
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belaltang 

Krisis moneter di Indonesia yang berlangsung sejak bulan Juli 1997 

(Harianto dan Sudomo, 1998; Kwiek, 2000; Abimanyu, 2000; Cerra clan Saxena, 

2000), ditandai oleh beberapa karakteristik yang menonjol pada periode tersebut, 

antara lain: (1) nilai tukar (Rp/US$) yang lemah, (2) suku bunga yang tinggi; (3) 

kondisi perbankan yang mengalami negative spread; (4) sebagian besar 

perusahaan rnengalami insolvent dan tidak sanggup membayar hutang valuta 

asingnya; (5) pertumbuhan negatif yang menunjukkan merosotnya sektor-sektor 

produlcsi; kondisi kemislcinan yang semakin memburuk; dan (7) melemahnya 

daya saing (Anonim, 1999). 

Pada selctor riil, dampalc krisis terlihat jelas dalaill angka-anglca pertumbuhan 

Produk Domestik Broto (PDB) Indonesia lima tahun teralcllir. Apabila pada tahun 

1996 (masa pra krisis) PDB Indonesia tumbuh sebesar 7.82 %, maka setelah 

terjadinya krisis (Juli 1997) pertumbuhan PDB Indonesia rnengalanli penurunan 

tajam berturut-turut mcnjadi 4.70 % (1997), - 13.01 % (1998), 0.23 % (1999) dan 

4.77 % (2000). Pada tahun 1998, saat ekonomi Indonesia rnengalami kontraksi 

yang ditandai oleh pertumbuhan negatif PDB Indonesia sebesar - 13.01 % sektor 

agribinis (pertanian, peternalcan, kehutanan dan perikanan) adalah satu-satunya 

sektor usaha non migas yang masih mampu mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 0.68 %. Tabel 1 memperlihatkan data pertumbuhan PDB Indonesia per 

scltlor usaha sclama lima laliun lcraltliir . 
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Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Tahun 1996 - 2000 
Berdasarkan Sektor Usaha 

Sumber : Biro Pusat Statistik (2000,2001). 

No 

1 

2 

Pengmh lcrisis moneter terhadap aktivitas Bursa Efek Jakarta (E3E.T) 

tercemin pada fluktuasi nilai Indeks Harga Saharn Gabungan (IHSG) BEJ. IHSG 

mengalami penurunan dari sebesar 637.71 poin pada akhir tahun 1996 menjadi 

sebesar 398.03 poin pada akhir 1998. Bahkan dalam bulan-bulan tertentu pada 

masa krisis IHSG seinpat anjlok dibawah 300.00 poin, misalnya pada bulan 

September 1998 nilai IHSG mencapai tingkat yang terendah yaitu sebesar 262.25 

poin. 

Saptono (2000) meneliti peranan saham-saham sektor agribisnis di BEJ pada 

masa krisis. Hasil penelitiaimya menunjuklcan bahwa selama masa krisis dan 

pemulihan (pasca krisis) kinerja saham-saham agribisnis menunjukkan kondisi 

Sektor Usaha 

Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan dan Perikanan. 
Pertambangan dan 

Tahun 
1996 
3.14 

6.30 

1997 
1.00 

2.12 

1998 
0.68 

-2.76 

1999 
0.67 

-0.11 

2000 
1.67 

2.33 
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yang stabil dan bahkan lebih bailc dibandingkan pasar (IHSG), khususnya sallam- 

sallam yang tergolong dala111 subsektor petemakan, palcan ternalc dan industri 

lcertas. Penelilian Rizaldi (2000) n~e~nperkuat hasil penelitian Saptono (2000) 

tersebut. 

Selarna ini masyarakat menganggap bahwa sektor agribinis adalah sektor 

usaha yang tahan krisis. Angka pertumbuhan PDB sektor agribinis yang nlasih 

positif pada lahull 1998 (masa lcrisis) dan hasil penelilia11 Saptono (2000) dan 

Rizaldi (2000) memperlcuat anggapan masyarakat terseb~lt. Bertolak dari hasil 

penelitian tersebut, penelitian pada ruang yang lebih milao (yaitu pada individual 

sahanl-saham perusahaan agribinis) mengenai return dan beta saham selama masa 

pra krisis, krisis dan pasca krisis layak dilakulcan. Pilihan obyek penelitian 

terlladap sa11a1n individual tersebut difolcuslcan pada saham-sallanl perusahaan 

agribinis kelompok LQ-45 di BEJ. 

Saham kelompok LQ-45 adalah kelompok 45 saham terpilih yang illemenuhi 

laiteria memililci likuiditas, lcapitalisasi pasar yang tinggi, ~nemiliki frekuensi 

perdagangan yang tinggi dan memiliki prospek pertumbuhan serta kondisi 

keuangan yang cukup baik. Dengan kriteria tersebut, kelompok LQ-45 merupakan 

kelompok saham-saham perusahaan yang diminati'dan menjadi fokus perhatian 

investor. Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan utama untuk memilih saham- 

saham agribinis dalam kelompok LQ-45 menjadi obyek penelitian. 

Profil umum saham-saham kelompok LQ-45 di BEJ pada masa pra krisis, 

krisis dan pasca krisis (berturut-turut diwakili oleh kondisi BEJ pada akhir bulan 

Februari tahun 1997, 1998 dan 1999) disajilcan pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Profil Saham Perllsabaan (Emiten) Agribil~is I<elompolc I,Q-45 
pada Masa Pra Krisis, Krisis dan Pasca Krisis 

Surnber : JSXMo~tlhly Staristic (1997,1998,1999) 

Dari data di atas terlihat ballwa ltapitalisasi sahain kelompok LQ-45 terhadap 

total sahanl yang dioasarkan di BEJ cenderung mengalami peningkatan. Pada 

masa pra krisis (Februari 1997) persentase kapitalisasi saham kelompok LQ-45 

terhadap total saham di BEJ adalah sebesar 76 %, kemudian meningkat menjadi 

81% pada saat krisis (Februari 1998) dan meningkat lagi menjadi 87% pada masa 

pasca krisis (Februari 1999). Kondisi serupa terjadi pada sa l~a~n  sektor agribisnis. 

Pada masa pra krisis jumlah perusahaan agribisnis yang masuk dalam kelompok 

LQ-45 berjumlah 8 perusahaan dengan nilai kapitalisasi Rp. 51 triliun atau 28 % 

dari nilai kapitalisasi kelompok LQ-45. Pada masa krisis jumlalmya meningltat 

menjadi 10 perusahaan dengall nilai kapitalisasi Rp.53 triliun atau 33% dari nilai 

kapitalisasi kelotllpok LQ-45, ban pada masa pasca krisis meningkat menjadi 12 
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perusahaan dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp.57 triliun atau 39 % dari total 

nilai kapitalisasi lcelompolc LQ-45. 

Saham individual obyek penelitian ini dipilih dari 12 saham perusahaan 

agribisnis tersebut (p~sisi Februari 1999) yang telah mencatatkan sahamnya 

sebelum bulan Desenlber 1995. Perusahaan yang mencatatkan sahamnya setelah 

bulan Desember 1995 dilceluarlca~l dari sampel penelitian, ha1 ini dimaksudkan 

untuk menyamakan jumlah data penelitian yang diperoleh selama masa 

pengamatan yaitu dari bulan Januari 1996 sampai dengan Desember 2000. 

Periode pengamatan tersebut dikelompolckan dalam tiga ltategori yaitu : (1) masa 

pra krisis (Januari 1996 - Juni 1997), (2) masa krisis (Juli 1997 - Desember 

1998), dan (3) masa pasca krisis (Januari 1999 - Desember 2000). Setelah saham 

tersebut dikeluarlcan, diperolehlah 9 saham perusahaan agribisnis lcelompok LQ- 

45 yang dijadikan obyek penelitian. Saham-saham perusahaan agribisnis tersebut 

tercantum pada Tabel 3 di bawal~ ini . 

Tabel 3. Daftar Sembilan Saham Perusahaan Agribisnis Obyelc Penelitian 
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Sub sektor industri yang dimasukkan ke dalam sektor agribisnis adalah 

industri-industri yang menggunakan bahan baku utama komoditi agribisnis di 

antaranya berupa kayu (log), karet, bubur kertas, tembakau, cengkih, gandum, 

sayuran dan gula. 

B. Perurnusan Masalah 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Investor melakukan 

investasi lcarena mengharapkan return dari hasil investasinya tersebut. Namun 

demikian, return yang diharapkan (return ekspektasi) tersebut belurn tentu 

terealisasi sesuai dengan harapannya. Adanya ketidakpastian inilah yang 

mengharuskan investor mempertimbangkan faktor lain yang disebut resiko 

investasi. Resiko investasi menunjukkan kemungkinan bahwa return ekspektasi 

berbeda dengan return realisasi (Harianto dan Sudomo, 1998). Dengan demikian 

dalain inelakukail ssuatu invesatsi return dan resiko akan saling berpasangan. 

Dalam melakukai~ investasi saham, salah satu resiko yang perlu 

dipertiilibanglcan adalah resiko pasar (resiko sistematis). Resilco ini menunjukkan 

pengaruh pasar terhadap suatu saham, yang diceminkan oleh nilai beta suatu 

saham. Pengetahuan mengenai nilai beta historis dan tingkat return masa lalu 

suatu saham sangat penting karena berguna sebagai dasar penentuan return 

ekspektasi dan resiko di masa datang (Jogiyanto, 1998; Elton dan Gruber, 1994; 

Brealey dan Myers, 1991). 

Kondisi krisis moneter yang dialami suatu negara jarang terjadi, karenanya 

penelitian terhadap kinerja saham pada beberapa periode yang berbeda (pra 
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krisis, laisis dan pasca krisis) merupakan peluang yang hams ditangkap untuk 

keperlua~l doltumentasi dan memperkaya kasanah keilmuan. Selanjutnya 

informasi tersebut dapat dirnanfaatkan sebagai salah satu referensi bagi investor 

atau yang membutulkan. 

Guna mernpemudah dan rnembantu merumuskan masalah penelitian 

beberapa pertanyaan pokok berikut ini perlu dijawab : (1) bagaimanakah return 

saham-saham agribinis kelompok LQ-45 selama masa pra krisis, krisis dan pasca 

krisis, (2) berapakah nilai beta saham-saham agribisnis kelompok LQ-45 selama 

masa pra krisis, krisis clan pasca krisis, dan (3) bagaimanakah bentuk persamaan 

regresi linear setiap saham individual obyek penelitian agar dapat digunakan 

untuk menduga return saham yang bersangkutan dikaitkan dengan fluktuasi pasar 

(IHSG). Untuk memperoleh bentuk persamaan regresi yang memadai (valid) 

perlu dilakukan analisis regresi. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui return saham-saham 

agribisnis kelornpok LQ-45 selama rnasa pra krisis, krisis dan pasca krisis, (2) 

mengetahui nilai beta saharn-saham agribisnis kelompok LQ-45 selarna rnasa pra 

krisis, krisis dan pasca krisis, dan (3) mendapatkan model persamaan regresi 

saham individual untuk keperluan menduga return saham-saham obyek 

penelitian dalam hubungannya dengan fluktuasi pasar (IHSG). 
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