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Selama kurang lebih satu setengah tahun dilanda krisis (Juli 1997 sampai 
dengan Desember 1998), perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi 
cukup tajam. Dalam tahun 1998, pada saat pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia negatif sebesar - 13.01 %, sektor agribisnis (pertanian, 
petemakan, kehutanan dan perikanan) masih ,mengalami pertumbuhan positif 
sebesar 0.68 %. Di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pengamh krisis sempat memangkas 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sampai separuhnya. Namun demikian 
hasil penelitian Saptono (2000) dan Rizaldi (2000) terhadap kelompok saham- 
saham sektor agribisnis menunjukkan bahwa secara umum return saharn 
agribisnis pada periode pra krisis, krisis dan pasca krisis relatif stabil. Karena 
kondisi yang demikian inilah kemudian masyarakat menganggap bahwa sektor 
agribisnis merupakan sektor yang tahan krisis. 

Berdasarkan anggapan umurn tersebut, kemudian dilakukan kajian terhadap 
return dan beta saham-saham individual perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 
pada periode pra krisis (Januaii 1996 - Juni 1997) , krisis (Juli 1997 - Desember 
1998) dan pasca lcrisis (Januari 1999 - Desember 2000). Saham perusahaan 
agribisnis dalam kelompok LQ-45 dipilih karena saham-saham yang tergolong 
dalam kelompok tersebut merupakan saham-saham yang memiliki likuiditas dan 
kapitalisasi pasar tinggi, frekuensi perdagangan tinggi dan memiliki prospek 
pertumbuhan serta kondisi keuangan yang cukup baik sehingga merupakan 
ceminan saham-saham yang banyak diminati oleh investor. Sembilan saham 
perusahaan agribinsis kelompok LQ-45 dipilih sebagai obyek penelitian adalah PT 
Bakrie Sumatra Plantation Tbk (UNSP), PT Barito Pasific Timber Tbk (BRPT), 
PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL), PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT 
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), PT Gudqng Garam Tbk (GGRM), PT 
Hanjaya Mandala Sampoema Tbk (HMSP), PT Indofoof Sukses Makmw Tbk 
(INDF) dan PT Mayora Indah Tbk (MYOR). 

Rumusan permasalahan yang akan dikaji adalah apakah terdapat perbedaan 
return pada 9 saham perusahaan agribisnis kelompok LQ-45 selama periode pra 
krisis, krisis dan pasca krisis; berapakah nilai beta masing-masing saham tersebut 
dalam tiga periode waktu yang diteliti; dan bagaimanakah model persamaan 
regresi saham individualnya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui return dan beta 9 saham 
perusahaan agribisnis dalam kelompok LQ-45 pa& periode pra krisis, krisis dan 
pasca krisis serta mendapatkan model persamaan regresi saham individual yang 
memungkinkan untuk mengetahui nilai return penduga saham-saham tersebut. 
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Data harga penutupan saham bulanan 9 perusahaan agribisnis kelompok 
LQ-45 selama kurun waktu 5 tahun diamati dan dikelompokkan dalam tiga 
periode pengamatan, yaitu pra krisis (Desember 1995 - Juni 1997) , krisis (Juli 
1997 - Desember 1998) dan pasca krisis (Januari 1999 - Desember 2000). Data 
tersebut diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari BEJ (melalui 
Bloomberg - perusahaan penyedia data). Analisis yang dilakulcan meliputi (1) 
membandingkan perke~nbangan return dan nilai beta sahanl sclama tiga pcriodc 
pengamatan dengan menggunakan alat analisis varian (Anova), (2) mendapatkan 
model persamaan regresi untuk keperluan menduga return setiap saham yang 
diamati dengan menggunakan pendekatan regresi sederhana dan berganda yang 
tanpa ataupun memakai variabel dummy. Program Minitab versi 10.1 digunakan 
sebagai alat bantu perhitungan Anova dan perolehan model persamaan regresi. 

Setelah dilakukan analisis data, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Return saham. Hasil analisis varian terhadap return 9 saham perusahaan 
agribisnis kelompok LQ-45 pada periode pra krisis, krisis dan pasca krisis 
menunjukkan bahwa rata-rata return bulanan saham-saham tersebut cenderung 
lebih tinggi dari return IHSG, yaitu berturut-turut sebesar 9 %, 106 % dan 12 
%. Pada masa krisis terdapat 5 saham perusahaan agribisnis (yaitu GJTL, 
HMSP, TKIM, INDF dan INKF') yang mengalami peningkatan return 
dibandingkan masa sebelumnya, sedangkan sebanyak 4 saham perusahaan 
lainnya yaitu GGRM, BRF'T, MYOR 'dan UNSP mengalami penurunan 
return. Tiga saham urutan terakhir bahkan memberikan return yang negatif. 
Terinformasi juga bahwa selama periode pengamatan 7 saham memiliki return 
di atas return pasar dan 2 saham sisanya memberikan return di bawah pasar. 
Hasil ini menegaskan hasil penelitian Rizaldi (2000) dan Saptono (2000). 

2. Beta saham. Nilai beta rata-rata 9 saham agribisnis kelompok LQ-45 adalah 
1.24 (>1.00) sehingga saham-saham tersebut tergolong kelompok saham 
agresif, yang sensitif terhadap perubahan pasar. Saham-saham kelompok ini 
memiliki resiko pasadsisternatis yang tergolong tinggi. Perkembangan nilai 
beta saham dalam 3 periode pengamatan menunjukkan bahwa secara nyata 
(pada taraf kepercayaan 90 %) terjadi perubahan perilaku beta saham-saham 
agribisnis tersebut dari semula pada masa pra krisis merupakan saham defensif 
(nilai beta < 1.00) menjadi saham agresif (nilai beta > 1.00) pada masa krisis 
dan pasca krisis. 

3. Model persamaan regresi. Dengan menggunakan model umum persamaan 
regresi sederhana dan berganda antara return saham dan return IHSG 
diperoleh lima model persamaan regresi saham individual. Pengujian terhadap 
kelima model tersebut dengan menggunakan uji global dan nilai koefisien 
determinasi yang telah disesuaikan serta simulasi menggunakan data terakhir 
(tahun 2001) memberikan indikasi bahwa salah satu persamaan regresi saham 
individual (yaitu persamaan regresi IV) yang mencantumkan variabel dummy 
dan menggunakan basis data 5 tahun pengamatan cukup memadai (valid). 
Penggunaan variabel dummy yang mewakili variabel kualitatif periode 
pengamatan menyebabkan persamaan regresi IV lebih fleksibel digunakan 
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pengamatan menyebabkan persamaan regresi IV lebih fleksibel digunakan 
untuk menduga return saham pada berbagai kondisi ekonomi sehingga 
persamaan regresi tersebutlah yang disarankan untuk dipakai. 

lmplilcasi manajemen yang dapat dipetik dari hasil penelitian ini adalah 
bahwa saham-saham agribisnis yang memilki return lebih tinggi dari return pasar 
layak disarankan sebagai salah satu pilihan investasi bagi investor, nanlun 
demikian oleh karena saham-saham tersebut tergolong saham agresif maka perlu 
diwaspadai resiko tinggi (terhadap fluktuasi pasar) yang akan dihadapi. Adanya 
informasi tersebut dan diperolehnya model persamaan regresi saham individual 
hanya merupakan salah satu pertimbangan bagi investor. Apabila investor 
bermaksud menentulcari saham pilihan investasi yang tepat, analisis lebih lanjut 
lainnya seperti analisis teknikal, fundamental dan 'psikologi pasar masih perlu 
dilakukan. Hal ini dikarenakan banyak faktor lain (selain faktor fluktuasi pasar) 
yang mempengaruhi naik turunnya harga saham diantaranya adalah faktor 
fundamental perusahaan sendiri (misalnya prospek usaha dan industri, kesehatan 
perusahaan, kualitas manajemen); tipe investor (pecinta resiko atau penolak 
resiko) dan harapan investor terhadap return investasinya; kekuatan permintaan 
dan penawaran terhadap saham tersebut; informasi khusus lain yang berkaitan 
dengan perusahaan misalnya pemogokan buruh, penolakan produk, corporate 
action (Subekti, 1999). Fakctor-faktor lain tersebut perlu dicermati oleh investor. 
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