 10% phsylogical. Fundamental analysis percaya bahwa 

harga efek ditentukan oleh supply dan demand yang didasarkan pada 

fundamental ekonomi seperti hasil dan resiko. Fundamentalis menentukan 

harga saham dengan mendasarkan pada pertumbuhan perusahaan, 

dividen yang dibayarkan, tingkat bunga dan faktor resiko. Fundamentalis 

percaya mereka dapat meramalkan perubahan harga efek dengan 

menganalisa pendapatan perusahaan dengan menggunakan data yang 

dipublikasikan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas mereka 

sampai pada harga intrinsik saham,. Hampir 90% dari Wall Street adalah 

penganut teori fundamental (Mewengkang, 1997). Sedangkan untuk 

penilaian berdasarkan periode kepemilikan yang terbatas hampir sama 

dengan analisa fundamental yang membedakan keduanya adalah 

masalah jangka waktu. 

Dengan alasan-alasan yang tersebut di atas dalam tesis ini 

penulis menggunakan analisa fundamental untuk menghitung nilai saham 

perusahaan perkebunan dimana banyak yang mengatakan bahwa saham 

perkebunan pada kondisi krisis ini harganya lebih baik dibandingkan 

dengan harga saham pada perusahaan yang bergerak pada sektor lain. 



Dengan pendekatan analisa fundamental ini penulis ingin 

mengetahui apakah harga saham khususnya perusahaan yang bergerak 

pada sektor perkebunan di bursa saham sudah mencerminkan dengan 

kinerja keuangannya dan sekaligus membuktikan apakah harga saham 

tersebut memang sedang dalam kondisi meningkat (bullish). 

Bertolak dari kondisi yang telah diterangkan di atas, maka 

permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah: 

I. Berapa nilai saham perusahaan perkebunan jika dihitung dengan 

menggunakan Metode Dividend Discounf Model dan Price 

Earning Ratio dan nilai pasarnya. 

2. Bagaimana kondisi masing-masing perusahaan jika dilihat dari 

aspek fundamental dibandingkan dengan rata-rata industri dan 

nilai pasarnya 

3. Bagaimana prospek perusahaan yang bergerak dalam sektor 

perkebunan kelapa sawit 

4. Meningkatnya minat investor pada sektor perkebunan pada kodisi 

krisis ini, apakah juga tercermin pada harga saham perusahaan 

yang bergerak pada sektor perkebunan yang sudah listing di 

Bursa Efek Jakarta. 

C. Tujuan Penelitian 

Penerapan analisa fundamental pada perhitungan nilai intrinsik 

saham perusahaan sektor perkebunan dan membandingkannya dengan 

harga pasar yang terjadi Bursa Efek Jakarta serta dengan 
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