
 

 

1  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri pakan ternak merupakan salah satu industri pendukung dalam 

memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Kebutuhan terhadap pangan akan selalu 

mengalami peningkatan sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk. Hubungan 

yang searah tersebut memungkinkan industri pakan ternak memiliki potensi yang 

besar untuk berkembang. Perkembangan industri pakan ternak juga bergantung 

terhadap perkembangan emiten yang terdapat didalamnya. Perkembangan dari 

emiten pakan ternak dapat dipengaruhi oleh kondisinya pada pasar saham. 

Kondisi dari pasar saham sangat dipengaruhi oleh sentimen investor. Semakin 

baik perkembangan harga saham emiten pakan ternak maka semakin baik 

sentimen yang diberikan oleh investor.  

Kinerja dari harga saham juga dipengaruhi oleh return yang dihasilkan. 

Return saham merupakan tingkat pengembalian atau keuntungan yang diterima 

investor akibat adanya resiko. Menurut Fama dan French (1992) faktor yang 

mempengaruhi saham selain resiko yaitu ukuran perusahaan dan rasio harga buku 

terhadap harga pasar. Ukuran perusahaan dapat dilihat melalui harga saham dan 

volume saham yang beredar. Semakin tinggi harga saham dan volume saham yang 

beredar maka akan semakin besar ukuran perusahaan tersebut. Sedangkan rasio 

harga buku terhadap harga pasar akan semakin tinggi apabila selisih antara harga 

buku terhadap harga pasar semakin rendah.  

Menurut Fama dan French (1992) semakin besar ukuran perusahaan akan 

menyebabkan semakin kecilnya return yang akan diperoleh. Sedangkan semakin 

kecil ukuran perusahaan maka akan menghasilkan return yang lebih tinggi. Hal 

tersebut dikarenakan resiko dari perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih 

rendah dibandingkan resiko pada perusahaan yang berukuran kecil. Perusahaan 

yang memiliki ukuran besar merupakan perusahaan yang memiliki harga saham 

dan volume saham beredar yang cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan 

perusahaan telah berada dalam kondisi yang cukup baik. Perusahaan yang 

memiliki harga saham atau volume saham beredar yang rendah menunjukkan 

bahwa perusahaan belum berada dalam kondisi yang aman sehingga memberikan 

resiko yang cukup tinggi bagi investor dalam melakukan pembelian saham. 

Resiko tersebut akan dikompensasi menjadi return yang akan diterima. Menurut 

Fama dan French (1992) untuk melihat pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap 

return saham maka harus dilakukan pengurangan dari saham yang tergolong small 

dengan saham yang tergolong big (SMB). 

Fama dan French (1992) juga menjelaskan bahwa rasio harga buku terhadap 

harga pasar yang tinggi akan menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perusahaan dengan rasio harga buku terhadap harga pasar yang rendah. 

Hal tersebut dikarenakan semakin kecil selisih harga buku terhadap harga pasar 

menunjukkan perusahaan tersebut belum berada dalam kondisi yang baik 

sehingga akan menyebabkan resiko yang lebih tinggi. Resiko yang tinggi tersebut 

juga akan dikompensasi dengan return yang lebih tinggi. Rasio perusahaan 

menurut Fama dan French (1992) dapat terbagi menjadi high, medium dan low 

(HML). 
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Perkembangan harga saham emiten juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain 

yaitu regulasi. Regulasi yang menguntungkan bagi emiten dapat memacu investor 

dalam memberikan sentimen positif sedangkan regulasi yang merugikan bagi 

emiten menyebabkan investor memberikan sentimen negatif.  

Perkembangan dari industri pakan ternak dapat terhambat dengan adanya 

kebijakan pembatasan impor jagung yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Perdagangan tahun 2016. Hambatan dari kebijakan pembatasan impor jagung 

dikarenakan jagung merupakan salah satu komponen utama dalam memproduksi 

pakan ternak. Kandungan jagung umumnya berkisar antara 60 sampai 70 persen 

dalam proses produksi pakan ternak. Besarnya persentase komposisi jagung 

tersebut menyebabkan emiten dalam industri pakan ternak memiliki 

ketergantungan yang cukup tinggi terhadap jagung. Kementerian Pertanian dalam 

Basis Data Statistik Pertanian (2016) menyebutkan bahwa kebutuhan jagung 

untuk bahan baku industri pakan dan bahan baku peternak mandiri sebesar 72% 

dari total konsumsi jagung nasional. Ketergantungan terhadap jagung juga terlihat 

dari tingginya angka impor jagung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, 

dimana angka impor jagung menurut Kementerian Pertanian rata-rata berkisar 2 

juta ton. Hal ini disebabkan produksi jagung lokal belum mampu memenuhi 

permintaan pada periode tersebut. FAO juga menyebutkan bahwa Indonesia 

merupakan negara dengan urutan ke 21 di dunia yang melakukan impor jagung, 

dengan persentase sebesar 1,4% dari total volume impor jagung dunia. 

 

 
Gambar 1 Negara-negara importir jagung dunia menurut FOA 

 

Perusahaan pakan ternak secara spesifik membutuhkan jagung dengan kadar 

air 15 persen, sedangkan Kementerian Pertanian menyebutkan bahwa produsen 

jagung lokal umumnya masih memproduksi jagung dengan kadar air berkisar 

antara 25 persen hingga 30 persen. Hal tersebut pada akhirnya juga menjadi 

kendala bagi perusahaan pakan ternak dalam memenuhi kebutuhan terhadap 

jagung dari segi kualitas, sehingga perusahaan pakan ternak masih melakukan 

impor dalam mencukupi kebutuhannya. 

Impor menjadi solusi bagi perusahaan pakan ternak hingga pada bulan April 

tahun 2016 Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri 

Perdagangan nomor 20 yang membatasi dilakukannya impor jagung secara 

langsung oleh perusahaan pakan ternak. Impor jagung yang dilakukan harus 

melalui Perum Bulog dengan persetujuan dari Menteri terkait. Peraturan tersebut 

menyebabkan perusahaan pakan ternak memiliki kondisi yang lebih sulit 

dibandingkan sebelumnya, dikarenakan kurangnya bahan baku yang memiliki 
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spesifikasi yang sesuai. Perusahaan pakan ternak diharuskan menyerap produksi 

jagung lokal untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya. 

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam 

Basis Data Statistik Pertanian (2016), permintaan terhadap jagung akan terus 

mengalami peningkatan dalam beberapa tahun kedepan. Kementerian pertanian 

menjelaskan lahan panen yang tersedia hingga 5 tahun ke depan tidak akan 

mencukupi untuk memproduksi jagung yang sesuai dengan permintaan yang ada, 

dimana permintaan terbesar diakibatkan oleh industri pakan ternak. Penjelasan 

mengenai proyeksi oleh Kementerian Pertanian dapat dilihat pada tabel 1. 

 

Tabel 1 Proyeksi Neraca Jagung dengan Produksi Jagung Kadar Air 15% (diolah) 

Tahun Ketersediaan 

Produksi 

(ton) 

 Kebutuhan 

(ton) 

Surplus/ 

Defisit (ton) 

2015 17,081,029  16,225,301 
 

855,728 
 

2016       18,047,359 
 

17,517,526   529,833 

2017 18,739,644  18,858,655 
 

 -119,011 

2018 19,431,929    20,367,305  -935,376 

2019 20,124,214    21,987,159  -1,862,945 
Sumber: Kementerian Pertanian (2016) 

 

Penawaran jagung lokal sebagai bahan baku industri pakan ternak akan 

mengalami defisit terbesar pada tahun 2020. Keadaan tersebut akan menyebabkan 

melonjaknya harga jagung apabila ketersediaannya tidak ditambah. Kebijakan 

pemerintah dalam memperketat proses impor jagung juga akan menambah 

tingginya harga jagung akibat over demand. Kondisi tersebut memungkinkan 

terganggunya performa saham emiten pakan ternak akibat diberlakukannya 

regulasi yang tidak menguntungkan bagi emiten industri pakan ternak yang pada 

akhirnya menimbulkan sentimen negatif dari investor. 

 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan pertanyaan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana perkembangan perusahaan pakan ternak yang terdaftar di BEI 

periode 2011-2016 berdasarkan return market, SMB dan HML? 

2. Bagaimana pengaruh return market, SMB dan HML serta kebijakan 

pembatasan impor jagung terhadap excess return saham perusahaan pakan 

ternak yang terdaftar di BEI periode 2011-2016? 

3. Bagaimana implikasi manajerial dari hasil penelitian ini? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis perkembangan perusahaan pakan ternak yang terdaftar di 

BEI periode 2011-2016 berdasarkan return market, SMB dan HML. 
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2. Menganalisis pengaruh return market, SMB dan HML serta kebijakan 

pembatasan impor jagung terhadap excess return saham perusahaan 

pakan ternak yang terdaftar di BEI periode 2011-2016. 

3. Menganalisis Implikasi Manajerial dari hasil penelitian ini. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan khususnya 

pemerintah dalam menentukan peraturan bagi kebijakan yang akan 

diterapkan. 

2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi investor 

dalam melakukan kegiatan investasi pada industri pakan ternak. 

3. Diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran bagi manajemen 

perusahaan pakan ternak mengenai pengaruh dari kebijakan pembatasan 

impor jagung. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data yang berisi harga saham 

dari emiten pakan ternak yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sejak tahun 

2011-2016, data BI Rate sejak 2011-2016 serta data mengenai kapitalisasi pasar 

dan rasio book to market emiten pakan ternak dari laporan keuangan per triwulan. 

Analisis model tiga faktor meliputi analisis return market, ukuran 

perusahaan dan rasio harga buku terhadap harga pasar. Analisis faktor kebijakan 

pembatasan impor jagung bersifat sebagai dummy yang menunjukkan pengaruh 

saat kebijakan belum diterapkan dan saat kebijakan telah diterapkan. Data tingkat 

suku bunga mengacu pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia dan kebijakan impor jagung mengacu pada Peraturan Menteri 

Perdagangan No. 20 Tahun 2016. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Portofolio 

Teori portofolio diperkenalkan pertama kali oleh oleh Harry Markowitz 

(1952). Teori ini merupakan teori yang mengkaji hubungan antara expected return 

portofolio dan risiko portofolio yang dapat diterima. Teori ini juga digunakan 

untuk membentuk portofolio yang optimal bagi investor. 

 Dalam penelitiannya, Markowitz melakukan pengukuran terhadap 

perbedaan antara risiko aset secara individual dan risiko aset secara keseluruhan 

dalam portofolio, menyatakan bahwa risiko portofolio berasal dari kovarian aset 

yang menyusun portofolio tersebut. Selain itu, Markowitz menemukan bahwa 

risiko portofolio lebih rendah daripada risiko rata-rata dari setiap aset individu. 

Hal ini menjadi bukti secara kuantitatif peranan diversifikasi dalam portofolio. 

Namun, diversifikasi hanya dapat menghilangkan sebagian risiko aset dalam 
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