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Keadaan perekonomian Indonesia selama krisis ekonomi belum dapat 
sepenuhnya pulih. Semua sektor terkena dampak tidak terkecuali sektor pasar 
modal terutama Bursa Efek yang mengalami dampak negatif cukup besar dan 
lama. Hal tersebut merupakan salah satu indiiator para pelaku ekonomi yang 
didalamnya terdapat para pelaku pasar modal untuk ber fg i  panjang dalam 
memilih dan mengambil keputusan dalam berinventasi. 

Sektor perkebunan, kehutanan dan perikanan sebagai usaha murni 
agribisnis yang terdaftar di Bursa Efek meskipun ikut terkena imbas krisis 
ekonomi, akan tetapi masih dapat bertahan bahkan dapat tems berkembang 
dengan meningkatnya jumlah ekspor komoditi sejalan dengan peningkatan kurs 
dollar terhadap rupiah. Selain peningkatan ekspor, pemsahaan menghadapi 
kendala dengan meningkatnya pembiayaan terutama untuk hutang pemsahaan 
karena tercatat dalam bentuk dollar yang akan segera jatuh tempo. Perusahaan 
hams dapat mencari cara untuk dapat meningkatkan penjualan sehingga dapat 
menutupi peningkatan biaya yang ada bahkan menyebabkan terjadinya 
peningkatan laba. 

Sampai saat ini masih banyak perusahaan-pemsahaan yang masih 
menggunakan analisis fundamental dalam menilai kinerja perusahaan eminten 
yang ternyata masih memiliki banyak kelemahan karena lebih menitikberatkan 
kepada laba dengan tidak memperhitungkan besarnya biaya modal, risiko atas 
penempatan modal dan nilai tambah dari kepemilikan asset. Oleh karena itu perlu 
adanya altematif pertimbangan sebagai alat pengukuran kiierja yang dapat 
menjadi bahan tolak ukur para pelaku bursa dalam mengambil keputusan. 

Pendekatan economic value added (EVA) mempakan salah satu alat 
penilaian kmeja pemsahaan dengan pendekatan lain, menitikberatkan kepada 
pengukuran nilai tambah (added value) yang dihasilkan perusahaan. Sedangkan 
kinerja saham relatif sebagai salah satu indikator dari penilaian kinerja saham 
perusahaan di bursa saham. Pendekatan EVA dan kinerja saham relatif belum 
banyak dikenal dan diterapkan oleh pemsahaan-pemsahaan di Indonesia. Kedua 
pendekatan meskipun bukan yang terbaik, akan tetapi bisa dijadikan sebagai 
bahan referensi tambahan bagi para pelaku bursa untuk melihat sejauh mana 
keefektifan perusahaan memanfaatkan asset yang dimiliki untuk meningkatkan 
nilai tambah pemsahaan dalam suatu periode tertentu. 

Melihat pernyataan-pemyataan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah 
yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana gambaran kinerja enam 
perusahaan perikanan, perkebunan dan kehutanan yang terdafiar dalam bursa 
saham. Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 
Menganalisis ki ieja  enam perusahaan perikanan, perkebunan dan kehutanan 
yang terdaftar pada bursa saham. 
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Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan di atas 
dengan melakukan penelitian kepada keenam perusahaan yang berbasis agribisnis 
murni yaitu satu perusahaan kehutanan, tiga perusahaan perkebunan dan dua 
perusahaan perikanan selama periode tahun 2000 dan 2001. Periode data 
penelitian ditentukan berdasarkan launching perusahaan di bursa efek. Khusus 
untuk PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk dan Anak Perusahaan (Perkebunan) 
dari tahun 1995, sedangkan PT PT PP London Sumatra Indonesia Tbk dari tahun 
1997. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara tidak langsung 
kondisi dunia usaha sebelum dan selama krisis ekonomi terutama perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Data yang dipergunakan untuk 
penelitian ini merupakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, Bank 
Indonesia, Pusat Referensi Pasar Modal, Bursa Efek Jakarta, Pojok BEJ 
Universitas Indonesia dan Universitas Pancasila serta internet. Korelasi antara 
EVA dan kinerja saham relatif dilakukan menggunakan SPSS didukung dengan 
teoritik dan hasil perhitungan keduanya. 

Dari hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan bahwa kondisi 
perekonomian yang belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi membawa 
dampak terhadap kondisi perusahaan, pasar modal dm IHSG. Hal berakibat 
kepada hasil perhitungan EVA, akan tetapi gambaran dari sebagian perusahaan, 
selain menitikberatkan kepada penekanan biaya dan mengatasi kerugian valuta 
asing, perusahaan-perusahaan tersebut telah dapat meningkatkan nilai tambah dari 
asset yang dimilikinya. Sedangkan dari sisi perhitungan kinerja saham relatif, 
dapat dilihat bahwa terjadinya penunman, ini menggambarkan kelesuan dari 
Bursa Efek dimana perusahaan-perusahaan agribisnis biasanya merupakan 
perusahaan-perusahaan paling diminati pelaku bursa karena memiliki pasar ekspor 
yang tinggi sedangkan sumber daya bersifat domestik. 

Melihat hasil analisa diatas disarankan untuk para pelaku bursa untuk 
dapat melihat EVA dan kinerja saham relatif sebagai bahan referensi tambahan 
dalam mengambil keputusan investasi di saat kondisi ekonomi belum terbebas 
dari krisis. Pendekatan EVA dapat memberi masukan berarti sejauh mana 
perusahaan dapat memberi nilai tambah dari asset yang dimiliii kepada para 
investor. Sedangkan kinerja saham relatif dapat memberi gambaran indeks minat 
saham perusahaan di mata investor, ha1 tersebut dapat dijadiian indikator 
tersendiiri dalam mencari laba oleh para pelaku bursa. 
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