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 Krisis finansial global yang melanda dunia ikut mempengaruhi kondisi 

pasar modal. Pada penutupan transaksi saham di Bursa Efek Indonesia di akhir 

bulan Desember 2008, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada level 

1,355.4 atau turun hampir 50% dari level pada awal tahun 2008 yakni sebesar 

2,627.3. Kondisi ini juga bersamaan dengan turunnya nilai kapitalisasi pasar dan 

volume perdagangan saham sehingga otoritas BEI menghentikan perdagangan 

(blackout) pada Oktober 2008. Krisis finansial global juga menyebabkan nilai 

tukar rupiah sejak Oktober 2008 juga mengalami depresiasi tajam hingga 

mencapai level Rp 10,900/USD pada akhir Desember 2008.  

 Sektor-sektor yang terkena dampak krisis finansial global adalah sektor 

yang mengandalkan permintaan eksternal (tradeable), salah satunya yaitu sektor 

pertanian. Indeks saham sektor pertanian (ISP) dan IHSG sepanjang tahun 2006 

hingga tahun 2012 berfluktuatif. Semenjak 2006 hingga 2007, IHSG dan ISP 

mengalami peningkatan (bullish) masing-masing sebesar 52.08% dan 126.09%. 

Namun pada tahun 2008, IHSG dan ISP mengalami penurunan (bearish) masing-

masing sebesar 50.64% dan 66.65%. Hal ini terjadi sebagai dampak krisis krisis 

finansial global global 2008. Pasca krisis 2008, IHSG mengalami bullish hingga 

tahun 2012. Sedangkan kondisi ISP hanya mengalami bullish pada tahun 2009 

dan 2010. Perkembangan ISP yang berfluktuatif juga tercermin dari pergerakan 

return saham-saham pada sektor pertanian. Selama tahun 2006-2008, 2010 dan 

2012, rata-rata saham-saham pada sektor pertanian menghasilkan return yang 

positif. Pada tahun 2009 dan 2011 saham-saham pada sektor pertanian 

menghasilkan return yang negatif. 

 Adanya fluktuasi indeks saham dan return saham sektor pertanian ini 

menuntut para investor harus berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Salah 

satu cara yang dapat dilakukan oleh investor adalah dengan menggunakan model 

tiga faktor yang diperkenalkan oleh Fama dan French (1995) untuk mengestimasi 

return dari saham. Model ini merupakan model yang dikembangkan untuk 

menjawab keterbatasan dari teori Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang 

mengasumsikan pasar dalam kondisi yang ekuilibrium dan efisien. Penelitian 

Fama dan French (1993) menyimpulkan bahwa size dan book to market ratio 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat return saham-saham di 

Amerika Serikat. Oleh karena itulah, pada tahun 1995 Fama dan French 

memperkenalkan three factors model yang merupakan modifikasi CAPM dengan 

menambahkan dua faktor, yaitu size dan book to market ratio. 

 Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kemampuan model tiga faktor 

dalam memprediksi return di Bursa Efek Indonesia pernah dilakukan, yaitu pada 

sektor industri properti dan real estate dan pada semua emiten IHSG. Namun 

secara khusus untuk sektor pertanian yang memiliki tingkat return berfluktuasi 

belum dilakukan penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah (1) 

menganalisis perkembangan peubah-peubah dari model tiga faktor; (2) 

mengetahui pengaruh peubah-peubah bebas pada model tiga faktor terhadap 
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return saham sektor pertanian di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga penutupan, jumlah saham 

yang beredar, indeks sektoral, suku bunga Bank Indonesia (BI rates) pada setiap 

akhir bulan, serta nilai book equity (BE). Objek dalam penelitian berjumlah 8 

emiten sektor pertanian yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 

2006 sampai dengan tahun 2012. Pengolahan data terdiri dari analisis deskriptif, 

pengujian asumsi klasik, analisis regresi berganda terhadap peubah-peubah pada 

model tiga faktor. Penelitian ini menggunakan dua model tiga faktor yaitu (1) 

model tanpa dummy krisis dan (2) model dengan dummy krisis. Kedua model tiga 

faktor ini dianalisis secara statistik dengan regresi berganda menggunakan data 

panel pada piranti lunak E-Views. 

 Sepanjang tahun 2006 hingga tahun 2012, annualized return Indeks 

Sektoral Pertanian (ISP) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Adanya 

krisis finansial global pada tahun 2008 menyebabkan annualized return ISP 

mengalami penurunan yang melebihi annualized return IHSG. Fluktuasi ISP juga 

terlihat dari hasil perhitungan tingkat risiko (standar deviasi). Secara umum 

tingkat risiko ISP lebih besar daripada IHSG selama tahun 2006-2012. 

Perkembangan peubah-peubah dalam model tiga faktor, yaitu excess return 

(kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap normal return), market 

ISP (return ISP yang terjadi terhadap nilai risk free) dan market IHSG (return 

IHSG yang terjadi terhadap nilai risk free), serta SMB (selisih rata-rata return dari 

emiten-emiten yang memiliki nilai kapitalisasi pasar yang kecil terhadap rata-rata 

return dari emiten-emiten yang memiliki nilai kapitalisasi pasar yang besar) pada 

saham-saham sektor pertanian selama 2006-2012 berfluktuatif dan sebagian besar 

memiliki nilai yang negatif. Peubah HML (selisih rata-rata return dari emiten-

emiten yang memiliki book to market ratio tinggi terhadap rata-rata return dari 

emiten-emiten yang memiliki book to market ratio rendah) pada emiten-emiten 

sektor pertanian selama 2006-2012 berfluktuatif dan sebagian besar memiliki nilai 

return yang positif. 

 Pengujian multikolinearitas dengan analisis Variance Inflation Factor 

(VIF) menunjukkan bahwa kedua model tidak mengalami permasalahan 

multikolinearitas. Pengujian autokorelasi dengan Durbin-Watson menunjukkan 

bahwa Model 1 mengalami autokorelasi positif dan Model 2 mengalami 

autokorelasi negatif. Pengujian heteroskedastisitas dengan Park Test 

menunjukkan bahwa kedua model tidak mengalami permasalahan 

heteroskedastisitas. Pada pengujian metode pengolahan regresi berganda diketahui 

bahwa kedua model menggunakan model random effect. Hasil regresi berganda 

menunjukkan peubah market dan SMB berpengaruh signifikan dan positif pada 

kedua model. Peubah HML tidak berpengaruh signifikan dan negatif pada kedua 

model. Peubah dummy krisis tidak berpengaruh signifikan dan negatif di model 2.  

 Implikasi dari penelitian ini yaitu saham-saham sektor pertanian dapat 

menjadi salah satu alternatif bagi para investor untuk berinvestasi secara long-

term horizon. Saham-saham pada perusahaan yang berkapitalisasi kecil dapat 

menjadi salah satu alternatif bagi para investor yang cenderung berorientasi 

growth investing karena akan memberikan return yang lebih tinggi. 
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