
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang 

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal 

menyediakan beragam alternatif investasi bagi investor, seperti obligasi, saham, 

emas, asuransi, tanah dan bangunan. Pasar modal berperan penting bagi 

pembangunan ekonomi Indonesia melalui aktivitas perdagangan dan pajak dividen 

yang dibagikan perusahaan. Bagi perusahaan, pasar modal berperan sebagai salah 

satu sumber pembiayaan eksternal melalui perdagangan saham. 

Saham merupakan satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen 

finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan. Dengan 

menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan 

pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis dengan imbalan 

uang tunai. Pasar saham di Indonesia menunjukan perkembangan positif. 

Berdasarkan pada statistik pasar modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tahun 2015 diperoleh data penambahan jumlah perusahaan yang 

tercatat (emiten) dari 521 emiten menjadi 535 emiten. Perkembangan lainnya juga 

dapat dilihat pada volume dan frekuensi perdagangan saham, dimana volume dan 

frekuensi perdagangan mengalami peningkatan di tahun 2015 seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Total perdagangan saham 2011-2015 

Tahun Volume (Juta) Frekuensi (Ribu) 

2011 1.308.477,94 28.939,42 

2012 1.134.062,47 30.705,48 

2013 1.526.957,13 38.133,32 

2014 1.327.015,65 51.457,61 

2015 1.459.101,78 54.282,29 
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2015 diolah 

 

Perkembangan pasar saham di Indonesia membuka kesempatan bagi investor 

baru untuk memulai berinvestasi. Tujuan utama dari investor dalam berinvestasi 

adalah untuk memperoleh imbalan (return) setinggi-tingginya atas investasinya, 

berupa dividen dan capital gain, yaitu selisih antara harga pasar saham dengan 

harga nominalnya. Oleh karena itu investor membutuhkan berbagai jenis informasi 

sehingga investor dapat menilai kinerja perusahaan yang diperlukan untuk 

pengambilan keputusan investasi. 

Salah satu informasi yang diperlukan investor adalah analisis investasi, 

dimana secara teoritis terdapat dua jenis metode dalam menganalisis saham, yaitu 

analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental merupakan 

analisis saham yang berdasarkan pada nilai–nilai intrinsik suatu perusahan, 

sehingga berkaitan dengan kinerja perusahaan. Dalam analisis fundamental dikaji 

faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan yang memengaruhi nilai saham, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
https://id.wikipedia.org/wiki/Obligasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan


 

2 

dimana faktor internal merupakan kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan 

laba, sedangkan faktor eksternalnya merupakan faktor-faktor makro dan mikro 

ekonomi yang mempengaruhi atau diprediksikan akan mempengaruhi perubahan 

harga saham. Analisis Teknikal menitik beratkan pada perubahan harga saham yang 

sudah terjadi di masa lampau dan memprediksikan perubahan harga dimasa yang 

akan datang berdasarkan pada pola yang dibentuk di masa lalu. Analisis teknikal 

biasanya digunakan untuk memprediksi saham spekulan, yaitu saham yang berubah 

sewaktu-waktu, sehingga aktifitas jual-beli saham sangat tinggi dan mencari 

keuntungan dari selisih harga saham (capital gain), sedangkan analisis fundamental 

umumnya digunakan untuk investasi yang bersifat jangka panjang dengan harapan 

kinerja perusahaan akan tetap baik sepanajang tahun sehingga investor memperoleh 

nilai manfaat dari dividen dan nilai saham dimasa yang akan datang. 

Salah satu sektor yang dapat dijadikan target investasi adalah sektor pertanian. 

Sebagai negara agraris sektor pertanian seharusnya dapat menjadi tulang punggung 

perekonomian Indonesia, Sektor pertanian sendiri telah tercatat menyumbangkan 

13,52% Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan penyumbang PDB kedua 

terbesar setelah sktor industri pengolahan di tahun 2015 (BPS 2015). Sektor 

pertanian juga memiliki keunikan yaitu dapat tumbuh pada krisis global (Irawan 

2004) dan tidak terpengaruh oleh isu-isu politik dalam negeri (Manurung 2005). 

Dalam Bursa Saham Indonesia (BEI) sektor pertanian dibagi kedalam lima 

subsektor, yaitu: subsektor perkebunan, subsektor peternakan, subsektor perikanan, 

subsektor kehutanan, dan subsektor lainnya. Keseluruhan emiten sektor pertanian 

yang terdaftar pada BEI berjumlah dua puluh satu perusahaan, yang terdiri dari 

enam belas perusahaan subsektor perkebunan, tiga perusahaan subsektor perikanan, 

dan dua perusahaan subsektor lainnya (subsektor peternakan dan subsektor 

kehutanan tidak lagi memiliki perusahaan yang tercatat). 

Harga saham sektor pertnian sendiri dapat dikatakan tinggi bila dibandingkan 

dengan harga saham sektor lainnya seperti pada Gambar 1. 
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Berdasarkan pada Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa harga saham sektor 

pertanian cenderung mengalami penurunan pada tahun 2015. Fenomena yang sama 

juga dialami oleh sektor-sektor lainnya yang mengalami penurunan di tahun 2015, 

akan tetapi berdasarkan pada Gambar 1 penurunan yang terjadi pada sektor 

pertanian menunjukan tingkat kecuraman tertinggi. Salah satu faktor yang 

menyebabkan penurunan saham sektor pertanian adalah menurunya harga saham 

subsektor perkebunan seperti pada Gambar 2. 

 

 
 

 

Berdasarkan pada Gambar 2, penurunan harga saham subsektor perkebunan 

merupakan faktor utama yang menyebabkan saham sektor pertanian mengalami 

penurunan di tahun 2015, sementara subsektor perikanan dan subsektor lain-lain 

justru mengalami kenaikan harga saham rata-rata selama tahun 2015. Dengan 

demikian, perubahan harga pada subsektor perkebunan akan memberikan dampak 

pada sektor pertanian secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh harga saham 

subsektor perkebunan jauh lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya dalam 

sektor pertanian. Fenomena penurunan nilai saham subsektor perkebunan diikuti 

dengan penurunan return saham rata-rata subsektor perkebunan seperti pada 

Gambar 3. 
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Penurunan return saham pada Gambar 3 juga dialami oleh subsektor 

perikanan dimana terjadi penurunan return saham rata-rata dari 0.092 pada tahun 

2014 menjadi 0.025 pada tahun 2015. Penurunan rata-rata return saham pada 

subsektor perikanan merupakan penurunan yang tertajam bila dibandingkan 

subsektor lainnya, akan tetapi subsektor perikanan masih memberikan rata-rata 

return saham yang positif, artinya investor masih mendapat keuntungan berupa 

capital gain meskipun tidak sebesar tahun 2014. Pada sektor perkebunan terjadi 

penuruan rata-rata return saham dari 0.023 pada tahun 2014 menjadi -0.024 pada 

tahun 2015. Kondisi nilai rata-rata return negatif tidak hanya dialami subsektor 

perkebunan pada tahun 2015 saja, pada tahun 2012 dan 2013 rata-rata return saham 

subsektor perkebunan juga bernilai negatif dengan nilai -0.094 pada tahun 2012 dan 

-0.009 pada tahun 2013. Subsektor lain-lain menunjukan fenomena yang berbeda 

dimana terjadi peningkatan rata-rata return saham dari 0.015 pada tahun 2014 

menjadi 0.046 pada tahun 2015. 

Para investor termotivasi untuk melakukan investasi salah satunya adalah 

dengan membeli saham perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan kembalian 

investasi yang sesuai dengan apa yang telah diinvestasikannya. Return merupakan 

hasil yang diperoleh dari investasi atau tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 

pemodal atas suatu investasi yang dilakukannya (Hartono 2000). Nilai rata-rata 

return saham subsektor perkebunan dan perikanan berpotensi memberikan 

gambaran yang buruk dimata investor, akan tetapi bagi investor fundamentalis 

penurunan return dan harga saham dapat menjadi kesempatan yang baik dalam 

berinvestasi apabila fondasi kinerja keuangan perusahaan-perusahaan tersebut 

dinilai baik. Untuk itu diperlukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

memengaruhi return saham subsektor perkebunan dan perikanan. 

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi return saham subsektor perkebunan 

dan perikanan dapat diketahui dengan melakukan anlisis fundamental perusahaan 

yang mencakup analisis internal dan analisis eksternal (Welley 2015). Asumsi 

dalam teori fundamental adalah semakin baik kinerja perusahaan maka nilai saham 

perusahaan tersebut akan meningkat sehingga return saham juga akan mengalami 

peningkatan dalam jangka panjang. 

Salah satu bentuk analisis internal dalam teori fundamental yang umum 

dilakukan adalah dengan menganalisis kinerja keuangan perusahaan berdasarkan 

pada rasio-rasio keuangan yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan. Secara 

umum terdapat lima jenis raiso keuangan yaitu likuiditas untuk mengetahui 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya, rasio 

solvabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

utangnya , rasio profitabilitas untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan, rasio aktivitas digunakan untuk mengukur tingkat 

efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan, dan rasio pasar yang digunakan 

untuk menunjukkan sejauh mana investor saham menilai layak tidaknya harga 

saham perusahaan untuk dibeli. (Kasmir 2008) 

Dalam pandangan fundamentalis return saham yang tinggi dihasilkan melalui 

kinerja keuangan yang baik, sehingga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas 

perusahaan perlu diteliti. Cash Ratio (CR) merupakan salah satu bentuk analisis 

likuiditas yang dapat melihat seberapa baik perusahaan dalam melunasi kewajiban 

lancarnya berdasarkan aset lancar yang paling likuid yaitu kas perusahaan. Ketika 

sebuah perusahaan memiliki kas yang lebih dari kewajiban lancarnya maka 
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perusahaan dapat dikatakan likuid karena seluruh kewajiban jangka pendek 

perusahaan dapat ditanggung oleh kas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan 

perusahaan dapat digunakan untuk pengembangan usaha atau dibagikan kepada 

shareholder. 

Selain mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka 

pendeknya, kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibanya juga 

perlu diketahui, perusahaan yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya (tidak 

solvabel) cenderung menggunakan laba usaha untuk melunasi kewajibannya. Hal 

ini akan memberikan penilaian kinerja yang kurang baik bagi perusahaan tersebut 

sehingga dapat memengaruhi return saham perusahaan. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan untuk mengukur solvabilitas perusahaan adalah dengan menggunakan 

analisis Debt to Equity Ratio (DER). Dengan melakukan perhitungan DER maka 

akan diketahui perbandingan antara utang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan, 

sehingga menunjukkan kemampuan modal perusahaan dalam memenuhi seluruh 

kewajibannya. 

Kemampuan profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang 

diukur dalam menilai kinerja perusahaan, perusahaan dengan profitabilitas yang 

baik akan memberikan nilai positif dimata investor dan hal tersebut dapat 

mempengaruhi nilai saham perusahaan. Kemmpuan profitabilitas perusahaan dapat 

diukur dengan menggunakan analisis Operating Profit Margin (OPM), dimana 

OPM akan menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

berdasarkan beban oprasionalnya. Nilai OPM dapat menunjukan kemampuan 

perusahaan dalam menekan beban oprasional untuk meningkatkan laba, sehingga 

nilai OPM yang tinggi akan memberikan penilaian kinerja yang baik di mata 

investor. Selain mengukur laba operasi, kinerja keuangan perusahaan juga dapat 

ditentukan melalui perhitungan Return on Equity (ROE), dimana ROE akan 

memberikan gambaran perbandingan antara laba bersih perusahaan terhadap total 

ekuitas perusahaan. ROE dapat menunjukan kemampuan pengelolaan perusahaan, 

perusahaan dengan pengelolaan yang baik akan memiliki laba bersih yang lebih 

dari ekuitas perusahaan. Perusahaan dengan pengelolaan yang baik juga akan 

memeberikan penilaian yang baik di mata investor. 

Pengukuran rasio-rasio keuangan dapat memberikan gambaran kondisi 

keuangan perusahaan, akan tetapi nilai-nilai yang terdapat pada rasio keuangan 

merupakan nilai akuntansi perusahaan yang tidak mencerminkan nilai ekonomi 

yang diperoleh investor, sehingga diperlukan juga pengukuran nilai tamabah 

perusahaan bagi investor. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengukur 

nilai tambah yang diperoleh investor adalah dengan menggunakan Economic Value 

Added (EVA). Metode EVA merupakan sebuah variasi dari residual income dengan 

berbagai penyesuaian perhitungan terhadap modal dan income. EVA dipopulerkan 

oleh Stern Steward yang menghitung EVA sebagai laba oprasi setelah pajak yang 

dikurangi dengan total biaya modal. Berdasarkan pada hal tersebut maka EVA 

merupakan metode perhitungan yang mengukur return yang diperoleh oleh investor 

dari investasinya. Ide utama dari EVA adalah return yang dihasilkan perusahaan 

harus mengkompensasi risiko yang ditanggung oleh investor, dengan kata lain 

modal ekuitas harus menghasilkan hasil yang sama atau lebih dari risiko di pasar 

ekuitas. Dengan metode EVA maka diperoleh nilai keuntungan yang didapat oleh 

investor. 
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Semenjak tahun 1995, EVA telah banyak digunakan di berbagai perusahaan 

besar di Amerika Serikat seperti Coca Cola, AT&T, Quaker Oats dan Briggs & 

Stratton. Metode ini membantu perkembangan disiplin ilmu keuangan, mendorong 

kinerja manager sehingga berlaku seperti pemilik dan yang paling penting 

mendorong peningkatan laba bagi pemegang saham. Perbedaan EVA dengan tolak 

ukur kinerja keuangan lainnya adalah EVA memperhitungkan seluruh biaya modal, 

sehingga praktek rekayasa keuangan dengan tujuan memperbaiki kinerja 

perusahaan tidak dapat dilakukan (Young 2011). Menurut pandangan tradisional 

untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan yang efektif dan efisien adalah 

perusahaan dengan profitabilitas yang besar. Tetapi menurut pendekatan EVA, 

perusahaan yang efektif dan efisien adalah perusahaan yang mampu menghasilkan 

return yang sesuai atau melebihi return yang diharapkan oleh pemilik modal. Nilai 

EVA menunjukan kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah bagi 

investornya, sehingga semakin tinggi nilai EVA maka perusahaan dapat dikatakan 

telah mampu memenuhi ekspektasi investor dan memberikan nilai tambah bagi 

investor. 

Aktivitas subsektor perkebunan dan perikanan Indonesia banyak 

bersinggungan dengan aktivitas ekspor maupun impor, sehingga nilai tukar dapat 

menjadi salah satu faktor yang memengaruhi return saham subsektor perkebunan 

dan perikanan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Ahmad Sodhikin pada 

tahun 2007 faktor-faktor makroekonomi yang memengaruhi saham pertanian 

diantaranya adalah perubahan nilai tukar rupiah (kurs), inflasi, dan suku bunga 

Bank Indonesia (SBI). Hasil dari penelitian tersebut menunjukan adanya pengaruh 

yang signifikan dari nilai tukar terhadap return saham sektor pertanian, sehingga 

nilai tukar dapat diuji sebagai faktor makroekonomi yang memengaruhi return 

saham subsektor perkebunan dan perikanan. 

 

Perumusan Masalah 

Penurunan nilai saham subsektor perkebunan dan perikanan dapat dijadikan 

kesempatan bagi investor fundamentalis dalam berinvestasi, meskipun mengalami 

penurunan akan tetapi perusahaan dengan fondasi kinerja keuangan yang baik 

berpotensi akan memberikan return saham yang tinggi dalam jangka panjang. 

Untuk itu diperlukan penelitian fundamental perusahaan-perusahaan subsektor 

perkebunan dan subsektor perikanan. 

Analisis fundamental perusahaan yang mencakup kinerja internal perusahaan 

dan analisis faktor-faktor makroekonomi diharapkan dapat memeberikan gambaran 

tentang faktor-faktor yang memengaruhi return saham subsektor perkebunan dan 

perikanan. 

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, pertanyaan penelitian dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kinerja keuangan perusahaan-perusahaan subsektor 

perkebunan dan perikanan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 

yang diukur melalui CR, DER, OPM, ROE dan EVA pada periode 2011-

2015? 

2. Apakah terdapat pengaruh CR, DER, OPM, ROE, EVA, dan kurs terhadap 

return saham perusahaan subsektor perkebunan dan perikanan yang terdaftar 

dalam BEI? 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis nilai CR, DER, OPM, ROE dan EVA dari perusahaan-

perusahaan subsektor perkebunan dan perikanan yang terdaftar dalam BEI 

pada periode 2011-2015 

2. Menguji hubungan CR, DER, OPM, ROE dan EVA, dan kurs terhadap return 

saham perusahaan subsektor perkebunan dan perikanan yang terdaftar dalam 

BEI  

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi calon investor sebagai tambahan data dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi 

2. Bagi perusahaan subsektor perkebunan dan perikanan sebagai tambahan data 

dalam evaluasi kinerja perusahaan dan gambaran faktor-faktor yang 

memengaruhi kinerja return saham perusahaan 

3. Bagi penulis sebagai sarana mengaplikasikan teori yang sudah dipelajari 

dalam perkuliahan dan sebagai syarat kelulusan dari program studi Sekolah 

Bisnis Institut Pertanian Bogor 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan subsektor 

perkebunan dan perikanan yang terdaftar dalam BEI dalam lima tahun terakhir 

(2011-2015). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Cash Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Economy Value Added, dan 

nilai tukar, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah return saham. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Analisis Investasi 

Investasi pada dasarnya merupakan usaha menanamkan faktor-faktor 

produksi langka dalam proyek tertentu. Proyek itu sendiri dapat bersifat baru sama 

sekali atau perluasan proyek yang ada. Tujuan utama investasi adalah memperoleh 

berbagai macam manfaat yang cukup layak di kemudian hari. Manfaat tadi dapat 

berupa imbalan keuangan seperti laba, manfaat non-keuangan seperti penciptaan 

lapangan kerja. Atau kombinasai dari keduanya seperti peningkatan ekspor produk. 

(Sutojo 1993) 

Berdasarkan teori ekonomi, investasi berarti pembelian (dan produksi) 

dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang 

akan datang (barang produksi). Contohnya membangun rel kereta api atau pabrik. 

Investasi adalah suatu komponen dari PDB (Product Domestic Bruto) (Eduardus 

2010). Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential 

(seperti pabrik dan mesin) dan investasi residential (rumah baru). Investasi adalah 

suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Modal_(ekonomi)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Barang_produksi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kereta_api
https://id.wikipedia.org/wiki/Pabrik
https://id.wikipedia.org/wiki/Produk_Domestik_Bruto



