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BAB I
MANAJEMEN KEUANGAN
A. Pengertian Manajemen Keuangan
Manajemen

Keuangan

adalah

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian
kegiatan

keuangan

penggunaan

dana

seperti

pengadaan

perusahaan.

Ini

dan
berarti

menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum pada
sumber daya keuangan perusahaan.
B. Lingkup/Elemen Manajemen Keuangan
1. Keputusan investasi mencakup investasi pada aset
tetap (disebut sebagai penganggaran modal)
Investasi pada aset lancar juga merupakan bagian
dari keputusan investasi yang disebut keputusan
modal kerja.
2. Keputusan keuangan
Mereka berhubungan dengan penggalangan dana
dari berbagai sumber yang akan bergantung pada
keputusan jenis sumber, periode pembiayaan,
biaya pembiayaan dan pengembaliannya.
3. Keputusan dividen
Manajer keuangan harus mengambil keputusan
sehubungan

dengan

distribusi

laba

bersih.

Keuntungan bersih umumnya dibagi menjadi dua:
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a. Dividen untuk pemegang saham- Dividen dan
tingkatnya harus diputuskan.
b. Laba ditahan- Jumlah laba ditahan harus
diselesaikan

yang

akan

bergantung

pada

rencana ekspansi dan diversifikasi perusahaan.
C. Pengertian Manajemen Investasi
Manajemen

investasi

mengacu

pada

penanganan aset keuangan dan investasi lainnya
tidak hanya membeli dan menjualnya. Manajemen
termasuk menyusun strategi jangka pendek atau
jangka panjang untuk memperoleh dan melepaskan
kepemilikan portofolio. Ini juga dapat mencakup
layanan dan bea perbankan, penganggaran, dan
pajak, juga.
Istilah

yang

paling

sering

mengacu

pada

pengelolaan kepemilikan dalam portofolio investasi,
dan

perdagangannya

untuk

mencapai

tujuan

investasi tertentu. Manajemen investasi juga dikenal
sebagai manajemen uang, manajemen portofolio, atau
manajemen kekayaan.
Manajemen

investasi

profesional

bertujuan

untuk memenuhi tujuan investasi tertentu untuk
kepentingan klien yang uangnya menjadi tanggung
jawab mereka untuk diawasi. Klien ini mungkin
investor individu atau investor institusi seperti dana
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pensiun,

rencana

pensiun,

pemerintah,

institusi

pendidikan, dan perusahaan asuransi.
Jasa manajemen investasi meliputi alokasi aset,
analisis

laporan

keuangan,

pemilihan

saham,

pemantauan investasi yang ada, serta strategi dan
implementasi portofolio. Manajemen investasi juga
dapat mencakup perencanaan keuangan dan layanan
konsultasi, tidak hanya mengawasi portofolio klien
tetapi juga mengkoordinasikannya dengan aset dan
tujuan hidup lainnya. Manajer profesional menangani
berbagai sekuritas dan aset keuangan yang berbeda,
termasuk obligasi, ekuitas, komoditas, dan real estat.
Manajer juga dapat mengelola aset nyata seperti
logam mulia, komoditas, dan karya seni. Manajer
dapat

membantu

menyelaraskan

investasi

agar

sesuai dengan pensiun dan perencanaan harta benda
serta distribusi aset.
Dalam

keuangan

perusahaan,

manajemen

investasi mencakup memastikan aset berwujud dan
tidak berwujud perusahaan dipelihara, dipertanggungjawabkan, dan digunakan dengan baik.
D. Menilai Perusahaan dari Lima Metode
Tidak ada nilai perusahaan yang sama, setiap
investor memiliki cara pandang yang berbeda dalam
merespons informasi-informasi terkait dengan kinerja
perusahaan

ataupun

perubahan

kondisi
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perekonomian. Dalam hal itu, terdapat lima jenis
nilai perusahaan berdasarkan metode penghitungan
yang digunakan.
1. Nilai nominal
Nilai nominal adalah nilai yang tercantum secara
formal

dalam

disebutkan

anggaran

secara

dasar

eksplisit

perseroan,

dalam

neraca

perusahaan, dan juga ditulis secara jelas dalam
surat saham kolektif.
2. Nilai pasar
Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang
terjadi dari proses tawar-menawar di pasar saham.
Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham
perusahaan dijual di pasar saham.
3. Nilai intrinsik
Nilai intrinsik merupakan konsep yang paling
abstrak karena mengacu kepada perkiraan nilai
riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam
konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar harga dari
sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan
sebagai entitas bisnis yang memiliki kemampuan
menghasilkan keuntungan di kemudian hari.
4. Nilai buku
Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung
dengan dasar konsep akuntansi. Secara sederhana
dihitung dengan membagi selisih antara total aset
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dan total utang dengan jumlah saham yang
beredar.
5. Nilai likuidasi
Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset
perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban
yang harus dipenuhi. Nilai likuidasi dapat dihitung
dengan cara yang sama dengan menghitung nilai
buku, yaitu berdasarkan neraca performa yang
disiapkan

ketika

suatu

perusahaan

akan

dilikuidasi.

*****
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BAB II
VALUASI NILAI PERUSAHAN
(ENTERPRISE VALUE)
A. Apakah Enterprise Value?
Enterprise Value (EV) adalah ukuran nilai total
perusahaan. Ini melihat seluruh nilai pasar daripada
hanya

nilai

ekuitas,

jadi

semua

kepentingan

kepemilikan dan klaim aset dari hutang dan ekuitas
disertakan. EV dapat dianggap sebagai biaya efektif
untuk membeli perusahaan atau harga teoritis dari
perusahaan target (sebelum premi pengambilalihan
dipertimbangkan).
Formula Enterprise Value:
EV = Market Capitalization + Market Value of
Debt – Cash and Equivalents
Market capitalization = Common Shares +
Preferred Shares
Formula lebih lengkap lagi:
EV = Common Shares + Preferred Shares +
Market Value of Debt + Minority Interest
– Cash and Equivalents
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Nilai perusahaan dapat diperoleh dari aset yang
dimilikinya. Namun, mendapatkan nilai pasar dari
setiap aset bisa sangat melelahkan dan sulit. Yang
bisa anda lakukan adalah melihat bagaimana aset
telah dibayarkan. Persamaan akuntansi sederhana
dapat menjadi pedoman dengan melihat aset sebagai
aplikasi dana, baik untuk kewajiban maupun ekuitas
pemegang

saham

sebagai

sumber

dana

yang

digunakan untuk membiayai aset tersebut. Ketika
anda mengatakan nilai, yang dimaksud adalah nilai
saat ini atau nilai pasar perusahaan, jadi nilai pasar
dari kewajiban dan nilai pasar ekuitas yang anda
pertimbangkan.
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B. Komponen dari Enterprise Value
1. Equity Value
Nilai ekuitas ditemukan dengan mengambil
saham perusahaan yang sepenuhnya dilusi yaitu
yang beredar dan mengalikannya dengan harga
pasar saham saat ini. Dilusi sepenuhnya berarti
mencakup opsi, waran, dan sekuritas yang dapat
dikonversi, selain dari hanya saham dasar yang
beredar. Jika perusahaan berencana mengakuisisi
perusahaan

lain,

perusahaan

tersebut

harus

membayar pemegang saham perusahaan tersebut
dengan membayar setidaknya nilai kapitalisasi
pasar. Ini saja tidak dianggap sebagai ukuran
akurat dari nilai sebenarnya perusahaan, dan oleh
karena itu, item lain ditambahkan ke dalamnya
seperti yang terlihat dalam persamaan EV
2. Total Debt
Total hutang adalah kontribusi bank dan
kreditor

lainnya.

Hutang

adalah

kewajiban

berbunga dan terdiri dari hutang jangka pendek
dan jangka panjang. Jumlah hutang disesuaikan
dengan mengurangkan kas darinya karena, dalam
teori, ketika perusahaan telah diakuisisi, pihak
pengakuisisi dapat menggunakan kas perusahaan,
target untuk membayar sebagian dari hutang yang
diasumsikan.

Jika

nilai

pasar

utang

tidak
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diketahui, nilai buku utang dapat digunakan
sebagai gantinya.
3. Preferred Stock
Saham preferen adalah sekuritas hibrida
yang memiliki fitur ekuitas dan hutang. Saham ini
diperlakukan lebih sebagai hutang, dalam hal ini,
karena mereka membayar jumlah dividen yang
tetap dan memiliki prioritas yang lebih tinggi
dalam klaim aset dan pendapatan daripada saham
biasa. Dalam akuisisi, saham ini biasanya harus
dibayar kembali seperti hutang.
4. Non-Controlling (Minority) Interest
Kepentingan nonpengendali adalah bagian
dari anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh
perusahaan induk (yang memiliki lebih dari 50%
tetapi

kurang

dari

100%

posisi

di

anak

perusahaan). Laporan keuangan anak perusahaan
ini dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan
perusahaan induk.
Anda menambahkan hak minoritas ini ke
dalam perhitungan EV karena perusahaan induk
telah

mengkonsolidasikan

laporan

keuangan

dengan hak minoritas tersebut; artinya induk
memasukkan 100% pendapatan, pengeluaran, dan
arus kas dalam jumlah meskipun tidak memiliki
100% bisnis. Dengan memasukkan hak minoritas,
nilai total anak perusahaan tercermin dalam EV.
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5. Cash and Cash Equivalents
Ini adalah aset paling likuid dalam laporan
perusahaan. Contoh setara kas adalah investasi
jangka pendek, sekuritas yang dapat dipasarkan,
surat berharga, dan dana pasar uang. Jumlah ini
dikurangi dari EV karena akan mengurangi biaya
perolehan perusahaan target. Diasumsikan bahwa
pihak pengakuisisi akan segera menggunakan kas
untuk

melunasi

sebagian

dari

harga

pengambilalihan teoretis. Secara khusus, ini akan
segera digunakan untuk membayar dividen atau
membeli kembali hutang.
C. Kapan Enterprise Value digunakan
Nilai

Perusahaan

sering

digunakan

untuk

kelipatan seperti EV / EBITDA, EV / EBIT, EV / FCF,
atau EV / sales untuk analisis yang sebanding seperti
perusahaan perdagangan. Rumus lain, seperti rasio
P/E, biasanya tidak memperhitungkan uang tunai
dan hutang seperti halnya EV. Oleh karena itu, dua
perusahaan identik yang memiliki kapitalisasi pasar
yang sama mungkin memiliki dua nilai perusahaan
yang berbeda.
Misalnya, Perusahaan A memiliki kapitalisasi
pasar $ 50 juta, tunai $ 15 juta, dan tidak memiliki
hutang. Perusahaan B, sebaliknya, juga memiliki
kapitalisasi pasar $ 50 juta, tetapi tidak memiliki kas,
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dan memiliki hutang $ 30 juta. Dalam skenario
sederhana ini, kita dapat melihat bahwa Perusahaan
A lebih murah untuk dibeli karena tidak memiliki
hutang untuk melunasi kreditor.
Nilai Perusahaan sangat berguna dalam situasi
Merger

dan

Akuisisi,

terutama

dengan

mengendalikan kepentingan kepemilikan. Selain itu,
berguna untuk membandingkan perusahaan dengan
struktur modal yang berbeda karena perubahan
struktur modal akan mempengaruhi besarnya nilai
perusahaan.
D. Aplikasi dalam Keuangan
Contoh 1:
Diasumsikan perusahaan ABC mempunya informasi
keuangan sebagai berikut:
Saham beredar

: 2.000.000 lembar

Harag saat ini

: $3

Total Hutang

: 3.000.000

Total Kas

: 1.000.000

Perhitungan market capitalization:
 Market capitalization = 2,000,000 * $3 = $6,000,000
 Preferred stock = $0
 Outstanding debt = $3,000,000
 Minority interest = $0
 Cash and cash equivalents = $1,000,000
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Perhitungan Enterprise value sebagai berikut:
EV = Market capitalization + Preferred stock +
Outstanding debt + Minority interest – Cash
and cash equivalents
Enterprise value = $6,000,000 + $0 + $3,000,000 + $0
– $1,000,000
Enterprise value = $8,000,000 or $8 million

*****
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BAB III
VALUASI NILAI PERUSAHAN
(METRIC VALUASI)
Metrik
pandangan

penilaian
konsensus

bisnis
pasar

mengungkapkan

tentang

kesehatan

keuangan perusahaan dan prospek pendapatan di masa
depan.
Metrik penilaian adalah ukuran komprehensif
dari kinerja perusahaan, kesehatan keuangan dan
prospek pendapatan masa depan. EPS, rasio P/E, dan
metrik lainnya umumnya membandingkan opini pasar
(harga saham) dengan laba yang dilaporkan aktual atau
nilai

buku

perusahaan.

Dengan

cara

ini,

metrik

penilaian mencerminkan opini kolektif dari analis pasar
dan investor tentang prospek masa depan perusahaan.
Tidak mengherankan, metrik ini sangat menarik bagi
pemegang saham dan investor.
Metrik Penilaian termasuk dalam kelompok
metrik

laporan

keuangan

yang

lebih

besar.

Ini

menggunakan data dari laporan laba rugi perusahaan,
neraca, dan sumber akuntansi keuangan lainnya, untuk
mengukur

kekuatan

kinerja

keuangan

perusahaan.

keuangan

Artikel

ini

dan

posisi

menjelaskan,

menjelaskan, dan menghitung empat metrik penilaian
yang paling sering digunakan:
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 Earnings per share
 Price to earnings ratio P/E
 Book value per share
 Market to book ratio
Untuk

liputan

mendalam

tentang

metrik

keuangan, termasuk sekumpulan laporan keuangan
terkait dan metrik keuangan, lihat ebook Financial
Metrics Pro berbasis Excel
Metrik penilaian termasuk dalam salah satu dari
enam keluarga metrik keuangan yang oleh para analis
disebut metrik laporan keuangan. Metrik laporan
keuangan menggunakan tanggal dari laporan keuangan
perusahaan untuk mengukur.
 Kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode
waktu.
 Posisi keuangan perusahaan pada satu titik waktu.
Metrik ini terutama berasal dari angka-angka
dalam empat laporan akuntansi keuangan utama di
Tampilan 1:
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Exhibit

1.

Calculate

financial

statement

metrics

(business ratios) primarily from data in the Income
Statement, Balance Sheet, Statement of Changes in
Financial Position, and Statement of Retained Earnings
Beberapa pebisnis menyebut metrik laporan
keuangan sebagai rasio bisnis. Ini karena hampir semua
metrik ini sebenarnya dihitung sebagai rasio, yang
terbuat dari dua atau lebih angka laporan keuangan.
Empat metrik penilaian yang muncul di bawah ini
adalah hasil dari perhitungan rasio. Namun, perlu
diketahui, bagaimanapun, beberapa metrik laporan
keuangan dalam kelompok lain bukanlah rasio. Metrik
aktivitas modal kerja, misalnya, adalah selisih antara
dua angka Neraca, bukan rasio.
Metrik laporan keuangan umumnya berguna
untuk :
 Investor mempertimbangkan untuk membeli atau
menjual saham atau obligasi di suatu perusahaan.
 Pemegang

saham

dan

dewan

direksi,

untuk

mengevaluasi kinerja manajemen.
 Pejabat perusahaan dan manajer senior, untuk
mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan level
target untuk tujuan bisnis.
Masing-masing

dari

enam

kelompok

metrik

laporan keuangan menjawab pertanyaan yang berbeda
tentang perusahaan. Enam keluarga dan pertanyaan
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umum yang masing-masing alamat adalah sebagai
berikut.
1. Metrik penilaian
Tugas

metrik

penilaian:

Bagaimana

prospek

perusahaan untuk pendapatan di masa depan?
2. Metrik aktivitas dan efisiensi
Metrik

aktivitas

bertanya:

Apakah

perusahaan

menggunakan sumber daya secara efisien?
3. Metrik likuiditas
Metrik likuiditas bertanya: Dapatkah perusahaan
memenuhi kebutuhan pengeluaran segera?
4. Metrik profitabilitas
Metrik profitabilitas bertanya: apakah perusahaan
menghasilkan margin yang dapat diterima?
5. Metrik leverage.
Metrik leverage bertanya: Bagaimana pemilik dan
kreditor berbagi risiko dan imbalan?
6. Metrik pertumbuhan
Metrik pertumbuhan bertanya: Apakah pendapatan,
laba, dan pangsa pasar tumbuh?
Bagian

di

bawah

ini

mendefinisikan,

menjelaskan, dan menghitung metrik dalam kelompok
Penilaian. Tautan di atas untuk kelompok metrik lain
mengarah ke cakupan serupa di halaman lain untuk
metrik Aktivitas, Likuiditas, Profitabilitas, Leverage,
dan pertumbuhan.
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Bagian di bawah ini definisikan, menjelaskan, dan
mengilustrasikan empat metrik penilaian yang sering
digunakan:
1. Earnings per share (EPS)
2. Price to earnings ratio (P/E ratio)
3. Book value per share
4. Market to book ratio.
A. Metrik Valuasi 1 (Earning Per Share)
Seperti namanya, Earnings per share (EPS)
hanya menunjukkan pendapatan perusahaan per
saham biasa yang beredar. Akibatnya, EPS berfungsi
sebagai metrik penilaian dan metrik profitabilitas.
Beberapa perusahaan sebenarnya menyoroti peran
profitabilitas dengan menampilkan angka EPS di
bagian bawah laporan laba rugi.
Laba per saham selalu mengacu pada saham
biasa yang beredar. Saham preferen dikecualikan dari
perhitungan EPS karena alasan yang sama seperti
ekuitas

pemegang

saham

preferen

terkadang

dikecualikan dari metrik profitabilitas lain, Return on
equity (ROE). Hal ini karena:
 Pemilik
daripada

saham

preferen

pemilik

saham

lebih
biasa,

diutamakan
baik

dalam

pembayaran dividen maupun dalam pembayaran
jika terjadi likuidasi.
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 Akibatnya, kepemilikan preferen mewakili dana
yang tidak dan tidak akan tersedia untuk pemilik
saham biasa.
Untuk mengecualikan dampak saham preferen
pada EPS, angka pendapatan dalam perhitungan EPS
adalah laba bersih dikurangi dividen saham preferen.
B. Perhitungan EPS
 Net profit on sales: $2,126,000
 Preferred share dividends: $33,000
 Average common shares outstanding for the year:

800,050 shares
Earnings per share = (Net profit – Preferred share
dividends)

/

Average

common

shares

outstanding
= ($2,126,000-$33,000) / 800,050
= $2.62 / share
Dalam

beberapa

kasus,

investor

yang

memutuskan apakah akan membeli saham atau
tidak, ingin mengetahui EPS kuartal terbaru serta
angka tahunan. Angka EPS triwulanan bisa menjadi
penting jika:
 Perusahaan berkembang pesat.
 Perusahaan

memulihkan

profitabilitas

setelah

beberapa periode tidak menguntungkan. Dengan
kata

lain,

ketika

perusahaan

perubahan haluan yang sukses.
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mengalami

 Perusahaan

sedang

merosot.

Itu

kehilangan

penjualan, pangsa pasar, dan keuntungan.
C. Metrik Valuasi 2 (Price to Earning Ratio (P/E
Ratio))
Investor

membeli

saham

di

perusahaan

mengharapkan dividen dan / atau apresiasi harga
saham.

Sejauh

mana

mereka

mengharapkan

pertumbuhan di area ini memengaruhi harga yang
bersedia mereka bayarkan untuk saham tersebut.
Kepercayaan investor dalam pertumbuhan di masa
depan diukur dalam rasio harga terhadap pendapatan
(atau rasio P/E).
Rasio P/E didefinisikan sebagai: Harga pasar
saham biasa, dibagi dengan laba per saham biasa.
Perhatikan bahwa rasio P/E dapat berubah terus
menerus

karena

harga

saham

berubah

terus

menerus.
D. Perhitungan P/E Ratio
Price / earnings ratio = Common stock market
price / Earnings per common share (EPS)
 Earnings per share of common stock EPS: $2.62
 Share price, common stock: $50.00
P/E ratio = Common stock market price / Earnings per
common share (EPS)
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= $50.00 / 2.62
= 19.08
Namun, karena harga saham terus berubah,
analis

industri

dan

investor

individu

dapat

menghitung rasio P/E secara berbeda.
 Analis yang membandingkan rasio P/E saham
untuk perusahaan yang berbeda mungkin akan
menggunakan

harga

saham

rata-rata

untuk

perorangan,

yang

periode pelaporan.
 Namun,

seorang

investor

memutuskan apakah akan membeli saham atau
tidak, ingin mengetahui rasio P/E hingga menit,
dengan menggunakan harga saham saat ini.
E. Aturan Umum P/E
Analis membandingkan rasio P/E untuk masingmasing perusahaan dengan standar industri atau
rasio P/E perusahaan pesaing. Rasio P/E yang lebih
tinggi berarti akan membutuhkan waktu lebih lama
bagi perusahaan untuk memulihkan biaya investasi
bagi pemiliknya (akan lebih lama jika rasio P/E tetap
pada levelnya saat ini). Rasio P/E yang lebih tinggi,
oleh karena itu, menunjukkan kepercayaan investor
pada pertumbuhan pendapatan di masa depan.
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F. Metrik Valuasi 3 (Book Value Per Share)
Pada prinsipnya nilai buku per saham adalah
nilai yang akan dibagikan kepada pemilik (pemegang
saham) jika perusahaan dilikuidasi dan ekuitas
diubah menjadi kas pada nilai bukunya (nilai neraca).
Perhatikan, ini mengasumsikan bahwa pembayaran
dividen adalah up to date dan perusahaan tidak
memiliki hutang yang sangat besar.
Perhatikan terutama bahwa nilai buku per
saham bisa sedikit atau tidak ada hubungannya
dengan harga pasar saham.
Saham preferen dan saham biasa perusahaan
masing-masing memiliki nilai buku per sahamnya
sendiri
 Book value per share, preferred stock =
Equity allocated to preferred stock / Preferred
shares outstanding
 Book value per share, common stock =
(Owner's equity − Equity allocated to preferred
stock) / Common shares outstanding
G. Perhitungan Book Value Per share
 Total

stockholder's

equity: $13,137,000

(from

Balance sheet):
 Common shares outstanding: 800,05
 Preferred shares outstanding : 29,000
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 Ditentukan oleh perusahaan yang menerbitkan
saham preferen: Preferensi nilai likuidasi per
saham preferen: $ 34.0
Perhatikan

bahwa

preferensi

likuidasi

dapat

ditetapkan sama dengan harga pembelian saham
yang diinginkan atau, terkadang, kelipatan dari
harga tersebut.
 Par value per share, preferred stock: $131.0
 Cumulative dividend allocated to preferred shares
(as percentage of par): 10.0%
Sebelum menghitung nilai buku per saham,
diperlukan tiga kalkulasi antara:
1. Pertama, nilai likuidasi dialokasikan untuk saham
preferen
= Liquidation value preference per preferred share
x preferred shares outstanding
= $34.00 x 29,000 = $986,000
2. Kedua, pembagian dividen kumulatif untuk saham
preferen
= Par value per share preferred stock x Preferred
share

cumulative

dividend

percentage

x Number of Preferred shares outstanding
= $131.00 * 10.0% * 29,000 = $379,900
3. Ketiga, Total ekuitas yang dialokasikan ke saham
preferen
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= Liquidation value allocated to preferred shares
+ Cumulative dividend allocated to preferred
shares
= $986,000 + $379,900 = $1,365,900
Perhitungan akhir:
Book value per share, preferred stock = Equity
allocated to preferred stock / Preferred shares
outstanding
= $1,365,900 / 29,000 = $164.57
Book value per share, common stock
= (Owner's equity − Equity allocated to preferred
stock) / Common shares outstanding
= ( $13,137,000 − $1,365,900 ) / 800,050
= $11,770,300 / 800,050 = $14.71
H. Aturan Umum Book Value Per Share
Nilai buku per saham biasanya di bawah harga
pasar per saham saat ini. Nilai buku per saham
terkadang dianggap sebagai nilai minimum, atau
"harga dasar" untuk saham tersebut.
I. Metrik Valuasi 3 (Market To Book Ratio)
Market to book ratio membandingkan penilaian
pasar atas saham perusahaan dengan nilai buku per
saham (Metrik penilaian 3). Analis dan Investor
memandang Market to book ratio sebagai ukuran
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kepercayaan investor terhadap harga saham di masa
depan.
J. Perhitungan Market To Book Ratio
 Common stock market price per share: $50.00
 Book value per common share: $14.71
Market-to-book ratio = Market value per share / Book
value per share = $50.00 / $14.71
K. Aturan Umum Market To Book Ratio
Market To Book ratio yang lebih besar dari 1,0
menunjukkan bahwa pasar memiliki kepercayaan
pada masa depan saham ini dan jika kurang dari satu
adalah bukti bahwa pasar memiliki kepercayaan yang
rendah terhadap harga saham ini di masa depan.

*****
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BAB IV
VALUASI NILAI PERUSAHAN
DENGAN BERBAGAI FORMULA
Beberapa metode yang biasa digunakan untuk
menghitung

valuasi

suatu

perusahaan

adalah

Capitalized Earnings, Assets Approach, Market Value
Approach, Earnings per Share.
A. Metode Capitalized Earnings
Metode laba yang dikapitalisasi didasarkan
pada filosofi bahwa harga yang ingin dibayar pembeli
untuk

properti

yang

menjadi

perhatian

akan

bergantung pada kapasitas pendapatan saat ini dan
yang

diharapkan

dari

bisnis.

Harga

saat

ini

dibayarkan dengan ekspektasi pengembalian masa
depan dari investasi semacam itu. Penghasilan yang
dikapitalisasi akan bergantung pada (1) Perkiraan
pendapatan, dan (2) Tingkat kapitalisasi.
Estimasi pendapatan akan melibatkan studi
tentang pendapatan masa lalu. Pendapatan masa lalu
dalam

periode

yang

lama

akan

memberikan

gambaran yang tepat tentang posisi pendapatan
bisnis. Pendapatan masa lalu satu atau dua tahun
mungkin dipengaruhi oleh sebab-sebab abnormal
seperti fluktuasi harga dan lain lain.
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Jika pendapatan menunjukkan stabilitas maka
pendapatan akan mudah dihitung; Sebaliknya, jika
pendapatan

menunjukkan

tren,

maka

beberapa

penyisihan harus dibuat untuk kondisi yang berlaku
pada saat itu.
Setelah memperkirakan pendapatan rata-rata,
pendapatan harus dikapitalisasi untuk sampai pada
nilai

investasi.

Keputusan

tentang

tingkat

pendapatan dimana keuntungan akan dikapitalisasi
sangatlah sulit. Seseorang harus dipandu oleh faktor
ekonomi hanya saat menghitung tingkat kapitalisasi.
Jika laba per saham $ 5 dan tingkat kapitalisasi 10%,
maka nilai sahamnya adalah $ 50.
.
B. Metode Assets Approach
Pendekatan aset adalah metode penilaian yang
umum digunakan. Aset dapat diambil pada nilai
buku, nilai reproduksi dan nilai likuidasi. Dalam
metode nilai buku, nilai aset diambil dari neraca
berjalan.

Kelebihan

aset

atas

hutang

akan

menentukan nilai aset, dibagi dengan jumlah saham
ekuitas akan memberikan nilai satu saham.
Jika saham preferen juga beredar maka saham
preferen harus dikurangkan sebelum membagi nilai
aset dengan jumlah saham ekuitas. Pendekatan ini
juga dikenal sebagai nilai kekayaan bersih. Terdapat
perbedaan
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pendapat

tentang

aset

yang

akan

dimasukkan dan aset seperti goodwill, hak paten, dan
biaya yang ditangguhkan harus dikecualikan.
Pandangan lain adalah bahwa niat baik dan
paten harus dimasukkan sementara aset fiktif seperti
biaya yang ditangguhkan hanya boleh dikecualikan.
Aktiva tetap diambil sebesar nilai buku dikurangi
penyusutan sampai dengan periode neraca sekarang.
Perusahaan yang mengikuti kebijakan depresiasi
yang ketat mungkin dirugikan daripada perusahaan
yang memberikan depresiasi yang lebih rendah.
Utilitas

publik

dapat

menggunakan

nilai

reproduksi aset sambil menilai dengan benar. Nilai
likuidasi aset digunakan dengan asumsi bahwa jika
kekhawatiran dilikuidasi saat ini, nilai apa yang akan
diambil oleh aset tersebut. Perhatian tersebut diambil
sebagai kelangsungan hidup dan karena nilai buku
aset saat ini digunakan di sebagian besar kasus
C. Metode Market Value Approach
Pendekatan ini didasarkan pada harga pasar
sekuritas aktual yang diselesaikan antara pembeli
dan penjual. Nilai pasar akan menjadi nilai realistis
karena

pembeli

akan

siap

membayar

sebagai

pengganti pembelian. Harga sekuritas di pasar bebas
akan menjadi nilai yang paling sesuai.
Harga pasar dipengaruhi oleh faktor-faktor
seperti permintaan dan penawaran serta posisi pasar
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uang. Harga sekuritas di pasar bebas akan menjadi
nilai yang paling sesuai. Nilai pasar adalah perangkat
yang dapat dengan mudah diterapkan kapan saja
Sejumlah

masalah

praktis

dihadapi

saat

menerapkan pendekatan nilai pasar. Nilai pasar
hanya akan tersedia untuk sekuritas perusahaan
besar. Jumlah saham yang ditawarkan di pasar
umumnya

kecil

dan

tidak

disarankan

untuk

menerapkan nilai yang sama ke seluruh lot saham
perusahaan.
Keberatan lain terhadap metode ini adalah
bahwa

terdapat banyak

tren

naik turun

nilai

sekuritas di bursa efek dan menjadi masalah untuk
memutuskan
penilaian.

harga

yang

akan

diambil

Terlepas

dari

keterbatasan

untuk
praktis,

pendekatan nilai pasar dapat digunakan dalam
banyak kondisi.
D. Metode Earnings per Share
Metode

lain

untuk

menentukan

nilai

perusahaan dalam merger atau konsolidasi adalah
laba per saham. Menurut pendekatan ini, nilai calon
merger atau akuisisi merupakan fungsi dari dampak
merger/akuisisi terhadap laba per saham.
Dampak tersebut dapat menjadi positif yang
mengakibatkan peningkatan EPS atau mungkin
negatif yang mengakibatkan penurunan EPS. Karena
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harga pasar per saham merupakan fungsi (produk)
dari EPS dan Price-Earning Ratio, EPS di masa
depan akan berdampak pada nilai pasar perusahaan.
Contoh

ilustrasi

berikut

menjelaskan

pengaruh

merger/akuisisi terhadap EPS
Contoh Perhitungan A
Perusahaan A ingin mengambil alih perusahaan B
dan rincian keuangan kedua perusahaan tersebut
adalah sebagai berikut:

Anda wajib menentukan rasio pertukaran saham
yang akan ditawarkan kepada pemegang saham B
berdasarkan:
1. Net assets value,
2. EPS,
3. Market price
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Solusi:

Catatan:
Perusahaan A harus lebih memilih rasio pertukaran
saham berdasarkan nilai aset bersih karena harus
menerbitkan jumlah saham minimum, yaitu 8.100
dalam hal itu.
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Contoh Perhitungan B
Perusahaan X akan membeli perusahaan Y
Data-data

yang

tersedia

untuk

masing-masing

perusahaan:

Dengan asumsi manajemen kedua perusahaan telah
setuju untuk menukar saham secara proporsional:
1. Pendapatan

relatif

per

saham

dari

kedua

perusahaan;
2. 4 saham perusahaan X untuk setiap 5 saham yang
dimiliki di perusahaan Y.
Anda

diminta

untuk

mengilustrasikan

dan

mengomentari dampak merger pada EPS.
Solusi:

Catatan:
Ketika rasio pertukaran adalah 4: 5, dampak merger
terhadap EPS adalah dilusi Rs. 0,063 per saham atas
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laba per saham untuk pemegang saham perusahaan
yang mengakuisisi dan pertambahan EPS dari
perusahaan yang diakuisisi sebesar Rs. 0,312 per
saham. Namun, untuk analisis yang lebih andal
tentang dampak merger terhadap EPS, tingkat
pertumbuhan

kedua

perusahaan

juga

harus

dipertimbangkan.
Contoh Perhitungan C
Sunny Lamps Ltd. akan mengambil alih Moon Lamps
Ltd. Sesuai dengan kesepakatan antara manajemen
kedua perusahaan, pemegang saham Moon Lamps
Ltd. akan menerima 0,7 saham Sunny Lamps Ltd.
untuk setiap saham yang mereka miliki.
Data-data dari kedua perusahaan sebagai berikut:

Abaikan skala ekonomi dan sinergi operasi, Anda
diminta untuk menghitung

1. Premi dibayarkan oleh Sunny Lamps Ltd., kepada
pemegang saham Moon Lamps Ltd,

2.
3.
4.
5.
34

Jumlah saham setelah merger
Kombinas EPS
Kombinasi P/E ratio;
Nilai pasar per saham;

6. Jumlah kapitalisasi pasar setelah merger.
Solusi:

*****
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BAB V
VALUASI NILAI PERUSAHAN
(TOBIN Q)
James Tobin, pemenang Hadiah Nobel bidang
ekonomi

dan

profesor

di

Universitas

Yale,

mengembangkan rasio tersebut setelah berhipotesis
bahwa perusahaan harus "bernilai" dengan biaya yang
mereka keluarkan untuk menggantinya.
Tobin's

q

adalah

rasio

nilai

pasar

aset

perusahaan dengan nilai penggantian aset tersebut.
Nilai pasar aset dapat diperkirakan sebagai jumlah nilai
pasar ekuitas perusahaan dan nilai buku utangnya dan
nilai penggantinya dapat dianggap sama dengan nilai
buku total aset.
Tobin's q mengukur kekayaan yang dihasilkan
oleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Ini
membandingkan berapa banyak nilai perusahaan jika
dibandingkan

dengan

nilai

buku

asetnya.

Setiap

kelebihan nilai pasar aset atas nilai bukunya dihasilkan
dari

aset

tidak

berwujud,

niat

baik,

potensi

pertumbuhan di masa depan, posisi kompetitif, dll.
Rasio q yang tinggi umumnya dianggap baik
karena

menunjukkan

bahwa

perusahaan

tersebut

bernilai lebih dari jumlah asetnya. Tetapi karena
didasarkan pada data historis, ini bukan merupakan
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prediktor

yang

baik

untuk

pengembalian

ekuitas

perusahaan di masa depan. Dalam konteks penilaian,
rasio q yang tinggi mungkin menunjukkan bahwa saham
perusahaan dinilai terlalu tinggi. Rasio q Tobin juga
dapat digunakan sebagai indikator penilaian pasar
saham secara keseluruhan. Rasio yang sangat tinggi
relatif terhadap tren historis mungkin menunjukkan
bahwa pasar saham dinilai terlalu tinggi dan sebaliknya,
Formula
Tobin’s q dapat dihitung dengan persamaan sebagai
berikut:
Tobin’s q = ‘ Market Value of Assets ‘
Replacement Value of Assets
Nilai pasar aset sama dengan nilai pasar ekuitas dan
nilai

pasar

utang.

Nilai

penggantian

aset

yang

sebenarnya sulit ditentukan sehingga diasumsikan sama
dengan nilai buku total aset:
Tobin’s q = EMV + DMV
ABV
Namun, banyak perusahaan yang tidak memiliki utang
yang dapat dipasarkan, sehingga diasumsikan bahwa
nilai pasar utang sama dengan nilai bukunya. Jadi
Tobin's q menyederhanakan menjadi:
Tobin’s q = EMV + DBV
ABV
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dimana EMV adalah nilai pasar ekuitas (yaitu harga
saham

dikalikan

dengan

jumlah

saham

yang

beredar) DBV adalah nilai debt and ABV is nilai buku
total asset.
Apa yang dimaksud dengan Replacement Value.
Repalcement value jangan disamakan dengan nilai
buku. Tidak seperti nilai buku yang merupakan istilah
yang lebih informal untuk angka-angka akuntansi yang
akan

ada

dalam

laporan

keuangan

atau

"buku"

perusahaan, nilai penggantian adalah perkiraan yang
lebih subjektif dari jumlah uang yang diperlukan untuk
mereproduksi aset perusahaan.
Salah satu perbedaan yang paling mencolok
adalah bahwa pos-pos yang dicatat sebesar biaya
perolehan menurut standar akuntansi US GAAP harus
dimasukkan pada nilai pasar wajarnya. Perbedaan ini
akan paling terlihat untuk barang-barang seperti real
estat bersejarah yang disimpan dengan biaya.
Selain dari item laporan keuangan biasa yang
diperbolehkan untuk dikapitalisasi berdasarkan standar
akuntansi,

nilai

memperhitungkan

pengganti
item

dapat

tidak

mencoba

berwujud

untuk
seperti

pengalaman dan keahlian manajemen, modal manusia
karyawan, nilai merek, dan hubungan pelanggan.
Seperti yang bisa dibayangkan, di sinilah nilai
penggantian mulai menjadi sedikit subjektif karena
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tidak ada cara yang jelas untuk menetapkan nilai ke
jenis item ini.
Contoh:
Diberikan data berikut untuk menghitung Tobin's q:
Item

Company A

Company B

$ 20.00

$40.00

12,500,000

5,000,000

Market value of debt

$375,000,000

$-

Book value of debt

$360,000,000

$260,000,000

Book value of equity

$225,000,000

$225,000,000

Stock price
Number

of

shares

outstanding

Hanya Perusahaan A yang memiliki nilai pasar utang,
jadi kita harus menggunakan rumus q Tobin yang
menggunakan nilai buku utang untuk menghitung
rasionya.
Tobin’s q perusahaan A

= $12,500,000 x $20 + $360,000,000
$225,000,000 + $360,000,000

= 1.04
Menggunakan rumus yang sama, Tobin's q untuk
Perusahaan B menghasilkan 0,95.
Hasil analisis menunjukkan bahwa Perusahaan A
memiliki kinerja yang lebih baik dalam menambah
kekayaan

pemegang

saham

dibandingkan

dengan

Perusahaan B. Namun, bukan berarti Perusahaan A
akan terus berkinerja baik. Ada kemungkinan bahwa
Perusahaan A dinilai terlalu tinggi dan Perusahaan B
dinilai terlalu rendah.
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Contoh Lain Tobin Q:
Misalnya, Perusahaan XYZ memiliki aset $ 40
juta, 10 juta saham beredar, dan harga saham saat ini
sebesar $ 3. Dengan menggunakan rumus tersebut, kita
dapat menghitung bahwa Tobin's Q adalah:
Tobin's Q = (10.000.000 x $ 3) / $ 40.000.000 = 0,75
Kenapa Tobin Q penting?
Jika rasio Tobin's Q antara 0 dan 1, biaya
penggantian aset perusahaan lebih mahal daripada nilai
perusahaan. Q

Tobin's di atas 1 berarti bahwa

perusahaan tersebut bernilai lebih dari biaya asetnya.
Karena premis Tobin adalah bahwa perusahaan harus
bernilai seperti nilai aset mereka, apa pun di atas 1,0
secara teoritis menunjukkan bahwa perusahaan dinilai
terlalu tinggi.

*****
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BAB VI
ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)

A. Pengertian EVA
Ditemukan oleh Stern Stewart & Co., nilai
tambah ekonomis (EVA) mengukur keuntungan riil
yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Pada
dasarnya, ini digunakan untuk menentukan seberapa
menguntungkan organisasi dalam jangka waktu
tertentu.
Artinya, EVA dihitung dengan mengurangkan
produk modal awal perusahaan dan persentase biaya
modal dari laba bersih setelah pajak.
Tujuan dari penerapan EVA (Economic Value
Added) ini adalah untuk membantu tenaga keuangan
perusahaan untuk memahami tujuan keuangan di
perusahaan

sehingga

informasi

tersebut

bisa

diupayakan dapat meningkatkan tujuan perusahaan
untuk mencukupi keuntungan yang ingin diperoleh
oleh perusahaan.
Namun, informasi yang tertera dalam EVA
(Economic Value Added) perusahaan ini tidak dapat
dijadikan

patokan

dalam

membandingkan

nilai

keuangan yang ada di perusahaan industri serupa
dan juga tidak dijadikan bahan intropeksi atas
keuangan yang ada di perusahaan setiap tahunnya.
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Dengan kata lain, EVA (Economic Value Added)
dapat dijadikan sebagai alternative cara yang tepat
untuk menilai kinerja yang ada di perusahaan.
Penerapan dari EVA (Economic Value Added)
ini sendiri sebenarnya diadopsi dari manajemen
perusahaan

yang

dipercaya

bisa

meningkatkan

keuangan yang ada di perusahaan.
B. Cara

yang

dapat

meningkatkan

nilai

dilakukan

EVA

untuk

(Economic

Value

dilakukan

untuk

Added)
Cara

yang

dapat

meningkatkan nilai EVA (Economic Value Added) ini
adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan

keuntungan

(profit)

tanpa

menambah modal
Ini dia upaya pertama yang dapat dilakukan
untuk menilai keuntungan perusahaan yang ingin
melakukan peningkatan EVA (Economic Value
Added). Perusahan industry diupayakan untuk
melakukan peningkatkan keuntungan perusahaan
tanpa harus mengeluarkan biaya produksi yang
melimpah. Namun, keuntungan perusahaan yang
ingin didapatkan ini sebenarnya membutuhkan
pemberian
sembarangan
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kualitas
sehingga

produk

yang

pengguna

tidak
produk

perusahan dapat selalu melakukan pemilihan
produknya hanya pada usaha anda.
2. Mengurangi pemakain modal
Perusaan industri yang bergerak dibidang
penjualan

produk

sudah

pasti

membutuhkan

modal kerja baik yang bergerak maupun tidak
bergerak. Modal kerja yang dibutuhkan oleh
perusahaan ini ditentukan oleh besar kecilnya
skala perusahaan yang ada. Perusahaan yang
ingin meningkatkan nilai EVA (Economic Value
Added)

ini

pemakaian

dapat
modal

melakukan
dengan

pengurangan

catatan

tidak

mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.
3. Melakukan investasi dengan pengembalian tinggi
Investasi merupaan upaya terbaik yang perlu
dilakukan

oleh

perusahaan

untuk

menjamin

keuangan perusahaan yang ada. Untuk itulah,
upaya ini juga dinilai bisa mengoptimalkan tingkat
EVA (Economic Value Added) yang ada di sebuah
perusahaan.
Beberapa penyesuaian utama harus dilakukan.
Di antara yang paling umum dan penting adalah:
1. Pengeluaran untuk R&D, promosi, dan pelatihan
karyawan harus dikapitalisasi.
2. Beban depresiasi ditambahkan kembali ke laba
dan sebaliknya, beban depresiasi ekonomi dibuat.
Ini mencerminkan perubahan sebenarnya dalam
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nilai aset selama periode tersebut, tidak seperti
depresiasi akuntansi.
3. Akun seperti provisi, penyisihan piutang tak
tertagih,

ketentuan

pajak

tangguhan,

dan

penyisihan persediaan harus ditambahkan kembali
ke modal tersirat.
4. Pengeluaran
kembali

non-tunai

ke

harus

keuntungan

dan

ditambahkan
modal

yang

dikapitalisasi

dan

digunakan.
5. Sewa

operasi

harus

ditambahkan kembali ke modal yang digunakan.
6. Biaya pajak akan didasarkan pada pajak tunai,
bukan metode berbasis akrual yang digunakan
dalam pelaporan keuangan dan akan dihitung
sebagai berikut:
Beban pajak per laporan laba rugi - kenaikan (atau
+

jika

pengurangan)

dalam

provisi

pajak

tangguhan + manfaat pajak dari bunga = Pajak
tunai
C. Formula EVA
EVA = NOPAT – (WACC * capital invested)
Dimana:
NOPAT

= Net Operating Profits After Tax

WACC

= Weighted Average Cost of Capital
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Capital invested = Equity + long-term debt at the
beginning of the period
dan (WACC
dikenal

*

capital

sebagai biaya

invested)
modal

(finance charge)
Finance Charge

= Capital invested * WACC

WACC

=Ke*E/ (E+D) + Kd (1-t)*D/ (E+D),

dimana Ke

= required return on equity dan

Kd (1-t)

= after tax return on debt

Contoh - contoh Perhitungan EVA
2014

2015

2016

Capital
invested
$54,236 $50,323 $55,979
(beginning of year)
WACC

8.22%

8.28%

8.37%

Finance Charge

$4,460

$4,167

$4,682

NOPAT

$7,265

$5,356

$4,336
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Finance Charge

$4,460

$4,169

$4,683

Economic Value Added

$2,805

$1,187

-$347

 Perusahaan ABC menghasilkan laba bersih setelah
pajak sebesar $ 200.000 pada tahun 2018. Jumlah
modal yang diinvestasikan perusahaan adalah $ 2
juta dengan biaya modal rata-rata 8,5%.
Untuk menghitung EVA ABC:$ 200.000 - ($
2.000.000 x 8,5%) = $ 30.000
Angka $ 30.000 menyiratkan bahwa Perusahaan
ABC menghasilkan keuntungan yang cukup untuk
menutupi biaya awal menjalankan bisnis.

*****
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BAB VII
MARKET VALUE ADDED (MVA)

A. Pengertian MVA
Nilai tambah pasar (MVA) adalah jumlah
kekayaan yang dapat diciptakan perusahaan untuk
para pemangku kepentingannya sejak didirikan.
Sederhananya, itu adalah perbedaan antara nilai
pasar saham perusahaan saat ini dan modal awal
yang diinvestasikan di perusahaan oleh pemegang
obligasi dan pemegang saham.
Menurut Brigham (Terjemahan, 2006:6), MVA
adalah:
MVA = nilai pasar dari saham – ekuitas modal yang
diberikan pemegang saham.
= (saham beredar) x (harga saham) – total
ekuitas saham biasa.
Menurut Warsono (2003:47), MVA adalah:
MVA = Nilai pasar ekuitas – Modal ekuitas yang
dipasok
Zaky dan Ary (2002:143), MVA adalah:
MVA = Market Value of Equity (MVE) – Book Value of
Equity (BVE)
MVE = Shares Outstanding x Stockprice
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BVE = Shares Outstanding x nominal value of share
Kusnan

(2007:30), MVA

diperoleh

dengan

menghitung nilai perusahaan (company/enterprise
value), penjumlahan harga pasar seluruh saham,
surat utang dan surat berharga lainnya yang
dimaksudkan untuk mobilitasi capital, dikurangi nilai
buku (book value) atau modal yang diinvestaskan.
MVA merupakan net present value dari seluruh EVA
yang akan datang.
Melani
merupakan

(2007:44)
selisih

menerangkan

antara

nilai

MVA

perusahaan

(enterprise value) yang merupakan nilai saham
beredar ditambah dengan utang dan jumlah modal
(capital) yang ditanamkan.
Capital merupakan modal sendiri dan utang
setelah

penyesuaian

(adjustment)

penyesuaian

dilakukan untuk merefleksikan kondisi ekonomi baik
atas hasil usaha (laba) maupun modal, penyesuaian
yang dilakukan, misalnya kelebihan kas dikeluarkan
dari

modal,

amortisasi

goodwill

ditambahkan

dikeluarkan dari modal, biaya bunga dikeluarkan
dalam menghitung laba usaha.
Young & Stephen (2001:26) MVA adalah:
MVA = Nilai pasar – modal yang diinvestasikan
MVA

yang

positif

berani

menunjukkan

pihak

manajemen telah mampu meningkatkan kekakyaan
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pemegang

saham

dan

MVA

yang

negatif

mengakibatkan berkurangnya nilai modal pemegang
saham, jika MVA sama dengan 0 maka perusahaan
tidak meningkatkan kekayaan bagi pemegang saham.
Sehingga memaksimalkan nilai MVA seharusnya
menjadi

tujuan

utama

perusahaan

dalam

meningkatkan kekayaan pemegang saham (Zaky,
2002:139).
B. Kelemahan MVA
KELEMAHAN
a.

Menurut Zaky & Ary
b.

KELEBIHAN
Menurut Zaky & Ary

(2002:139) MVA hanya

(2002:139)

dapat diaplikasikan pda

merupakan

perusahaan yang sudah tunggal
go public saja.

MVA
ukuran
dan

dapat

berdiri sendiri yang tidak
membutuhkan
trend

maupun

industri
pihak

norma

sehingga

bagi

manajemen

dan

penyedia
lebih

analisis

dana

mudah

menilai

akan
dalam
kinerja

perusahaan.
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Untuk mengetahui nilai pasar saham, cukup
kalikan saham beredar dengan harga pasar per
saham saat ini. Jika suatu perusahaan menawarkan
saham preferen dan saham biasa yang dimiliki, maka
keduanya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai
pasar total.
Ilutrasi

MVA,

misalnya

perusahaan

XYZ

ekuitas pemegang sahamnya berjumlah $ 750.000.
Perusahaan memiliki 5.000 saham preferen dan
100.000 saham biasa yang beredar.
Nilai pasar saat ini untuk saham biasa adalah $
12,50 per saham dan $ 100 per saham untuk saham
preferen.
Market Value saham biasa = 100,000 x $12.50
= $1,250,000
Market Value saham Preferred = 5,000 x $100
= $500,000
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Total Market Value saham = $1,250,000 + $500,000
= $1,750,000
Dari angka diatas maka MVA diperoleh adalah:
Market Value Added

= $1,750,000 – 750,000
= $1,000,000

C. Kelebihan MVA
1. Membuat perusahaan lebih menarik bagi calon
investor
Investor

akan

selalu

lebih

memilih

perusahaan dengan MVA yang lebih tinggi karena
menunjukkan

kemampuan

perusahaan

untuk

menciptakan kekayaan bagi pemegang sahamnya.
Dengan kata lain, MVA yang tinggi menunjukkan
bahwa organisasi itu sehat dan berhasil - sebuah
faktor yang menandakan probabilitas tinggi untuk
menghasilkan keuntungan

yang

signifikan

di

kemudian hari. Jadi, bagi investor yang tidak
tertarik pada investasi dengan keuntungan tinggi,
perusahaan

dengan

MVA

tinggi

sepertinya

merupakan pilihan yang aman.
2. Meningkatkan

peluang

kelangsungan

hidup

perusahaan
Di dunia korporat, tidak ada yang 100%
pasti. Sebuah perusahaan dapat menghasilkan
keuntungan miliaran

dalam

satu menit dan
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menyatakan kebangkrutan di lain waktu. Namun,
bagi perusahaan yang mendaftarkan MVA tinggi,
kemungkinannya untuk berkembang pasti tinggi.
MVA

yang

tinggi

berarti

perusahaan

menghasilkan kekayaan yang cukup sehingga akan
terus

menarik

perusahaan

investor.

akan

Ini

terus

berarti

bahwa

mengembangkan

operasinya, memperoleh lebih banyak keuntungan,
dan berada di depan para pesaingnya.

*****
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BAB VIII
APA UKURAN TERBAIK DARI
VOLATILITAS HARGA SAHAM

Saat
pedagang

memilih
melihat

sekuritas
volatilitas

untuk

investasi,

historisnya

untuk

membantu menentukan risiko relatif dari potensi
perdagangan.

Banyak

metrik

mengukur

volatilitas

dalam konteks yang berbeda, dan setiap pedagang
memiliki favorit. Pemahaman yang kuat tentang konsep
volatilitas dan bagaimana hal itu ditentukan sangat
penting untuk investasi yang sukses.
Sederhananya, volatilitas adalah cerminan dari
sejauh mana harga bergerak. Sebuah saham dengan
harga yang berfluktuasi secara liar, mencapai titik
tertinggi dan terendah baru, atau bergerak secara tidak
menentu dianggap sangat tidak stabil. Saham yang
mempertahankan

harga

relatif

stabil

memiliki

volatilitas yang rendah. Stok yang sangat volatile secara
inheren lebih berisiko, tetapi risiko itu memotong dua
arah. Saat berinvestasi dalam keamanan yang tidak
stabil, peluang untuk sukses meningkat sebanyak risiko
kegagalan. Karena alasan ini, banyak pedagang dengan
toleransi

risiko

tinggi

melihat

berbagai

ukuran

volatilitas untuk membantu menginformasikan strategi
perdagangan mereka.
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A. Kunci Penting
 Deviasi standar adalah cara paling umum untuk
mengukur volatilitas pasar, dan pedagang dapat
menggunakan Bollinger Bands untuk menganalisis
deviasi standar.
 Penarikan maksimum adalah cara lain untuk
mengukur volatilitas harga saham, dan digunakan
oleh spekulan, pengalokasi aset, dan investor
pertumbuhan untuk membatasi kerugian mereka.
 Beta mengukur volatilitas relatif terhadap pasar
saham, dan dapat digunakan untuk mengevaluasi
risiko relatif saham atau menentukan manfaat
diversifikasi dari kelas aset lainnya.
B. Standar Deviasi
Ukuran utama volatilitas yang digunakan oleh
pedagang dan analis adalah deviasi standar. Metrik
ini mencerminkan jumlah rata-rata perbedaan harga
saham dari rata-rata selama periode waktu tertentu.
Ini dihitung dengan menentukan harga rata-rata
untuk

periode

yang

ditetapkan

dan

kemudian

mengurangkan angka ini dari setiap titik harga.
Perbedaan
dijumlahkan,

tersebut
dan

kemudian

dikuadratkan,

dirata-ratakan

untuk

menghasilkan varians.
Karena varians adalah hasil kali kuadrat,
varians tidak lagi berada dalam satuan ukuran
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aslinya. Karena harga diukur dalam dolar, metrik
yang menggunakan dolar kuadrat tidak mudah
ditafsirkan. Oleh karena itu, deviasi standar dihitung
dengan mengambil akar kuadrat dari varians, yang
mengembalikannya

ke unit ukuran yang

sama

dengan kumpulan data yang mendasarinya.
Chartist menggunakan indikator teknis yang
disebut Bollinger Bands untuk menganalisis deviasi
standar dari waktu ke waktu. Bollinger Bands terdiri
dari tiga garis: Simple Moving Average (SMA) dan
dua band yang menempatkan satu standar deviasi di
atas dan di bawah SMA. SMA adalah versi yang
diperhalus dari riwayat harga saham, tetapi lebih
lambat dalam
mencerminkan

merespons perubahan. Pita
perubahan

tersebut

luar
untuk

mencerminkan penyesuaian yang sesuai dengan
deviasi standar. Deviasi standar ditunjukkan oleh
lebar Bollinger Bands. Semakin lebar Bollinger
Bands, semakin volatile harga saham dalam periode
tertentu. Sebuah saham dengan volatilitas rendah
memiliki Bollinger Bands yang sangat sempit yang
berada di dekat SMA.
C. Drawdown Maksimum
Cara lain untuk mengatasi volatilitas adalah
menemukan

drawdown

maksimum.

Penarikan

maksimum biasanya diberikan oleh kerugian historis
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terbesar untuk suatu aset, diukur dari puncak ke
lembah, selama periode waktu tertentu. Dalam
situasi lain, dimungkinkan untuk menggunakan opsi
untuk memastikan bahwa investasi tidak akan
kehilangan lebih dari jumlah tertentu. Beberapa
investor memilih alokasi aset dengan pengembalian
historis

tertinggi

untuk

penarikan

maksimum

tertentu.
Nilai penggunaan drawdown maksimum berasal
dari fakta bahwa tidak semua volatilitas buruk bagi
investor. Keuntungan besar sangat diinginkan, tetapi
juga meningkatkan deviasi standar investasi. Yang
terpenting, ada cara untuk mengejar keuntungan
besar sambil mencoba meminimalkan drawdown.
Banyak investor pertumbuhan yang sukses,
seperti William J. O'Neil, mencari saham yang naik
lebih dari pasar dalam tren naik tetapi tetap stabil
selama tren turun. Idenya adalah bahwa sahamsaham

ini

tetap

mempertahankan
sedikit

stabil

karena

pemenangnya,

kemunduran.

Itu

orang-orang

meskipun

mengungkapkan

ada
calon

pemenang dan memungkinkan investor pertumbuhan
membeli saham di mana volatilitas sebagian besar
berada di sisi positif, setidaknya pada awalnya.
Seiring berjalannya waktu, saham tersebut pada
akhirnya akan mengalami kerugian yang lebih besar
selama tren turun. Spekulan melihat ini sebagai
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tanda untuk mencari saham baru yang menang atau
mendapatkan uang tunai sebelum pasar beruang
dimulai.
Perintah stop-loss adalah alat lain yang biasa
digunakan untuk membatasi penarikan maksimum.
Dalam hal ini, saham atau investasi lainnya secara
otomatis dijual ketika harga turun ke tingkat yang
telah ditentukan sebelumnya. Namun, celah dapat
terjadi jika harga bergerak terlalu cepat. Kesenjangan
harga dapat mencegah pesanan stop-loss bekerja
tepat waktu, dan harga jual mungkin di bawah harga
stop-loss yang telah ditetapkan.
D. Beta
Beta mengukur volatilitas sekuritas yang relatif
terhadap pasar yang lebih luas. Beta 1 berarti
keamanan memiliki volatilitas yang mencerminkan
derajat dan arah pasar secara keseluruhan. Jika S&P
500 mengalami penurunan tajam, saham tersebut
kemungkinan akan mengikuti dan turun dengan
jumlah yang sama.
Sekuritas yang relatif stabil, seperti utilitas,
memiliki

nilai

beta

kurang

dari

1,

yang

mencerminkan volatilitas yang lebih rendah. Saham
di bidang yang berubah dengan cepat, terutama di
sektor teknologi, memiliki nilai beta lebih dari 1. Beta
0 menunjukkan bahwa keamanan yang mendasarinya
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tidak memiliki volatilitas terkait pasar. Uang tunai
adalah contoh yang sangat baik jika diasumsikan
tidak ada inflasi. Namun, ada aset beta rendah atau
bahkan negatif yang memiliki volatilitas substansial
yang tidak terkait dengan pasar saham. Emas dan
obligasi pemerintah jangka panjang adalah contoh
terbaik dari aset semacam itu

*****
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BAB IX
CONTOH SOAL VALUASI OBLIGASI

Secara kasar kita dapat mengatakan bahwa nilai
obligasi (valuasi obligasi) adalah nilai pasar atau nilai
jual obligasi.
Obligasi yang bernilai pari $ 1.000 belum tentu
dijual seharga nilai pari-nya. Bisa lebih tinggi atau lebih
rendah dari nilai pari / nilai nominal

Setiap tahun, penerbit obligasi mengeluarkan kas
untuk pembayaran bunga kupon abligasi dengan nilai
sama, yaitu $100.
Di saat jatuh tempo (setelah 15 tahun) maka
penerbit obligasi membayar pelunasan sebesar nilai
pari, yaitu $ 1.000 dan ditambah bunga obligasi tahunan
tahun ke 15 sebesar $ 100, jadi pada saat jatuh tempo
dikeluarkan kas sebesar $ 1.100.
Semuanya dinyatakan dalam nilai saat ini
(present value)

Dimana :
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rd = tingkat bunga pasar obligasi, merupakan tingkat
diskon yang digunakan untuk menghitung nilai
sekarang dari arus kas obligasi
N

= jumlah tahun sebelum obligasi jatuh tempo

INT= Interest = Bunga yang dibayarkan setiap tahunnya
dalam nilai moneter (rupiah)  Tingkat kupon x
Nilai Pari
M

= Nilai Pari, atau nilai jatuh tempo obligasi 
Jumlah yang harus dibayar/dilunasi saat jatuh
tempo

Contoh 1:
 Obligasi PT. Bambitoo bernilai pari $ 1.000 dengan
masa jatuh tempo 15 tahun, dan tingkat bunga kupon
sebesar 10%.
 Hitunglah Nilai Obligasi tersebut.
Jawab:
∑
∑

VB = 1000
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Contoh 2:
 Obligasi PT. Bambitoo bernilai pari $ 1.000 dengan
masa jatuh tempo 15 tahun, dan tingkat bunga kupon
sebesar 10% ketika diterbitkan.
 Jika tingkat bunga pasar obligasi PT. Bambitoo naik
menjadi 15% setelah obligasi diterbitkan, berapakah
nilai obligasi tersebut?
Jawab:
Dengan

menggunakan

kalkulator

finansial,

maka

diperoleh nilai PV dari obligasi tersebut sebesar $ 707,63
Input:

Output:

15

15

N

I/YR

PV

100

1000

PMT

FV

= – 707,63

 Obligasi bernilai pari $ 1.000 dengan kupon 10%,
memiliki nilai intrinsik sama persis dengan nilai pari
nya jika tingkat bunga yang berlaku di pasar juga
sama dengan tingkat kuponnya (10%), yaitu sebesar $
1.000 (lihat ilustrasi dan solusi 1)
 Namun ternyata, tingkat bunga obligasi di pasar
belum tentu sama dengan tingkat bunga kupon. Pada
kasus di atas, ternyata nilai intrinsik obligasi pada
tingkat bunga pasar 15% adalah senilai $ 707,63
 Obligasi yang dijual di bawah nilai pari-nya disebut
Diskon Obligasi (Discount Bond) Nilai pari $ 1.000
tapi nilai pasar $ 707,63
 Terjadi ketika tingkat bunga yang berlaku di pasar
lebih tinggi dari tingkat kupon obligasi
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Imbal Hasil Saat Jatuh Tempo
 Obligasi yang memiliki masa jatuh tempo 14 tahun
dengan kupon 10% dan nilai pari $ 1.000 ditawarkan
pada nilai $ 1.494,93
 Berapakah tingkat bunga yang akan kita terima atas
investasi jika kita membeli dan memiliki obligasi
tersebut sampai jatuh tempo?
 Tingkat ini disebut sebagai Imbal Hasil saat Jatuh
Tempo (Yield to Maturity = YTM)
 YTM adalah tingkat bunga yang biasanya dibahas
oleh investor ketika mereka berbicara tentang tingkat
pengembalian dan tingkat yang dilaporkan dalam
jurnal bursa efek.
Untuk

menghitung

YTM,

yang

dibutuhkan

adalah mencari nilai rd

 Mencari nilai rd dengan cara coba-coba sampai
akhirnya menghasilkan jumlah PV $ 1.494,93
Contoh 3:
Robert Lee memiliki Lee Dental Arts, yang
didirikannya 30 tahun lalu di Charlottesville. Dia
sekarang berusia 65 tahun dan ingin pensiun dan
menjualnya.
Dalam

pertemuan

awal,

dia

mengungkapkan

bahwa dia mulai memikirkan tentang pensiun ketika
salah satu teman sekelasnya dari perguruan tinggi yang
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juga seorang dokter gigi baru-baru ini menjual tempat
praktiknya,

Jefferson

Dental

Works,

seharga

$

3.000.000. Pendapatan Lee yang terbaru adalah $ 1,5
juta dan Jefferson $ 2,5 juta.
Dengan mencari database penilaian ditemukan
bahwa tingkat kapitalisasi tipikal yang digunakan
untuk praktik kedokteran gigi adalah 20%. Arus kas
bersih Lee per tahun adalah $ 400.000.
Anda mengunjungi praktik kedokteran gigi dan
memperoleh daftar aset tetap, yang bernilai $ 2 juta,
dengan nilai $ 500.000 dan dapat dijual seharga $
800.000. Lee memiliki piutang sebesar $ 50,000 dari
perusahaan asuransi yang berbeda dimana $ 5,000
diharapkan tidak akan dikumpulkan. Sejumlah $ 20.000
harus dihabiskan untuk melikuidasi semua asset
Jawab:
1. Pendekatan pasar
Jefferson

Dental

Works

menghasilkan

pendapatan $ 2,5 juta per tahun dan dijual seharga $
3 juta. Rasio harga terhadap penjualannya adalah
1.2. Dengan asumsi kedua praktik itu identik, nilai
Lee Dental Arts seharusnya $ 1,8 juta(=1,2x$1,5 juta).
2. Pendekatan pendapatan
Nilai Lee Dental Arts sama dengan nilai
sekarang dari arus kas bersihnya. Karena arus kas
diasumsikan tetap dan teridentifikasi bahwa tingkat
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kapitalisasi pendekatan adalah 20%, nilainya harus $
2 juta (= $ 400.000 / 20%).
3. Pendekatan aset
Nilai sama dengan nilai individu dari semua
aset. Dalam kasus Lee Dental Arts, nilai berdasarkan
pendekatan aset sama dengan $ 825.000 (= nilai
pasar aset tetap ($ 800.000) + piutang bersih ($
50.000 - $ 5.000) - biaya likuidasi ($ 20.000)).
Pendekatan terbaik untuk menilai Lee Dental
Arts adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan
pasar tidak terlalu berguna karena hanya tersedia
satu data transaksi, itu juga data berumur 2 tahun.
Pendekatan

aset

mengasumsikan
hitungkan

tidak

likuidasi

goodwill.

dan

berguna

karena

tidak

memper-

Pendekatan

aset

harus

diterapkan hanya jika tidak ada pembeli yang
bersedia dapat diidentifikasi untuk keseluruhan
praktik.
Contoh 4:
Nominal Yield (NY)
 Nominal Yield adalah penghasilan bunga kupon
tahunan yang dibayarkan.
 Contoh, Dita membeli 10 kontrak obligasi, masingmasing memiliki nilai nominal Rp 1.000.000 dan
tingkat kupon 8% p.a.
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 Penghasilan bunga kupon per tahun = 8% x Rp 1 juta
= Rp 80.000
Maka, Dita akan mendapatkan Nominal Yield Rp
800.000 per tahun.
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