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Ko~idisi pereltonomian Indonesia pasca ltrisis eltonomi belum bisa 
.dipulilikan dengan cepat. Selain sektor liioneter dan sektor riel yang terltena 
dampalt, sektor pasar iilodal terutama 'Bursa Efek juga mengalami Iteterpur~~ltan 
yang cula~p lama. Hal ini ~iiemberi pengalaman yang sangat berharga bagi pelaltu 
eltono~iii termasuk para investor dala~ii melakukan dan inemilih jenis investasi. 

Perusahaan atau industri yang me~iiiliki prospelt d a ~ i  kinerja perusaliaan 
baik, saliam~lya altan terus diburu para investor. Perusallaan yang mengalami 
kondisi paling burult terutama adalali yang ~iie~iiililci balian bakulltompo~ien 
i~iipor. Sebalilcnya perusahaan yang mengandung lebili banyak balian baku atau 
kandungan loltal naliiun ~iiemiliki pasar ekspor mengalami Iteunt~~ngan. Industri 
yang berbasisltan sumber daya domestik dengan orientasi pasar ekspor 
direpresentasiltan oleh sektor agribisnis. 

Penilaian lcinerja perusahaan oleh para pelaltu pasar  nodal dan investor, 
yang selama ini dilakukan dengan melihat ROA, ROE, PER dan PIBV. masih 
memililti banyalc Itelemahan karena laba yalig dihitung tidalt ~iie~iiperhitungka~i 
besarnya biaya ~iiodal d a ~ i  resilto atas penellipatan modal tersebut. Karenanya 
[perlu dilihat alternatif alat pengulturan kinerja lain yang bisa ~iierepresentasika~i 
Ikepentingan pe~iiilik ~iiodal atau investor dalatii ~iie~iibeli salia~ii atau melaltultan 
investasi langsung. 

Pendeltatan econoniic value aclded (EVA) merupaltan salali sat11 alat 
penilaian ltinerja perusaliaan yang dinilai lebili mencerminltan ~iilai bis~iis secara 
riil dengan mengulcur nilai tamball (added vcllue) yang dillasilltan perusaliaan 
kepada investor. Pendeltatan EVA belum banyak diteraplcan da11 dilcenal oleh 
perusallaan di Indonesia, namun pengukuran kinerja perusaliaan dengan 
pendekatan ini, walaup~111 bultan satu-satnnya pengulturan terbaik, dapat dijadiltan 
balian referensi dan rujukan bagi pe~iiililt modal ~iiaupun bagi pemegang saha~n 
d a ~ i  piliak lain yang ingin iiiengetahui seberapa efeldif perusahaan ~iiema~lfaatltan 
modal yang dimililti perusallaan pada suatu periode tertentu. 

Berdasarkan ha1 tersebut di atas maka r ~ ~ ~ i i u s a n  masalah yang dibahas 
dala~ii penelitian ini adalali: ( I )  apa perbedaan konsep EVA dengan itonsep- 
Itonsep peny~~lturan lti~ierja laill di pasar iilodal seperti ROA, ROE, PER dan 
PIBV. (2) bagai~na~ia ltinerja perusahaan agribis~iis lcelo~iipolt LQ-45 bila 
dievaluasi dengan pendeltatan econoii~ic i>alue c~dded (EVA), (3) bagai~na~la 
ltinerja relatif saham perusahaan agribisnis yang ada dala~n LQ-45 dibandingltan 
denyan ltinerja IHSG sela~na periode taliun 2000, (4) apaltah ierdapat korelasi 
antara nilai EVA deligall ti~igkat kinerja relatif dari masing ~nas i~ ig  perusahaan 
agribisnis yang ada dala~ii LQ-45 sela~iia tahun 2000. Sejala~i dengan 
per~i~asalalian tersebut ~iiaka tujuan penelitia~i ini adalah: ( I )  membandingka~l 
ltonsep EVA dengan konsep-konsep pengukuran kinerja lainnya di pasar 11lodal 
seperti ROA, ROE, PER dan PIBV, (2) mengetahui iiilai, EVA perusaliaan- . :. 
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perusahaan agribis~iis yang ada dala~n LQ45, (3) mengetaliui kinerja relatif saha~n 
dari ~ilasi~ig-masing perusahaan agribisnis yang ada dalani LQ-45, dan (4) 
mengetahui apakali terdapat lcorelasi yang signifiltan antara nilai E V A  dengan 
tingkat kinerja relatif saliam dari masing-masing perusaliaan agribisnis tersebut. 

Metode yang digunalta~i untuk ~nenjawab pennasalahan di  atas adalah 
dengan melakukan penelitian yang dibatasi pada 12 saham-saham perusahaan 
agribis~iis yang ter~iiasuk dala~n kelompok LQ-45 sela~na periode tahun 2000, 
dengan jenis data cross section. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan data sekunder dari laporan keuangan perusahaan, Bloomberg, Bank 
Indonesia, Pusat Referensi Pasar Modal lnaupun Bursa Efelc Jakarta. Perhitungan 
leorelasi antara lci~ierja relatif saham de~igan EVA. ROA, ROE, PER dan PIBV 
dilalcukan dengan koefisien Korelasi Pearson. 

Hasil penelitian menunjukkan baliwa pada kondisi perekonomian yang 
belum stabil, dimana dampale krisis ekono~ni masih dirasakan. kondisi pasar 
niodal ~ i iengala~ni  penurunan IHSG secara tajam, seliingga falctor fi~ndamental 
perusahaan cenderung tidak diperti~nbangkan oleli para investor dalam melakuka~i 
pembelian saham. Mereka ~iielakukan pembelian saham masili lebih banyak 
dipengaruhi oleli falctor teltnilcal yang mempengaruhi pergeralcan saha~ii seperti, 
isu polit ik dan kea~iianan, rumor pasar~iiodal, maupun hal-ha1 lain d i  luar faktor 
fi~ndamental perusahaan. Fundamental perusahaan yang masili mungkin 
dipertinibangkan para investor pada saat it11 adalali masih bersifat konvensional 
yaitu price to book value (PIBV). 

Kesi~npulan di  atas diru~iiuslca~i karena dari 12 objek penelitian terlihat 
adanya data yang elcstrem, d i  mana peningkatan harga saham terjadi sangat tajam 
sementara faktor fi~ndamental perusahaan ~nengala~ni penurunan. Untult 
~niengatasi masalali ourlier ~iialca dilakulta~i perhitungall kembali dengan cara 
~iiengeluarkan .data yang memiliki i l i lai ekstr i~n tersebut selii~igga hanya terdapat 
I 0  objek penelitian. Hasil perhitungan ~i ienu~ijukkan baliwa kinerja relatifsaliam- 
saham agribisnis ~i ierni l ik i  korelasi yang signifikan dengan pe~idekatan EVA. 
ROA. PER dan PIBV perusahaan yang diteliti. 

Berdasarkan hasil analisis d i  atas ~naka saran bagi para investor langsung 
maupun investor perusahaan bukan go publik, peridelcatan E V A  dapat d i i ac l i l ~~n  
relcomendasi dala~n ~nelalculcan investasi pada saat kondisi ekonomi yang stabil. 
Selain it11 pendelcatan E V A  lebih rnenja~nin kepentingan pemilik ~ i iodal  dalam lial 
~niemberilcan ~ i i l a i  tanlbah perusahaan kepada para illvestor dibandinglcan PIBV 
disamping E V A  dengall pendekatan altuntansi tradisional seperti (ROA. ROE, 
PER dan PIBV). 
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