
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Bela lca~~g 

Aktivitas suatu b~rrsa efek dipengaruhi oleh berbagai tilacam faktor. yang 

secara umum dapat dikelompokkan ~iietijadi dua, yailu faktor internal dan faletor 

eksternal. Falctor internal adalah faktor yang ~i~e~lipengaruhi akxivilas bursa efelc 

yang berasal dari kinerja yang dihasilkan oleh selnua perusahaa~i yang 

mencatatltan diri di bursa efek, seda~igkan faktor eksternal adalah falaor yang 

berasal dari ltinerja ekonomi agregatif di luar per~iiasalahan ekono~iii seperli 

kondisi politik dan kea~nanan. 

Salali satu fald0r yang sangat berpengaruli terhadap kinerja Bursa Elek 

.lalcarla dewasa ini adalali "krisis eltonomi" yalig dapat diltalegorilcan baik 

sebagai faktor internal niaupun eksternal serta memiliki dampak yang sangat 

besar terhadap kinerja Bursa Efek Jaltarta secara lceselurulian. I<risis moneler 

yang berlatijut me~ijadi ltrisis ekonomi yang Lerjadi di Indonesia telali 

~iienggoyaliltan pereltono~iiian nasional, baik terhadap selttor 1iio1ieter tiiaLlputi 

sektor riel. Pada tiiasa it11 beberapa lcaralcteristik yang me~ionjol ditandai de~igan: 

I .  nilai tukar rupiah terliadap dollar ~iielemali. 

2. suku bu~iga tinggi. 

3 lcondisi kinerja perbanitan yalig menurun, 

4. perusallaan ~iiengala~iii kerugian dan tidal; dapat rne~iibayar Iiutang 

5 .  perlu~iib~~lian eltonomi dan produksi menurun, d a ~ i  

6. Itondisi pengangguran dan kerniskinan iiiemburuk. 



Perusallaan yang mengalami ltondisi paling buruk terutama adalali yalig 

memiliki bahati baltu/ltomponen itlipor, sebaliknya perusahaan yalig mengandu~ig 

balian baltu atau kandungan lokal namun memililti pasar eltspor cenderung 

mengala~iii keuntungan. lndustri yalig berbasiskan suniber daya domestik dengan 

orienlasi pasar eltspor dapat direpresentasika~i ole11 selttor agribisnis. Sebagai 

negara yang ~iie~iiililti pote~isi besar di selaor ini, iiialca sejalt iiiasa lxisis selttor 

agribisnis keliibali iiie~ijadi perhatiall da~ i  incaran para investor. 

Perusaliaan atau industri yang memililti prospek da~ i  ltinerja peritsaliaan 

bail<, saliamnya altan terus diburu para investor. Tololc ukur penilaian Ikinerja 

perusaliaan yang selania ini dikenal berdasarltan ala~ntansi tradisional, seperli 

ROE (Relzn17 or7 Eqzciy) dan ROA (Reiu1.17 an  A.ssel) memililti beberapa 

kelenialian seperti tingginya ROI belu~ii tentLl sepadan dengall resiko dan biaya 

investasi yany ditanamlta~i pernililk modal. Artinya pada pert~saliaan yang 

memiliki resilto tinggi apabila ~iiengliasilltan liasil ROI yang cuki~p tinggi belum 

tentu reilll.r?nya sebanding dengan tingltat resilto yang diliadapi peniilik modal. 

Pendeltatan lain yang biasa dipalcai para investor pasar modal adalali nilai P~.icc. 

I l o  (PER) yang ~~ienu~ijukkan seberapa besar investor mau metiibeli 

saliam berdasarka~i harga wajarnya bila dililiat dari ti~igkat laba bersih per~~saliaan. 

Selain it11 ialali nilai Price lo Book Value (PIBV), dimana liarga wajar salianl 

dililiat dari besarnya elcititas perusaliaan. 

l<onsep Ecor7on1ic i~alue added (EVA) yang berltembang di seltitar tahi~n 

1989. merupaltan salali satit alat penilaian Itinerja perusaliaan. M e n i ~ r ~ ~ t  

Poeradisastra (2001) EVA di~iilai lebih mencerminltan nilai bisnis secara riil 



dengan mengultur nilai tanibali (added value) yang diliasilkan perusahaan kepada 

investor. 

Negara-negara iiiaju terutama Anierilta Serikat dan Eropa telah di.jadikan 

acuan dalam meningkatltan kinerja perusaliaan, sebagai dasar pemberian 

Itompensasi atau bonus ltepada manajemen dan menjadi pedonlan bagi para 

investor1 pemilik ~ i iodal  dalani meniburu liarga saliam. D i  lndo~iesia pendeltatan 

EVA belum banyak diterapka~i d a ~ i  dikenal oleli perusahaan, naniun pengula~ran 

Itinerja perusallaan dengan pendekatan ini, wa la~~pun  bultan satu-salunya 

pengukuran terbaik, dapat dijadilta~i bahan referensi dan rujukan bagi pemililt 

modal maupun bagi pemegang saham dan pihal; lain yang ingin mengetaliui 

seberapa efelttif perusahaan memanfaatltan niodal yang dini i l ik i  perusahaan pada 

sua~u periode tertentu. 

Banyalt pelala~ bisnis baliltan perusaliaan publilt rnemperlala~lta~i modal 

yang ditanam pada perusaliaan seperti harta talc bertuan yang bole11 digunakan 

tanpa l i a r ~ ~ s  nieniikirkan cara u~itulc meningkatltan nilainya. Padahal 1)emilik 

~niodal nieniil iki harapan bahwa ~niodal pang ditanamnya dapat meningltal 

nilainya. Perusallaan yang manipu ~nieningltatlta~i nilai modal yang ditanam 

~niemililti E V A  positif disebut pel-usahaa~i yang manipu menciptaltan nilai (~~cl l l ie 

cretriior?), sedangltan perusahaan yang ~nieniililti E V A  negatif ~iienunjultkan 

bahwa perusaliaan tersebut telali meng11ancurl;aan nilai (value des(r~~clion). 

Berdasarltan penelitian ~niajalah Swa dan MarkPlus & Co (dari 227 

perusaliaan publilt yang dievaluasi nielalui pendeltatan Ecor~omic I/ulue Added 

(EVA)), hanya 47 perusahaan (20,7 persen) yang membukultan EVA positif. 

Artinya sebagian besar perusaliaan publik ini belum mampu niengliasilkan tingkat 



penge~iibalian iiiodal yang sepadan untuk menutup resilto dan biaya investasi yalig 

dita~iarnkan pemililc modal. 

Model yalig sela~na i~ii dipakai ROEIROA hanya ~i iel i l iat laba (rel~fr17.V) 

yang diraili, sedangkan E V A  mengurangi laba dengan biaya modal, sehingga 

mana,jemen dituntut unt~l l t  mampu ~i iemi l i l i  investasi dengan tingkat return yang 

optimum (tingkat resilto yang m in i~ i i u~ i i ) .  I<unci pendekatan E V A  adalali 

peninykatan nilai perusaliaan lewat upaya rnemaksimallcan tingkat penyembalian 

clan meminimallca~i biaya modal, (skewart 111. 1990). 

B. Pembatasnn Masalal i  

Perusaliaan-perusallaan yang bergerak di  sektor agribis~iis menjadi Toleus 

perhatian penelitian sebab sektor ini dia~iggap ole11 sebagian orang sebagai sektor 

l ~ s a l ~ a  yang tahan ltrisis, sehingga alean ~iienarilt apabila penilaian Icine~ja 

perusaliaannya dieva-luasi dengan pendekatan EVA. Lebili jauli lagi, perlu diteliti 

apalcali sebenarnya perusallaan-perusallaan agribisnis i~ii sebagai C~~LIIL' I~~~I IL '  atau 

justru sebe~iarnya Iianyalah de.vtr.0~) l~ulue. Pilihan obyek penelitian terliadap 

saham individu perusahaan difokuskan pada saham perusallaan ayribisnis 

I<elompolc LQ-45 di  BEJ. 

Kelompoli saham LQ-45 merupaltan kelompolt saham-saliam perusaliaan 

yany d i ~ i i i ~ i a t i  dan l i ie~i jadi fokus perhatian para investor Itarena i i ie~ i i i l i k i  kriteria 

sebagai perusahaan yang memiliki prospek pertumbuhan dan kondisi Icer~angan 

perusallaan yang c ~ ~ l t u p  baik, frekwensi perdagangan yang tinggi, serta ~ i i e~ i i i l i l t i  

likuiditas dan lcapitalisasi pasar yang cultup tinggi. 



Tabel I menunjukltan daftar perusaliaan yang termasuk perusaliaan 

agribisnis kelompolt saham LQ - 45 dengan kapitalisasi pasarnya masing-~nasing 

terhadap seluruli saliam yang ada di BEJ pada periode Agustus 2000 sampai 

Januari 200 1, sesuai dengall periode pengamatan penelitia~i yang dilakukan. 

Tabel I. Daftar Duabelas Perusallaan Agribisnis Kelompok LQ-45 

I<eterangan : Kapitalisasi pasar berdasarkan liarga saham pada 22 Dese~iiber 2000. 

Dari data di  atas tampak baliwa perusallaan agribisnis yany termasuk 

dalani kelompolt LQ-45 periode Agustus 2000 dan Januari 2001 memiliki 

lkapitalisasi pasar sebesar 21.77 persen dari seluruh ltapitalisasi pasar yang ada 

di  BEJ. Jumlah tersebut menunjukkan cukup besarnya sumbangan per~~saliaan 

sektor agribisnis dalam pergerakan saham di  BEJ 

Kateyori perusaliaan agribisnis LQ-45 yang altan diteliti ltinerjanya 

dengall pendeltatan E V A  dalatil pe~ielitian in i  adalali perusahaa~i yang bergeralt 

bail< d i  sektor agribisnis iiiaupun agroindustri yang tiieliputi sub selttor 



perkebunan, peternaltan, perikanan, industri makanan temak, industri ltertas, 

industri roltok, industri makanan, industri tekstil dan industri pengolahan Itayu. 

Penentuan obyek penelitian yaitu perusaliaan agribisnis Itelompok LQ-45 untul< 

periode setelah masa krisis berdasarlcan laporan keuangan publilc taliun 2000. 

didasarkan pertinibangan bahwa laporan lteuangan sampai taliun I999 ~iiasili 

~iieni~~ijultltan ltondisi Itinerja yang burulc da~ i  sulit untuk dijadikan acuan dalani 

mengula~r Itinerja perusaliaan ayribisnis di BEJ. 

C.  Rumusan Masalal~ 

Perusallaan publilc yang selama ini kinerja Iteuangann>a bail<. 

~iiembukultan laba bersili yang cukup besar dan sahamnya diburu investor. 

De~igan menerapkan tolok ukur Eco~?omic i~rlhre cltlded (EVA), belum tentu 

liasilnpa sesuai dengan liarapan investor. Bagi pemilik modal, EVA ~nie~nudalil<an 

untuk ~nie~iilai seberapa liilai tambali yang dillasilltan manajenien dari ltesiatan 

bisnis atau investasinya. 

Sebagai suatu ltonsep penilaian Itinerja yang relatif bar11 dikenal clan 

b e l ~ ~ m  disosialisasilcan di Indonesia, culcup banpak para pengamat pasar modal 

I ~ ~ ~ L I ~ I L I I ~  penierliati bisnis serta para peneliti ekonomi yang pro iiiaup~ln yang 

lkontra lentang penerapan EVA sebagai tolak ukur penilaian Ikinerja perusallaan 

pi~blik. Sebagai balian reltomendasi dan pena~iibali wawasan pengetaliuan, 

penelitian yang akan dilakukan nie~icoba untult meneliti praklek penyula~ran 

Itinerja dengan pendekatan EVA terhadap perusaliaan pi~blik di Indonesia, 

kliususnya perusaliaan agribisnis yang termasult kedala~ii kelonipok LQ-45. 



Guna me~iibantu ~iierurnusltan ~iiasalali penelitian secara spesifik, maka 

penelitian yang altan dilaltultan Iiarl~s dapat menjawab beberapa perlanyaan poltolc 

beri la~t ini: 

I. Apa lierbedaan liasil perhit~~ngan berdasarkan pendeltatan E V A  dengan 

pendekata~i pengt~lturan lkinerja lain d i  pasar modal seperti ROA. ROE. 

PER dan PIBV. 

2. Bagaima~ia kinerja perusallaan agribisnis kelompok LQ-45 bila dievaluasi 

dengan pendeltatan econo~nic 11olue added (EVA) 

3.  Bagaimana 1kinel:ja relatif saham perusallaan agribisnis yang acla dala~n 

LQ-45 dibandingkan dengan kinerja IHSG selama periode terlentu. 

4. Apakah terdapat korelasi antara nilai E V A  dengan tinykat kineria relatif 

dari mnsing masing perusallaan agribisnis yany ada dala~i i  LQ-45 selams 

periode tertentu. 

D. Tu juan daa Mmnfaat Penelitiaa 

T~l juan dari penulisan lesis dapat dirl~muskan sebagai berikut: 

I. Me~i iband i~ igka~i  kinerja E V A  dengan pengukuran ltinerja lain~iya di  pasar 

modal seperti ROA, ROE, PER dan PIBV. 

2. Menyetahui nilai E V A  perusaliaan-per~isaliaan agribisnis yany ada dalam 

LQ45. 

3.  Mengetahui kinerja relatif saliam dari masi~ig-masing pe~.usaliaan agribisnis 

yang ada dala~n LQ-45 



4. Mengetaliui apakah terdapat korelasi yang signifikan antara nilai EVA 

dengan tingltat kinerja relatif saham dari iliasing-masing perusallaan 

agribisnis tersebut. 

Manfaat dari penelitian dilihat dari tujuan di  atas adalali: 

1. Melihat Iteunggulan dan kekurangaii EVA dibandingltan dengan 

~~engukura~ i  l t ineja perusahaan lainnya. 

2. Dapat ~nenilai Kinerja perusallaan-perusaliaa~i agribisnis 

3 Dapat menilai Kinerja relatif saliani masing-masing perusahaan agribis~iis 

4. Dengan melihat hubungan korelasi antara nilai EVA dan tingltat Iti11e1:ja 

relatif saham dari masing-masing perusahaan, iiialta penilaian dengan 

lkonsep EVA dapat atau tidal; dapat dijadikan sebagai bahan perlimbangan 

investor dalam membeli saham. 




