
I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor perkebunan, kehutanan dan perikanan selama krisis ekonomi 

terbukti sebagai sektor yang selain mampu bertahan, juga dapat terus berkembang 

terbukti dengan naiknya kurs dollar terhadap rupiah dapat meningkatkan jumlah 

ekspor komoditi diatas. Hal tersebut menimbulkan pemikiuan untuk berinvestasi 

di bidang ini, akan tetapi apakah dengan berinvestasi di bidang ini berpotensi akan 

memperoleh laba yang besar. Berdasarkan gambaran para ekonom atau tokoh 

agribisnis dapat disimpulkan bahwa bisnis di bidang ini memerlukan modal yang 

besar, juga fluktasi bisnis yang sangat tergantung akan alam. Oleh karena itu 

pemikim untuk membeli saham pada bidang ini menjadi suatu ha1 yang menarik. 

Menjadi pertanyaan apakah pasti menguntungkan. Salah satu pemsahaan 

perkebunan yang telah terbuka yaitu PT Astra Agro Lestari Tbk terbukti sebagai 

salah satu saham yang terne.uk diminati terbukti dengan selalu masuk ke dalam 

ruang lingkup LQ 45. Berdasarkan peringkat LQ 45 sampai akhir tahun 2001 

didasarkan kepada laporan keuangan tahun 2000 (LQ 45 adalah 45 saham yang 

paling diminati oleh konsumen). Begitu juga dengan kelima pemsahaan lainnya 

yaitu PT Adindo Foresta Indonesia Tbk, PT Bahtera Adimina Samudra Tbk, PT 

Bakrie Sumatra Plantations Tbk, PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk dan 

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Tbk. Yang menjadi pertanyaan 

adalah apakah kinerja perusahaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sehingga 

menjadi pilihan investor dalam jangka panjang. 
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Jenis saham yang secara ekstrem diperkenalkan oleh para investor dibagi 

menjadi dua yaitu saham fundamental dan saham spekulan. Saham fundamental 

adalah saham perusahaan yang memang memiliki prospek, berpotensi untuk 

berkembang dan menghasilkan laba yang cukup baik. Sedangkan saham spekulan 

adalah saham yang diragukan prospeknya oleh karena itu dijauhi oleh pemain 

fundamental akan tetapi dalam jangka pendek, dengan keberanian dan 

kemampuanfururistic tertentu dapat memberikan keuntungan sangat besar. 

Sebagian besar saharn bank diawal tahun 1999 digolongkan sebagai saham 

spekulan karena terus merugi dan masa depannya sangat tidak jelas. Akan tetapi 

jika ada rumour bahwa investor asing akan masuk ke dalam bank tersebut, bisa 

menyebabkan harga saham langsung naik berlipat dalam waktu tidak seberapa 

lama karena sangat diminati. Sebaliknya kalau tidak beruntung perusahaan bisa 

dilisring atau dikeluarkan dari bursa saham karena dianggap tidak bisa 

mempertanggungjawabkan kiierjanya kepada publik. Hal tersebut menyebabkan 

kemgian besar bagi yang berinvestasi, jadi faktor judi sangatlah besar. Disebut 

spekulan karena sukar diprediksi, begitu dibeli dengan harga murah, investor 

secepatnya melepaskan ketika ada kesempatan yang menguntungkan. 

Saham fundamental adalah saham yang dapat dilihat dari kinerja 

perusahaan yang selalu benefit sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada 

investor. Yang menjadi perhatian penulis adalah untuk menghitung kompetensi 

enam perusahaan perkebunan, perikanan dan kehutanan sebagai saham 

fundamental yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dimasa depan 

sebagai saham fundamental melalui perhitungan EVA dan kinerja saham relatif. 
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Teori fiansial telah menganjurkan agar perusahaan-perusahaan 

menjadiian maksimalisasi kekayaan pemegang saharn sebagai tujuan perusahaan. 

Ini merupakan ha1 yang masuk aka1 karena pemegang saham merupakan pemilik 

perusahaan dan sebagai investor yang rasional tentunya mereka mengharapkan 

hasil jangka panjang yang baik dari investasi yang mereka tanamkan. Tujuan ini 

telah diyakiii sebagai tujuan yang terbaik. Dengan keberhasilan mencapai tujuan 

ini maka seluruh stakeholder perusahaan akan mendapatkan kompensasi yang 

menguntungkan. 

Dengan dasar pemikiran ini, bukanlah suatu ha1 yang mengherankan 

bahwa Economic Value Added (EVA) sebagai alat pengukuran kinerja 

berdasarkan nilai telah mendapatkan perhatian yang besar pada tahun-tahun 

belakangan hi. Matrik peflormance baru ini me~ptikan alat ukur kinerja periodik 

dalam terminologi perubahan dalam nilai. Pemaksimalan nilai bermakna sama 

dengan pemaksimalan hasil jangka panjang pada investasi pemegang saham. 

Sementara itu, matrik-matrik seperti return on investment dan return on equity 

yang biasa digunakan sebagai alat ukur kiierja yang penting, secara teoritis tidak 

berhubungan dengan penciptaan nilai dan sangat baik sebagai bahan pembanding 

keunggulan EVA. 

Sedangkan kiierja saham relatif menjadi sebuah metode penilaian dalam 

menentukan tingkat kinerja sebuah saham berdasarkan pengaruh saham untuk 

menarik pelaku bursa membeli saham tersebut. Semakii menarik sebuah saham 

sehingga banyak dibeli pelaku bursa, semakin tinggi harga sahamnya dan secara 

langsung mempengaruhi kinerja saham relatif dimana harga saham relatif semakin 

meningkat. 
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Ide di belakang EVA adalah bahwa pemegang saham hams mendapatkan 

return yang mengkompensasikan risiko yang diambilnya. Dengan kata lain, 

modal ekuitas h a s  menghasilkan paling tidak hasil yang sama dengan risiko 

investasi di pasar ekuitas. Jika ha1 ini tidak terjadi, lalu tidak ada laba riil yang 

dibuat dari operasi pemsahaan, secara aktual mempakan suatu bentuk kemgian 

dari sudut pandang pemegang saham. Pada sisi yang lain, jika EVA adalah nol, 

maka ini merupakan sebagai sebuah pencapaian yang cukup baik karena 

pemegang saham dapat menyeimbangkan penghasilan yang berkompensasi risiko. 

Pendekatan ini penggunaan rata-rata risiko adjusted market return sebagai 

persyaratan minimum dibenarkan karena penghasilan rata-rata mudah didapatkan 

dari berbagai investasi jangka panjang pada pasar saham (stock market). Rata-rata 

penghasilan pasar saham menggambarkan penghasilan rata-rata dimana 

pemsahaan-pemsahaan publik menghasilkan pendapatan dari operasi mereka. 

EVA didasarkan pada basis item-item akuntansi umum seperti interest 

bearing debt, modal ekuitas dan laba operasi. Hal tersebut berbeda dengan 

pengukuran-pengukuran tradisional dengan memasukkan biaya ekuitas. Secara 

matematis, EVA memberikan hasil yang sama dalam penilaian dengan 

Discounted cash flow @CF) atau Net Present Value (NPV), yang telah lama 

diketahui secara luas sebagai peralatan analisis terbaik bagi manajemen dilihat 

dari perspektif pemegang saham. Kedua pengukuran ini memasukkan biaya 

oportunity ekuitas, mereka memasukkannya ke dalam perkiraan time value of 

money dan mereka tidak menderita akibat jenis distorsi akuntansi manapun. 

Bagaimanapun, NPV dan DCF tidak terfokus dalam pengukuran evaluasi kiierja 
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karena mereka secara eksklusif didasarkan pada cash flows. Sebaliknya, EVA 

menuntut secara khusus dalam pengukuran kinerja. 

1.2. Rumusan Masalah. 

Perusahaan selama dasawarsa ini hanya mengukur evaluasi kinerjanya 

berdasarkan laporan keuangan konvensional, seperti melihat rasio-rasio 

berdasarkan likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas yang semuanya itu tidak 

memberikan gambaran aktivitas perusahaan dalam usaha penambahan nilai. Oleh 

karena itu EVA adalah alat analisa yang tepat dalam usaha untuk mengetahui 

kinerja usaha dan seberapa jauh usaha perusahaan dalam menciptakan nilai bagi 

pemilik modal. 

Sebagai suatu konsep penilaian kerja, cukup banyak pengamat pasar 

modal maupun pemerhati bisnis serta para ekonom yang pro dan kontra dengan 

penerapan EVA sebagai tolak ukur penilaian kinerja perusahaan publik. Penelitian 

ini bertujuan sebagai bahan rekomendasi dan penambah wawasan pengetahuan, 

selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran manfaat 

metode EVA untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan berdasarkan nilai 

tambah yang dihasilkan. Selain berdasarkan rumusan EVA, penilaian kerja dapat 

dilihat juga dari kinerja saham relatif. Kinerja saham relatif melihat kinerja saham 

berdasarkan pergerakan harga rata-rata saham perbulan dalam setahun. Korelasi 

antara kedua metode perhitungan tersebut diharapkan dapat memberi masukan 

yang cukup berarti kepada pelaku bursa dalam mengambil keputusan dan 

mengambil tindakan yang tepat, berdasarkan latar belakang tersebut dapat diambil 

permasalahan yaitu: 
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9 Bagaimana gambaran kinerja enam perusahaan perikanan, perkebunan dan 

kehutanan yang terdaftar dalam bursa saham? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pennasalahan diatas, dapat diambil kesimpulan tujuan di 

dalam penelitian ini adalah : 

9 Menganalisis kinerja enam perusahaan perikanan, perkebunan dan 

kehutanan yang terdaftar pada bursa saham. 

9 Memberikan rekomendasi kepada perusahaan berdasarkan hasil penelitian 

dalam bentuk saran dan kesimpulan. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat : 

1.Bagi peneliti 

9 Dapat menambah pengetahuan tentang penilaian kinerja berdasarkan 

metode EVA dan kinerja saham relatif. 

9 Menambah pengetahuan tentang usaha perusahaan dalam meningkatkan 

EVA dan kinerja saham relatif untuk memuaskan pemilik saham. 

2. Bagi umum terutama pelaku bursa 

9 Dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh kinerja perusahaan 

berdasarkan EVA dan kinerja saham relatif yang dihasilkan. Hal tersebut 

dapat memberikan keuntungan bagi investor untuk mengetahui 
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manajemen perusahaan sebenarnya sebelum mengambil keputusan untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut. 

9 Dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian di sekitar masalah yang 

sama. 

1.5. Ruang Lingkup 

Penelitian mencoba untuk meneliti manajemen finansial dari enam 

pe~sahaan yaitu : 

1. PT Adindo Foresta Indonesia Tbk (Kehutanan). 

2. PT Astra Agro Lestari Tbk dan Anak Perusahaan (Perkebunan). 

3. PT Bahtera Adimina Samudra Tbk dan Anak Pemsahaan (Perikanan). 

4. PT Bakrie Sumatra Plantations Tbk dan Anak Pemsahaan (Perkebunan). 

5. PT Dharma Samudra Fishing Industries Tbk (Perikanan). 

6. PT Pemsahaan Perkebunan London Sumatra Tbk (Perkebunan). 

Diambil enam pe~sahaan tersebut diatas disebabkan, enam perusahaan ini adalah 

pemsahaan yang secara murni berada diruang lingkup agribisnis dimana hasil 

agribisnisnya bersifat primer yaitu kehutanan, pertanian dan perikanan bukan 

sekunder atau olahan seperti pengolahan makanan, pakan temak, meubel dan lain 

sebagainya. Semua perusahaan tersebut dianalisis kinerja pemsahaan masing- 

masing berdasarkan metode EVA dan kinerja saham relatif. Sedangkan data yang 

diambil adalah data keuangan dua tahun terakhir berdasarkan listing perusahaan di 

bursa saham dengan tujuan untuk melihat kinerja relevan pemsahaan agar dapat 

memudahkan pelaku bursa dalam meiihat tingkat perkembangan perusahaan. 

Khusus untuk PT Bakrie Sumatra Planktions Tbk dan Anak perusahaan dilakukan 
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penelitian dari tahun 1995, sedangkan untuk PT Perusahaan Perkebunan London 

Sumatra Tbk dilakukan penelitian dari tahun 1997. Hal ini dilakukan d i e n a k a n  

kedua pemsahaan ini adalah pemsahaan paling awal listing dibandingkan lima 

perusahaan lainnya. Bahkan dua perusahaan yaitu PT Bahtera Adiiina Samudra 

Tbk dan Anak Perusahwn serta PT Dharma Fishing Industries Tbk b a ~  listing 

pada tahun 2000 sehingga tidak dapat diteliti. Dilakukan penelitian ini untuk 

memberikan gambaran kondisi secara tidak langsung dunia usaha terutama 

perusahaan yang terdaftar di BEJ pada masa sebelum dan selama krisis ekonomi. 
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