
I. PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Perekonomian Indonesia sedang mengalami masa pemulihan. Hal ini 

diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 4.54 persen pada 

tahun 2000 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 1999 

yang hanya mencapai 0.31 persen. Indikasi lainnya adalah peningkatan nilai 

ekspor selama periode Januari sampai Oktober 2000 mencapai 51.60 miliar dolar 

AS, atau naik sebesar 29.90 persen dibanding ekspor untuk periode yang sama 

tahun 1999, sebesar 39.72 miliar dolar AS. Dari nilai ekspor ini, 39.95 miliar 

dolar AS atau meningkat 24.57 persen merupakan nilai ekspor kumulatif sektor 

non migas, tetmasuk di dalamnya sektor agribisnis (BPS). 

Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor yang mengalami 

pertumbuhan positif pada tahun 2000 dan sejak Indonesia mengalami krisis 

ekonomi. Sektor agribisnis bersama industri pengolahan memberikan kontribusi 

paling besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada kondisi harga 

berlaku di tahun 2000, yaitu sebesar 42.9 persen. Sektor agribisnis ini juga 

berperan dalam menahan laju inflasi pada tahun 2000 yang mencapai 9.29 persen, 

jauh lebih rendah dibandingkan inflasi pada tahun 1998 yang mencapai 77.63 

persen. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik sektor agribinis yang berbasiskan 

sumberdaya domestik dengan orientasi pasar ekspor. 

Kondisi di atas seharusnya tercermin pula pada perubahan di pasar modal, 

karena indeks harga saham di pasar modal merupakan ringkasan dari dampak 

simultan dan kompleks atas berbagai macam faktor yang berpengaruh, baik 
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kondisi makro ekonomi, kondisi pasar global maupun fenomena politik.. 

Kenyataannya pertumbuhan sektor agribisnis belum dapat meningkatkan kineja 

bursa secara keselumhan. Hal ini karena nilai kapitalisasi sektor agribisnis di 

Bursa Efek Jakarta relatif rendah yaitu sekitar 6.78% dari total kapitalisasi pasar 

di BEJ pada bulan Januari 2001 (Lampiranl). 

Dengan persentase kapitalisasi yang relatif rendah ini, sukar untuk 

mengatakan bahwa pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dapat dilihat pula 

sebagai pergerakan indeks harga saham agribisnis. Sekalipun demikian, secara 

empiris faktor-faktor yang mempenga~hi naik tumnnya IHSG dapat pula 

mempengaruhi indeks harga saham individual walaupun besarnya pengamh 

faktor-faktor tersebut bisa berbeda-beda untuk masing-masing saham individual 

yang diamati. Faktor-faktor yang diamati merupakan resiko yang dihadapi oleh 

para investor maupun calon investor. 

Analisis terhadap suatu sekuritas pada dasarnya mempakan analisis terhadap 

refzir~i atau tingkat pengembalian yang diperoleh apabila kita menanamkan modal 

kita dan analisis terhadap resiko yang hams kita hadapi apabila kita 

mengharapkan keuntungan tertentu. Pada kenyataannya, tidak seorangpun dari 

pemodal atau investor yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar daripada 

seseorang yang mau menanggung resiko tertentu untuk tingkat pengembalian 

tertentu pula 

Model keseimbangan merupakan salah satu model yang dipergunakan untuk 

mengukur resiko yang relevan dan menentukan hubungan resiko untuk setiap 

asset. Ada dua model yang dikenal, yaitu model CAPM (Capital Asset Pricing 

Model) dan model APT (Arbitrage Pricing Theoly). Model CAPM mempakan 
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model untuk menentukan harga suatu asset sedangkan model APT umumnya 

digunakan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi harga suatu asset. 

Kelebihan model APT adalah model ini tidak mendasarkan diri pada nmarket 

portfolio sehingga tidak perlu diidentifikasi terlebih dahulu market portfolionya, 

sebaliknya model CAPM hams menggunakan lliarket portfolio untuk 

mengidentifikasi nilai betanya. .Oleh karena itu APT memungkinkan kita untuk 

melakukan pengujian model walaupun kita hanya memiliki sejumlah saham yang 

beresiko. Selain itu APT memungkinkan kita untuk menggunakan lebih dari satu 

faktor untuk menjelaskan tingkat keuntungan yang diharapkan. 

B. Identifikasi Masalah 

Bursa Efek Jakarta sebagai instrumen pasar modal Indonesia, dalam 

perkembangannya selain dipengaruhi oleh lingkungan internal juga dipengaruhi 

oleh lingkungan eksternal meliputi lingkungan nasional dan internasional. 

Lingkungan internal meliputi faktor-faktor hndamental dalam perusahaan seperti 

kebijakan struktur modal, keuntungan, resiko, deviden, rasio return dan lain-lain. 

Sedangkan lingkungan eksternal meliputi kondisi makro ekonomi, pasar global 

dan faktor politik. 

Berbagai penelitian ilmiah telah dilakukan untuk melihat faktor-faktor 

eksternal apa saja yang mendasari perubahan harga saham. Faktor-faktor tersebut 

antara lain antara lain tingkat kegiatan industri, inflasi, perbedaan bunga jangka 

pendek dan jangka panjang, perbedaan tingkat keuntungan obligasi yang beresiko 

tinggi dan beresiko rendah, indeks harga saham di negara lain, suku bunga 

deposit0 dan suku bunga di negara lain, khususnya Amerika Serikat serta nilai 

tukar Rupiah terhadap US Dollar. 
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Namun banyak peneliti merasa bahwa faktor-faktor tersebut belum lengkap. 

Mereka umumnya menunjukkan makin banyak saham yang diamati semakin 

banyak pula faktor yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu perlu dilakukan 

analisis terhadap saham-saham tertentu untuk mendapatkan hasil yang lebih 

memuaskan. Analisis saham sektoral merupakan alternatif yang perlu 

dipertimbangkan. 

Analisis terhadap suatu saham dapat dilakukan dengan mengamati 

perubahan Indeks Harga Saham Gabungan maupun melihat faktor-faktor tertentu 

yang diperkirakan akan mempengaruhi perubahan harga suatu saham. Untuk 

melihat model mana yang dapat mendekati realitas maka hams dilakukan suatu. 

penelitian khusus untuk melihat bagaimana penggunaan variabel M S G  maupun 

variabel faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham dapat menjelaskan 

pergerakan harga suatu saham. 

Sesuai dengan lingkup studi yang dipelajari, penelitian untuk tesis ini 

difokuskan pada analisis terhadap saham sektor agribisnis yang terdiri dari enam 

sub sektor meliputi: sektor perkebunan, perikanan, pulp dan kertas, 

kayulkehutanan, ternak dan pakan ternak (Lampiran 3). Sektor agribisnis ini 

menjadi menarik untuk dibahas karena secara riil sektor ini memberikan 

kontribusi yang besar dalam menekan laju inflasi di Indonesia, ditambah lagi 

dengan kondisi geografis bangsa dimana jumlah penduduk yang bekerja di sektor 

ini lebih besar dibandingkan sektor-sektof yang lain. 

C. Rumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan masalah-masalah 

yang dirurnuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut ini : 
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1. Faktor apa saja yang mempengamhi perubahan harga saham agribisnis 

di Bursa Efek Jakarta ? 

2. Apakah pergerakan IHSG dzlam bentuk model satu faktor dapat 

digunakan secara lebi'n tepat dalanl menganalisis pergerzkan harga 

saham emiten a~ri'oisnis ? 

3. Bagaimana model keseimbangan APT (Arbiirnge Pricing Theory) 

saham agribisnis agar pemodal mendapatkan keuntungan yang optimal 

dari investasi yang akan dilakukan? 

4. Bagaimana kecenderungan faktor-faktor tersebut ke depan dan 

pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian saham agribisnis? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis faktor-faktor sang berpengamh terhadap harga saham 

agribisnis di Bursa Efek Jakarta 

b. Menganalisis apakah faktor tunggal IHSG dapat digunakan untuk 

menganalisis pergerakan harga saham emiten individual agribisnis 

c. Memmuskan model keseimbangan APT terhadap saham sektor agribisnis 

di BEJ sebagai salah satu alat dalam analisis investasi. 

d. htenganalisis kecenderungan faktor-faktor-faktor yang diamati dj masa 

yang akan datang dan pengamhnya terhadap return saham agribisnis. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bagi para analis, 

manajer keuangan, investor dan calon investor di pasar modal dalam hal: 
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(1) Melakukan analisis terhadap informasi-informasi kondisi makro yang 

dapat mempengaruhi kineja investasinya 

(2) Mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan keinginannya 

memperoleh hasil investasi yang memuaskan. 

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

pasar modal, khususnya mengenai Bursa Efek Jakarta, sesuai dengan minat 

peneliti di bidang analisis sekuritas dan portofolio investasi. Selanjutnya bagi 

institusi pendidikan, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan pustaka 

dan studi lanjutan. 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Terdapat banyak faktor eksternal yang berpengaruh terhadap pergerakan 

indeks saham atau harga saham di BEJ. Penentuan faktor-faktor (variabel) yang 

akan dianalisis didasarkan pad? logical thhikilig didukung oleh konsep-konsep 

teoritis dan realistis dengan data-data yang tersedia. Secara teoritis variabel yang 

mempengaruhi pergerakan harga saham dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : 

kondisi makro ekonomi, pasar global dan situasi politik. 

Dalam penelitian ini variabel keadaan makro ekonomi yang diamati 

meliputi: tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap dollar AS dan suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia bejangka 3 bulan. Variabel yang berkaitan dengan 

pasar global yang diamati adalah suku bunga AS dan pergerakan indeks di bursa- 

bursa regional, meliputi: Nikkei Stock Average 225 (jepatigJ, All Shares 

(Singapura), Kuala Lunipur Coniposite Index, dan Thailand Coniposiie Index. 

Faktor politik yang di analisis dalam penelitian ini adalah faktor pergantian 

pemerintah dari pemerintahan masa transisi (dipimpin oleh B.J. Habibie) dan 
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pemerintahan masa reformasi (dipimpin oleh Abdurrachman Wahid). ' Faktor ini 

dapat menunjukkan pengaruh pergantian pemerintah terhadap pasar modal. 

Faktor lainnya yang diamati adalah isyu dan kebijakan tentang resuffle kabinet 

serta kebijakan Bank Indonesia tentang pembatasan transaksi rupiah. 

Emiten agribisnis yang diamati adalah pemsahaan-perusahaan yang telah 

listing di BEJ sejak Oktober 1998 karena pengamatan dilakukan mulai periode ini. 

Perusahaan agribisnis yang listing setelah Oktober 1998 dikeluarkan dari 

pengamatan seperti Adindo Foresta Indo. Tbk. 

Penelitian ini dibatasi oleh periode waktu tertentu yaitu dari bulan Oktober 

1998 hingga ~anuari 2001. Awal periode ditentukan setahun sebelum terpilihnya 

presiden Abdurrahcman Wahid karena dalam penelitian ini juga akan dilihat 

pengaruh pemerintahan baru terhadap pergerakan saham di BEJ. 
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