
I .  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi yang terjadi di 

lndonesia sangat menggoyahkan perekonomian nasional, baik terhadap 

sektor moneter maupun sektor riil. Hal ini disebabkan sistem yang dianut 

lndonesia adalah perekonomian terbuka sehingga akan sangat 

berpengaruh oleh perubahan-perubahan politik ekonomi lnternasional, 

sejalan dengan kecenderungan menuju sistem perdagangan bebas dunia. 

Situasi ini akan mengakibatkan meningkatnya tingkat inflasi, 

pengangguran, hancurnya sejumlah bidang usaha terutama yang banyak 

menggunakan komponen impor serta membengkaknya defisit neraca 

pembayaran. 

Melemahnya mata uang rupiah terhadap US Dolar telah 

menguntungkan bagi jenis usaha ekspor yang banyak mengandung 

kandungan lokal, seperti usaha pertanian (agribisnis) sehingga dapat 

dijadikan suatu pemicu peningkatan ekspor dan motor pemulihan 

ekonomi. Namun disisi lain dengan krisis berkepanjangan yang dialami 

lndonesia tampaknya telah menimbulkan serangkaian dampak negatif 

bagi dunia usaha. Nilai tukar Rupiah terhadap USD sempat terpangkas 

hingga 80%' diikuti oleh melonjaknya suku bunga pinjaman sampai 60% 

sehingga menyebabkan bangkrutnya sejumlah bisnis tukar khususnya 
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sektor industri yang sangat tergantung dari barang impor dan industri yang 

memiliki leverage tinggi (rasio hutang jauh melebihi modal) seperti real 

estate, importir, foot loose industry, dan otomotif. 

Kondisi sebaliknya dialami oleh industri yang berbasiskan 

sumberdaya domestik dengan orientasi pasar ekspor seperti sektor 

agribisnis. Sebagaimana yang dialami oleh petani kopi di Sulawesi, petani 

sayuran di Brastagi, hingga Perkebunan Besar baik swasta dan 

pemerintah yang menghasilkan CPO, kopi ataupun teh2. Sebagai negara 

yang berbasiskan sektor pertanian, secara agregrat windfall profit cukup 

mampu meningkatkan pendapatan baik industri berbasis lokal maupun 

petani. Namun kondisi windfall profit yang dialami oleh industri dengan 

orientasi ekspor tersebut juga akan tercermin pada saham-saham 

agribisnis di Bursa Efek Jakarta sehingga saham-saham agribisnis dapat 

mengangkat kinerja bursa secara keseluruhan. 

Dipandang dari aspel< makro-pun sektor pertanian atau agribisnis 

dalam arti luas juga berperan sebagai "bumper" semasa krisis. Hal ini 

dibuktikan oleh analisa yang menyebutkan bahwa pada periode 

199811999 dimana terjadi dua kali masa panen raya mampu meredam 

tingkat inflasi pada level di bawah 5%. Peran lain menyebutkan bahwa 

agribisnis dengan orientasi ekspor mampu menghasilkan devisa bagi 

negara sehingga dapat menjadi harapan sebagai leading sector dalam 

proses pemulihan ekonomi. 
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Melihat sedemikian pentingnya peran agribisnis di masa krisis 

maka kelompok saham agribisnis yang diperdagangkan di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) menjadi perhatian karena diharapkan mampu berperan 

banyak terhadap kinerja Bursa Efek Jakarta secara keseluruhan. Dibawah 

ini profil saham yang masuk kriteria agribisnis di BEJ per Oktober 1999. 

Tabel I. Sektor Agribisnis dan Kapitalisasi Pasar di BEJ per Oktober 1999 

Astra Agro Lestari 

Charoen Pokphand Indonesia 

Sierad Produce 

Daya Sakti Unggul Corp 
Sumalindo Lestari 

Sumber : Bursa Efek Jakarta,l999 
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Dari data diatas terlihat bahwa jumlah kapitalisasi pasar sektor 

agribisnis di BEJ per Oktober 1999 hanya 7,51% dari total kapitalisasi 

pasar. Dari keseluruhan perusahaan yang bergerak di bidang agribisnis 

bahwa perusahaan pulp & paper merupakan sub sektor agribisnis dengan 

kapitalisasi terbesar, diikuti oleh industri kayu, perkebunan, perikanan, 

industri pakan dan peternakan. Dilihat dari kontribusinya tersebut maka 

sektor agribisnis belum banyak berperan terhadap kinerja di BEJ secara 

keseluruhan. Oleh karena itu perlunya dilihat perilaku kinerja saham 

agribisnis yang ada dan strategi yang harus dilakukan dalam melakukan 

investasi terutama di sektor agribisnis. 

Karena cakupan sektor agribisnis yang cukup luas meliputi sub 

sektor peternakan, perikanan, perkebunan, kehutanan dan pertanian, 

namun emiten agribisnis yang tercatat di gEJ masih relatif kecil. 

Berdasarkan kasus diatas menunjukkan bahwa peran saham agribisnis di 

BEJ masih belum signifikan sehingga pemodal kurang tertarik untuk 

rnonanamkan modalnya dalam pembelian sahhm-saham agribisnis, atau 

dengan kata lain bahwa keuntungan rata-rata perusahaan agribisnis maka 

banyak yang tidak tertarik untuk go public, 
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B. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang yang berhubungan dengan analisis 

kelompok saham agribisnis maka secara spesifik dapat dirumuskan 

beberapa masalah yang meliputi : 

1. Bagaimana pengaruh faktor-faktor ekonomi (nilai tukar rupiah, 

inflasi, bunga deposito) terhadap indeks harga saham gabungan ? 

2. Bagaimana kondisi kelornpok saharn agribisnis yang bercirikan 

domestic resources di BEJ dari sisi pendekatan teknikal dan 

fundamental ? 

3. Bagaimana kinerja saham kelompok agribisnis yang dicerminkan 

oleh return ? 

4. Bagaimana strategi investasilportofolio saham tersebut ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang beroengaruh terhadap kinerja 

saham agribisnis pada periode pra krisis (Januari 1997 - Juni 

1997), masa krisis (Juli 1997 - Desember 1998), masa pemulihan 

(Januari 1999 - Desember 1999). 

b. Mengetahui kondisi indeks harga individual dan indeks pasar 

(IHSG) pada periode tersebut. 

c. Memberikan rekornendasi terhadap strategi investasilportofolio 

pada kelompok saham di sektor agribisnis. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Penulis, dapat memperoleh gambaran tentang kinerja dan 

karakteristik kelompok saham sektor agribisnis pada periode pra 

krisis, krisis, dan pemulihan. 

b. Pemodal, diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat 

tentang kinerja saham agribisnis di pasar modal dalam rangka 

investasi yang sesuai dengan kebutuhan pemodal. 

c. Perguruan tinggi, sebagai bahan pustaka dan pengembangan studi 

di kampus. 
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