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Bab 2
Penilaian Surat Berharga Jangka Panjang
Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan mengenai penilaian surat
berharga jangka panjang dan perhitungan rate of return surat berharga jangka panjang.

1. Jenis-jenis Surat Berharga Jangka Panjang
Surat berharga jangka panjang atau sumber dana jangka panjang merupakan sumber dana
yang memiliki jangka waktu panjang. Panjang pendeknya jangka waktu tersebut belum ada
ketetapannya secara ati. Namun demikian, sumber dana yang memiliki waktu lebih dari 10
tahun sudah dianggap sebagai sumber dana berjangka panjang. Oleh karena itu, apabila kita
meminjam dana di bank dengan jangka waktu 15 tahun maka kredit tersebut dapat
dikategorikan sebagai kredit jangka panjang. Sumber dana jangka panjang ini ada yang
memiliki jangka waktu tertentu atau jangka waktu tempo seperti hutang obligasi dan hutang
jangka panjang di bank. Di samping itu ada sumber dana jangka panjang yang tidak memiliki
jangka waktu seperti modal sendiri berupa saham biasa. Pada bab ini akan dijelaskan sumber
dana jangka panjang yang meliputi obligasi, saham preferen, dan saham biasa.

A. Obligasi
Obligasi adalah surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai
nominal tertentu dan jangka waktu tertentu (waktu jatuh tempo) serta perusahaan yang
mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut.
Obligasi merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jatuh tempo (maturity) akhir
lebih dari atau sama dengan 10 tahun. Jika surat berharga memiliki maturitas lebih pendek dari
10 tahun, maka surat berharga tersebut dinamakan wesel (notes).
Obligasi merupakan jenis pendanaan berjangka panjang dengan beban tetap (fixed income
securities). Surat berharga ini memberikan pendapatan dengan jumlah tetap kepada pemiliknya
berupa bunga obligasi. Sebagai contoh, obligasi Jasa Marga yang memiliki bunga 10% dengan
nominal Rp. 1.000.000,-, berarti pemegang obligasi akan mendapatkan bunga 10% per tahun
sebesar = 10% x Rp. 1.000.000,- = Rp. 100.000,-. Bunga ini akan tetap dibayar oleh Jasa Marga
terlepas apakah perusahaan memperoleh laba atau tidak pada tahun tersebut.
Obligasi dapat diterbitkan menurut dasar jaminan atau tanpa jaminan. Obligasi tanpa
jaminan meliputi debentur, debentur bernilai rendah, dan obligasi penghasilan. Sedangkan
obligasi hipotik merupakan instrumen hutang jangka panjang dengan jaminan. Berikut ini
jenis-jenis obligasi yaitu:
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1) Debenture
Debenture adalah hutang jangka panjang (obligasi) tanpa jaminan. Karena debenture tidak
dijamin dengan kekayaan perusahaan, pemegang debentur menjadi kreditur umum perusahaan
pada saat perusahaan dliuidasi. Oleh karena itu, investor akan melihat kemampuan
menghasilkan laba perusahaan sebagai penjamin. Walaupun obligasi ini tidak memiliki
jaminan, pemegang perlindungan dalam bentuk persyaratan atau batasan-batasan dalam
perjanjian, terutama jaminan negatif, artinya perusahaan penerbit obligasi dilarang
menjaminkan aktiva perusahaan yang belum dijaminkan kepada kreditur lain.
2) Subordinate debenture (debentur bernilai rendah)
Debentur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap
aktiva di bawah debenture. Jika terjadi likuidasi, pemegang debentur bernilai rendah ini
menerima pembayaran hanya jika seluruh kreditur dengan nilai lebih tinggi dibayar. Namun
debentur bernilai rendah ini memiliki hak untuk menuntut pembayaran pada saat likuidasi lebih
dulu daripada pemegang saham preferen dan saham biasa.
3) Obligasi penghasilan (income bond).
Suatu perusahaan wajib membayar bunga atas obligasi penghasilan hanya pada saat
perusahaan mendapatkan keuntungan. Pembayaran bunga ini bersifat kumulatif, yaitu bila
perusahaan tidak membayar bunga di tahun tertentu maka dapat diakumulasikan untuk periode
berikutnya, dengan syarat laba perusahaan mencukupi. Obligasi penghasilan ini memiliki
peringkat pembayaran yang lebih tinggi dari saham preferen, saham biasa, dan hutang bernilai
rendah jika perusahaan dilikuidasi.
4) Obligasi sampah (junk bond)
Obligasi sampah disebut juga obligasi yang memberikan hasil tinggi, karena memiliki
risiko yang tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Obligasi ini diterbitkan sehubungan
dengan perusahaan membutuhkan leverage yang tinggi (leverage buyout) di mana perusahaan
menghadapi kesulitan dan risiko kegagalan. Sehingga hanya sedikit investor yang mau
menanamkam modalnya pada obligasi sampah ini.
5) Obligasi hipotik (mortgage bond)
Obligasi hipotik adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotik kekayaan
perusahaan penerbit obligasi. Hipotik merupakan dokumen resmi yang memberikan pemegang
obligasi hak gadai atas aktiva yang dijaminkan. Apabila perusahaan tidak mampu melunasi
hutangnya pada jatuh tempo, maka jaminan tersebut dapat dijual untuk melunasi hutangnya.
Namun jika dalam penjualannya di bawah nilai obligasi, maka untuk sisanya (kekurangan
pembayaran) pemegang obligasi diperlakukan menjadi kreditur umum. Perusahaan
dimungkinkan memiliki lebih dari satu obligasi yang dijamin dengan menggunakan aktiva
yang sama. Sehingga bila terjadi penyitaan, maka pemegang obligasi pertama harus menerima
pembayaran penuh sebelum dilakukan pembayaran terhadap pemegang hipotik kedua.
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6) Obligasi berseri
Obligasi berseri adalah obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan tanggal
jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Semua obligasi memiliki tanggal jatuh tempo yang sama
walaupun ada obligasi khusus yang ditarik kembali sebelum tanggal tersebut. Akan tetapi,
obligasi berseri memiliki jatuh tempo berbeda yaitu secara periodik hingga maturitas akhir.
Dengan obligasi berseri ini, investor dapat memilih maturitas yang sesuai dengan kebutuhan.
Hal ini menyebabkan jenis obligasi ini lebih menarik dibandingkan obligasi dengan jatuh
tempo yang sama.
7) Sertifikat perwalian peralatan (equipment trust certificate, ETC)
Sertifikat perwalian peralatan merupakan investasi jangka menengah hingga panjang,
model pendanaan ini digunakan misalnya oleh perusahaan umum kereta api untuk mendanai
perolehan mesin lokomotif. Dalam model pendanaan ini, perusahaan kereta api
menandatangani perjanjian dengan perusahaan manufaktur untuk pembuatan peralatan khusus.
Pada saat peralatan diterima, sertifikat perwalian peralatan dijual kepada investor. Hasil
penjualan ini ditambah uang muka dari perusahaan kereta api digunakan untuk membayar
perusahaan manufaktur. Hak atas peralatan dipegang oleh trustee yang kemudian menyewakan
peralatan tersebut kepada perusahaan kereta api. Usia sewa berbeda-beda tergantung jenis
peralatan, tetapi biasanya 15 tahun (berjangka panjang).

B. Saham Preferen
Saham preferen merupakan pendanaan yang memiliki sifat kombinasi antara hutang dan
saham biasa. Jika terjadi likuidasi, tuntutan pemegang saham preferen atas aktiva berada pada
urutan setelah kreditur namun sebelum pemegang saham biasa. Dari sisi perusahaan yang
mengeluarkan saham preferen manfaat utama yang diperoleh adalah bahwa pembayaran
dividen atas saham preferen memiliki dividen, namun pembayaran dividen cenderung bersifat
sebagai kebijakan perusahaan. Sehingga ketidakmampuan pembayaran dividen kepada
pemegang saham preferen tidak berakibat terlalu buruk dibandingkan dengan ketidakmampuan
membayar bunga hutang kepada kreditur yang dapat diancam kebangkrutan.
Return maksimum pemegang saham preferen biasanya dibatasi dengan sejumlah dividen
tertentu, dan pemegang saham ini tidak memiliki hak atas nilai jasa laba perusahaan. Pada
saham preferen, biaya modal setelah pajak lebih tinggi dibandingkan dengan biaya modal dari
hutang, karena dividen saham preferen dibayar setelah pajak atau tidak dapat digunakan
sebagai pengurang pajak. Ini berarti bahwa biaya modal saham preferen yang dihitung setelah
pajak besarnya dapat mencapai dua kali lipat dari biaya modal hutang. Hal ini merupakan
kelemahan utama saham preferen sebagai sarana pendanaan. Kelemahan lain dari sudut
pandang investor adalah saham preferen tidak memiliki hak untuk memaksakan pembayaran
dividen. Oleh karena pembayaran dividen saham preferen bukan merupakan pengurang pajak,
maka perusahaan biasanya menggantikan saham preferen dengan subordinate debenture.
Pada saham preferen terdapat dividen kumulatif. Dividen kumulatif yaitu dividen yang
belum dibayarkan dan akan dibayarkan kemudian. Hampir semua saham preferen memiliki
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dividen kumulatif. Sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa, perusahaan harus
membayar tunggakan dividen atas saham preferen. Jika perusahaan tidak mempunyai
keinginan untuk membayar dividen saham preferen maka tidak perlu dilakukan pembayaran
tunggakan dividen kumulatif tersebut. Pembayaran dividen saham preferen biasanya tidak
dilakukan apabila laba tidak mencukupi, namun juga dapat terjadi karena perusahaan
memutuskan untuk menahan laba yang diperoleh.
Pada dasarnya, ada dua jenis saham preferen, yaitu saham preferen kumulatif dan saham
preferen partisipasi. Pada saham preferen kumulatif selalu diperhitungkan kewajiban
pembayaran dividennya sebelum membayar dividen kepada pemegang saham biasa.
Sedangkan saham preferen partisipasi merupakan saham preferen di mana pemiliknya juga
berhak menerima dividen tambahan jika pemilik saham biasa juga menerima dividen
tambahan. Dengan saham preferen partisipasi berarti pemegang saham preferen jenis ini
diberikan kesempatan untuk berpartisipasi (menikmati) nilai sisa laba perusahaan berdasarkan
jumlah yang disepakati.
Sebagai contoh, saham preferen partisipasi 6%, dengan nilai nominal Rp. 8.000,-.
Pemegang saham ini memiliki hak yang sama dengan pemegang saham biasa untuk setiap
pembayaran dividen sebesar Rp. 480,- (6% x Rp. 8.000). Jika dividen saham biasa Rp. 560,-,
maka pemegang saham preferen partisipasi akan menerima tambahan dividen Rp. 80,- untuk
setiap lembar saham yang dimiliki. Ciri utama saham ini adalah pemegang saham preferen
memiliki prioritas di atas pemegang saham biasa terhadap laba dan peluang tambahan return
jika saham biasa melebihi jumlah yang ditetapkan. Namun kebanyakan saham preferen tidak
bersifat partisipatif dengan maksimum return dibatasi sampai tingkat dividen tertentu.

C. Saham Biasa
Pemegang saham biasa perusahaan merupakan pemilik akhir perusahaan. Secara
kelompok mereka memiliki perusahaan dan menanggung risiko terakhir kepemilikan.
Kewajiban mereka dibatasi sesuai jumlah investasi. Jika terjadi likuidasi, pemegang saham
biasa memiliki hak atas sisa tuntutan terhadap aktiva perusahaan setelah tuntutan kreditur dan
pemegang saham preferen dipenuhi seluruhnya. Saham biasa tidak memiliki jatuh tempo,
namun pemegang saham dapat melikuidasi investasinya dengan menjual saham yang dimiliki
pada pasar sekunder.

2. Tinjauan Ulang Konsep Nilai Waktu dari Uang
Pada mata kuliah Dasar Manajemen Keuangan Bab 3 telah dijelaskan bahwa aliran kas
masuk dan kas keluar perusahaan dipengaruhi adanya nilai waktu dari uang (time value of
money). Konsep nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan
dalam perhitungan aliran kas. Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai kompensasi terhadap
apa yang dapat diperoleh dengan penggunaan uang tersebut ialah apa yang disebut “bunga”.
Apabila semua aliran kas di dunia usaha sudah pasti, maka tingkat bunga dapat digunakan
untuk menyatakan nilai waktu dari uang. Kenyataan dalam kehidupan bisnis terdapat
ketidakpastian aliran-aliran kas tersebut. Untuk itu pemahaman konsep nilai waktu dari uang
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ini diperlukan manajer keuangan dalam mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi
pada suatu aktiva dan pengambilan keputusan ketika akan menentukan sumber dana pinjaman
yang akan dipilih.

A. Nilai Sekarang (Present Value)
Menurut Riyanto (2015: 108-109) kalau “compound value” dimaksudkan untuk
menghitung jumlah uang pada akhir suatu periode di waktu mendatang, maka “present value”
sebaliknya dimaksudkan untuk menghitung besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas
dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah yang akan diterima beberapa waktu kemudian.
Sebagaimana diuraikan di muka kalau kita memperhatikan nilai waktu dari uang, uang sebesar
Rp. 1.000,00 yang akan kita terima pada akhir tahun depan atas dasar tingkat bunga tertentu,
nilainya pada permulaan periode adalah lebih kecil dari Rp. 1.000,00 atau dengan kata lain,
nilai sekarangnya (“present value”-nya) lebih kecil dari Rp. 1.000,00.
Dengan demikian kalau “nilai majemuk” menghitung jumlah akhir pada akhir periode dari
sejumlah uang yang kita miliki sekarang atas dasar tingkat bunga tertentu, “nilai sekarang”
menghitung nilai pada waktu sekarang jumlah uang yang baru akan kita miliki beberapa waktu
kemudian. Dengan demikian maka cara menghitung “present value”, adalah sebaliknya dari
cara menghitung “compound value”, yaitu dengan rumus:
𝑷𝑽 =

𝑭𝑽𝒏
𝟏
= 𝑭𝑽𝒏
𝒏
(𝟏 + 𝒊 )
(𝟏 + 𝒊 )𝒏

Contoh 1.
Tentukan berapa besarnya nilai sekarang (present value) dari uang sebesar Rp. 1.262,00
yang akan kita terima pada akhir empat tahun yang akan datang atau dasar bunga majemuk
6%.
Nilai sekarang-nya adalah: 𝑃𝑉 =

1.262
(1+0.06) 4

= 𝑅𝑝. 1.000,00

Ini berarti bahwa uang sebesar Rp. 1.000,00 yang kita miliki sekarang kalau disimpan di
bank dengan bunga majemuk 6% per tahunnya, jumlah pada akhir tahun ke-4 adalah sebesar
Rp. 1.262,00. Berapa nilai sekarang dari uang sebesar Rp. 1.000,00 yang akan kita terima pada
akhir tahun ketiga atas dasar suku bunga majemuk 4%.
Jawabannya ialah: 𝑃𝑉 =

1.000
(1+0.04) 3

= 𝑅𝑝. 889,00

Ini berarti bahwa uang sebesar Rp. 889,00 kalau disimpan di bank dengan suku bunga 4%
per tahunnya pada akhir tahun ketiga jumlah akhirnya akan menjadi Rp. 1.000,00.
Dengan cara perhitungan seperti tersebut di atas dapatlah disusun tabel nilai sekarang
(present value):
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Tabel 2.1
Contoh Tabel Present Value dari Rp. 1,00 (PVIF(i,n))
Tahun
1
2
3
4
5

1%
0,990
0,980
0,971
0,961
0,951

2%
0,980
0,961
0,942
0,924
0,906

3%
0,971
0,943
0,915
0,889
0,863

4%
0,962
0,925
0,889
0,855
0,822

5%
0,952
0,907
0,864
0,823
0,784

6%
0,943
0,890
0,840
0,792
0,747

7%
0,935
0,873
0,816
0,763
0,713

Seperti halnya dengan tabel nilai majemuk, maka kita pun dapat dengan mudah
menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah uang yang akan diterima dalam beberapa waktu
yang akan datang dengan menggunakan tabel PV tersebut, yaitu dengan mengalikan jumah
uang pada akhir periode (FV) dengan interest factor (IF) yang terdapat dalam tabel PVIF
tersebut.
Dua contoh dalam perhitungan PV tersebut di muka dapat dihitung secara langsung dengan
menggunakan IF yang terdapat dalam tabel PV tersebut dengan cara sebagai berikut:
(1) PV = FV4(PVIF(6%, 4)) = 1.262 (0,792) = Rp. 1.000,00
FV4 = Rp. 1.262,00
PVIF dicari dalam tabel PVIF pada kolom bunga 6% pada deretan tahun keempat, dan
diketemukan angka 0,792.
(2) PV = FV3(PVIF(4%, 3)) = 1.000 (0,889) = Rp. 889,00
FV3 = Rp. 1.000,00
PVIF dicari dalam tabel PVIF pada kolom bunga 4% pada deretan tahun ketiga.


Nilai Sekarang Apabila Bunga Dihitung Lebih Dari Satu Kali dalam Satu Periode

Dalam praktik sehari-hari, kita menjumpai bahwa bunga diperhitungkan lebih dari satu
kali dalam satu periode atau satu tahun. Seperti lazimnya bunga diperhitungkan setiap hari,
mingguan, bulanan, semesteran dan sekali dalam setahun. Apabila bunga diperhitungkan lebih
dari satu kali dalam satu periode, maka dengan mudah dapat dicari nilai sekarang dengan
menggunakan tabel nilai sekarang faktor bunga. Namun demikian menurut Sartono (2014: 5758) sering timbul masalah apabila hasil pembagian tingkat bunga dengan frekuensi
penghitungan ternyata tidak berupa bilangan bulat seperti dalam tabel. Secara sederhana nilai
sekarang aliran kas (FVn) apabila bunga dihitung sebanyak m kali selama periode n dapat
dinyatakan dalam bentuk persamaan:
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𝑷𝑽 =

𝑭𝑽𝒏
𝒊
(𝟏 + 𝒎)

(𝒏)(𝒎)

= 𝑭𝑽𝒏

𝟏
𝒊 (𝒏)(𝒎)
(𝟏 + 𝒎)

𝒊 −(𝒏)(𝒎)
𝑷𝑽 = 𝑭𝑽𝒏 (𝟏 + )
𝒎

Contoh 2.
Misalkan saudara diharapkan akan menerima uang kas sebesar Rp. 10.000.000,00 lima
tahun yang akan datang. Apabila tingkat bunga yang berlaku adalah sebesar 15% per tahun dan
bunga diperhitungkan setiap empat bulan sekali atau tiga kali dalam satu tahun, maka nilai
sekarang penerimaan saudara tersebut adalah sebesar:
𝑃𝑉 =

10.000.000
(5)(3)

0,15
(1 + 3 )

=

10.000.000
= 𝑅𝑝. 4.810.170,00
(1,05)15

Misalkan bunga diperhitungkan bukan lagi setiap empat bulan sekali melainkan setiap
bulan. Dengan demikian nilai sekarang penerimaan yang sama lima tahun lagi adalah:
𝑃𝑉 =

10.000.000
(5)(12)

0,15
(1 + 12 )

=

10.000.000
= 𝑅𝑝. 4.745.676,00
(1,0125)60

B. Nilai Kemudian (Future Value)
Misalkan saudara saat ini berumur 25 tahun dan memulai menyimpan setiap tahun Rp.
20.000,00 dalam bentuk tabungan dengan bunga 15% per tahun. Pada saat saudara berusia 65
tahun atau 40 tahun kemudian, berapakah nilai simpanan saudara kalau saudara tidak
mengambil mengambil sekalipun? Coba pilih mana yang benar: Rp. 8.000.000,00, Rp.
9.000.000,00, atau Rp. 10.000.000,00 semua alternatif tersebut adalah salah. Simpanan saudara
akan berjumlah Rp. 35.580.000,00. Mengapa dapat menjadi begitu besar, karena nilai waktu
uang memungkinkan simpanan saudara menghasilkan bunga dan bunga tersebut akan
menambah pokok simpanan; Pokok simpanan yang setiap tahun menjadi semakin besar
sehingga simpanan saudara menjadi berlipat ganda.
Nilai kemudian atau future value dapat diperoleh dengan mengalikan tingkat bunga dengan
pokok pinjaman untuk periode tertentu. Tingkat bunga dapat dihitung setiap bulan, kuartalan,
enam bulan atau satu tahun sekali. Bahkan dalam dunia perbankan di negara kita, dikenal
dengan simpanan bunga harian meskipun tingkat bunga ditetapkan setiap satu tahun.
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Contoh 3.
Sebagai contoh saudara mempunyai uang Rp. 10.000.000,00 dan disimpan di bank dengan
tingkat bunga 8%. Maka satu tahun kemudian nilai uang saudara menjadi sebesar Rp.
10.800.000,00.
FV = Rp. 10.000.000 + 8% x Rp. 10.000.000 = Rp. 10.800.000,00
Apabila uang tersebut disimpan untuk jangka waktu dua tahun, maka pada akhir tahun
kedua simpanan saudara akan menjadi sebesar Rp. 11.664.000,00. Bunga yang saudara peroleh
pada tahun kedua tidak lagi Rp. 800.000,00 melainkan Rp. 864.000,00 karena diperhitungkan
atas pokok simpanan yang lebih besar, 8% x Rp. 10.800.000,00. Secara sederhana persoalan
tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan:
FV = Rp. 10.800.000 + 8% x Rp. 10.800.000 = Rp. 11.664.000,00

Bila PVo adalah pokok simpanan, n adalah jangka waktu simpanan, PVn adalah nilai
simpanan pada tahun ke n, dan i adalah tingkat bunga simpanan maka:
FV1 = PVo + (PVo x i)1
FV1 = PVo (1 + i)1
FV2 = FV1 + (FV1 x i)1
FV2 = PVo (1 + i)1 (1 + i)1
FV2 = PVo (1 + i)2
FVn = PV (1 + i)n
Dengan cara perhitungan seperti tersebut di atas dapatlah disusun tabel nilai kemudian
(future value):
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Tabel 2.2
Contoh Tabel Future Value dari Rp. 1,00 (FVIF(i,n))
Tahun
1
2
3
4
5

1%
1,010
1,020
1,030
1,040
1,051

2%
1,020
1,040
1,061
1,082
1,104

3%
1,030
1,061
1,093
1,125
1,159

4%
1,040
1,082
1,125
1,170
1,217

5%
1,050
1,102
1,158
1,215
1,276

6%
1,060
1,124
1,191
1,265
1,338

7%
1,070
1,145
1,225
1,311
1,403

8%
1,080
1,166
1,260
1,360
1,469

Karena (1 + i)n = FVIF(i,n), FVIF(i,n) adalah nilai kemudian faktor bunga sebesar i persen
selama n tahun. Nilai ini dapat dilihat dalam tabel di atas, maka rumus nilai kemudian dapat
disederhanakan lagi menjadi:
FV = PVn (FVIF(i,n))
Dengan contoh dalam perhitungan FV tersebut di muka dapat dihitung secara langsung
dengan menggunakan IF yang terdapat dalam tabel FV tersebut dengan cara sebagai berikut:
FV2 = PV (FVIF(8%, 2)) = 10.000.000 (1,166) = Rp. 11.660.000,00
FVIF dicari dalam tabel FVIF pada kolom bunga 8% pada deretan tahun kedua, dan
diketemukan angka 1,166. Adanya selisih sebesar Rp. 11.664.000 – Rp. 11.660.000 = Rp.
4.000 disebabkan karena adanya pembulatan.


Nilai Kemudian Apabila Bunga Dihitung Lebih dari Satu Kali dalam Satu Periode

Seperti halnya dalam penghitungan nilai sekarang, apabila bunga diperhitungkan lebih dari
sekali dalam satu periode maka kita pun dapat dengan mudah mencari nilai kemudian dengan
membagi ting bunga dengan frekuensi perhitungan bunga dalam satu periode, kemudian
memangkatkannya dengan tingkat bunga kali frekuensi perhitungan bunga (Sartono, 2014: 4950).
Misalkan saudara menyimpan uang di bank Rp. 10.000.000,00 dengan bunga 8% per
tahun. Bunga dibayarkan dua kali dalam satu tahun, seandainya saudara lebih senang untuk
membiarkan bunga yang saudara peroleh tetap dalam tabungan saudara, maka nilai tabungan
saudara pada akhir enam bulan pertama adalah:
FV1/2 = Rp. 10.000.000 (1 + 0,08/2) = Rp. 10.400.000,00
Nilai kemudian tabungan saudara pada akhir tahun pertama dan akhir tahun kedua adalah:
FV1 = Rp. 10.000.000 (1 + 0,08/2)2 = Rp. 10.816.000,00
FV2 = Rp. 10.000.000 (1 + 0.08/2)(2)(2) = Rp. 11.698.500,00
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Dapatkah saudara menarik suatu kesimpulan dari dua contoh tersebut? Coba saudara
perhatikan bahwa nilai kemudian apabila bunga diperhitungkan lebih dari satu kali dalam satu
periode akan lebih besar daripada apabila bunga hanya diperhitungkan satu kali dalam periode
yang sama. Semakin besar frekuensi perhitungan bunga dalam satu periode maka akan semakin
besar nilai kemudian.

Secara umum dapat diformulasikan bahwa nilai kemudian atas tabungan saat ini sejumlah
PV, pada akhir tahun ke n apabila bunga diperhitungkan sebanyak m kali dengan tingkat bunga
sebesar i persen per tahun adalah:
FVn = PV (1 + i/m)(m)(n)
FVn = PV (FVIF(r/m,mn))
Contoh 4.
Sebagai contoh saudara saat ini berumur 15 tahun, menabung saat ini Rp. 10.000.000,00
untuk jangka waktu 20 tahun dan tingkat bunga yang berlaku 8% per tahun. Bunga yang
saudara peroleh saudara tambahkan pada tabungan saudara dan bunga tersebut diperhitungkan
empat kali dalam satu tahun. Maka nilai tabungan pada saat saudara menjelang umur 36 tahun
adalah:
FV20 = Rp. 10.000.000 (1 + 0,08/4)(4)(20) = Rp. 230.497.900,00

C. Anuitas (Annuity)
Anuitas adalah suatu rangkaian pembayaran uang dalam jumlah yang sama yang terjadi
dalam periode waktu tertentu (Harjito dan Martono, 2014: 27). Ada 2 macam anuitas, yaitu
anuitas biasa (ordinary annuity) dan anuitas jatuh tempo (due annuity). Anuitas biasa atau juga
disebut anuitas tertunda merupakan anuitas dari suatu pembayaran yang dilakukan pada akhir
periode untuk setiap periode tertentu. Apabila kita akan membayar uang sebesar Rp. 8.000.000
per tahun selama 3 tahun, maka rangkaian pembayaran menurut anuitas biasa dapat dilihat pada
skema berikut:
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Akhir Tahun

Skema di atas menunjukkan aliran kas selama 3 tahun di mana setiap akhir tahun sebesar
Rp. 8.000.000. Garis waktu menunjukkan urutan aliran kas dari tahun 1 sampai tahun ke-3
masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,00. Apabila pembayaran dilakukan pada awal periode,
maka rangkaian pembayaran tersebut dinamakan anuitas jatuh tempo. Konsep anuitas biasa
dan anuitas jatuh tempo dapat diterapkan dengan konsep pemajemukan baik untuk nilai yang
akan datang (nilai masa depan) maupun nilai sekarang sebagaimana telah kita pelajari pada
awal bab ini.


Anuitas Nilai Sekarang (Present Value of Annuity)

Nilai sekarang dari suatu anuitas (Present Value of Annuity, disingkat PVAn) didefinisikan
sebagai nilai anuitas majemuk saat ini (sekarang) dengan pembayaran atau penerimaan
periodik (R) dan n sebagai jangka waktu anuitas.
Contoh 5.
Misalkan kita menerima pembayaran sebesar Rp. 8.000 tiap tahun selama 3 tahun. Apabila
nilai pembayaran tersebut dinilai sekarang dengan bunga 8% per tahun, maka aliran kas per
tahun adalah:
Akhir Tahun

Skema di atas dapat dijelaskan bahwa aliran penerimaan kas per tahun sejumlah Rp. 8.000
selama 3 tahun akan didiskon dengan bunga 8% per tahun. Uang Rp. 8.000 yang akan diterima
pada tahun pertama dikalikan dengan faktor diskonto sebesar 0,926, sehingga nilai sekarangnya
adalah = Rp. 8.000 x 0,926 = Rp. 7.408. Uang sejumlah Rp. 8.000 yang akan diterima pada
tahun ke 2 dikalikan dengan faktor diskonto tahun ke 2 sebesar 0,857, sehingga nilai
sekarangnya = Rp. 8.000 x 0,857 = Rp. 6.85. Demikian juga uang Rp. 8.000 yang akan diterima
pada tahun ke 3 dikalikan dengan faktor diskonto tahun ke 3 sebesar 0,794, sehingga nilai
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sekarang = Rp. 8.000 x 0,794 = Rp. 6.352. Proses perhitungan ini terus dilakukan selama
periode yang diinginkan.
Perhitungan nilai sekarang anuitas biasa selama n periode (PVA) dapat pula dinyatakan:
PVAn = R [1/(1 + i)1] + R [1/(1 + i)2] + ... + R [1/(1 + i)n]
PVAn = R [PVIFi,1 + PVIFi,2 + ... + PVIFi,n]
Secara ringkas PVAn sama dengan penerimaan periodik sebesar R dikalikan dengan
jumlah total dari faktor nilai bunga sekarang pada tingkat i% untuk periode waktu 1 hingga
periode n.
Secara matematis, nilai sekarang anuitas dapat dinyatakan:
PVAn = R [∑ 1/(1 + i)n] = R [1 – {1/(1 + i)n} / i ]
atau
PVAn = R (PVIFA(i,n))
di mana: PVAn
R
n
i
PVIFA(i,n)

= nilai sekarang anuitas
= pembayaran atau penerimaan setiap periode
= jumlah waktu anuitas
= tingkat bunga
= Present Value Interest Factor of Annuity atau nilai sekarang
faktor bunga anuitas pada i% untuk n periode

Nilai sekarang faktor bunga anuitas dari beberapa tingkat bunga dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 2.3
Contoh Tabel Nilai Sekarang Faktor Bunga Anuitas Rp. 1,00 pada i% selama n periode
(PVIFA(i,n))
Tahun
1
2
3
4
5

1%
0,990
1,970
2,971
3,902
4,853

3%
0,971
1,913
2,829
3,717
4,580

5%
0,952
1,859
2,723
3,546
4,329

8%
0,926
1,783
2,577
3,312
3,993

10%
0,909
1,736
2,487
3,170
3,791

15%
0,870
1,626
2,283
2,855
3,352

Contoh 6.
Berapa nilai aliran kas sebesar Rp. 8.000 selama 3 tahun bila dinilai sekarang dengan
tingkat bunga majemuk 10% per tahun? Untuk menyelesaikan contoh tersebut digunakan
rumus:
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PVAn = R [1 – {1/(1 + i)n} / i]
PVA3 = Rp. 8.000 [1 – {1/(1 + 0,1)3} / 0,1]
= Rp. 8.000 (2,487)
= Rp. 19.896,00
atau menggunakan tabel:
PVA3 = Rp. 8.000 (2,487) = Rp. 19.896,00


Anuitas Nilai Kemudian (Future Value of Annuity)

Nilai yang akan datang dari suatu anuitas (Future Value of Annuity disingkat FVAn)
didefinisikan sebagai nilai anuitas majemuk masa datang (masa depan) dengan pembayaran
atau penerimaan periodik (R) dan n sebagai jangka waktu anuitas (Harjito dan Martono, 2014:
27-30). Misalkan kita menerima pembayaran sebesar Rp. 8.000 tahun dan uang itu kita simpan
di bank dengan bunga 8% per tahun, maka aliran kas per tahun adalah:
Akhir Tahun

Skema di atas dapat dijelaskan bahwa aliran kas pembayaran uang sejumlah Rp. 8.000
selama 3 tahun akan dibungakan dengan bunga 8% per tahun. Uang sejumlah Rp. 8.000 yang
dibayar pada tahun ke 3 dikalikan dengan faktor nilai bunga tahun ke 3 sebesar 1,0000,
sehingga nilai anuitasnya adalah = Rp. 8.000 x 1,0000 = Rp. 8.000. uang sejumlah Rp. 8.000
yang dibayar pada tahun ke 2 dikalikan dengan faktor nilai bunga tahun ke 2 sebesar 1,0800,
sehingga nilai anuitasnya adalah Rp. 8.000 x 1,0800 = Rp. 8.640. Artinya bahwa uang sebesar
Rp. 8.000 yang dibayarkan pada akhir tahun ke 2 dan jika dinilai pada akhir tahun ke 3, maka
uang tersebut akan dibungakan selama 1 tahun. Demikian pula uang sejumlah Rp. 8.000 yang
dibayar pada tahun pertama dikalikan faktor nilai bunga ke 1 sebesar 1,1664, sehingga
anuitasnya = Rp. 8.000 x 1,1664 = Rp. 9.331. Artinya bahwa uang sebesar Rp. 8.000 yang
dibayarkan pada akhir tahun pertama jika dinilai pada akhir tahun ke 3, maka uang tersebut
akan dibungakan selama 2 tahun sampai tahun ke 3. Secara aljabar, formula FVAn adalah
sebagai berikut:
FVAn = R(1 + i)n-1 + R(1 + i)n-2 + ... + R(1 + i)1 = R(1+ i) 0
= R[FVIFi,n-1 + FVIFi,n-2 + ... + FVIAi,1 + FVIAi,0]
di mana i adalah tingkat bunga dan n adalah jumlah periode anuitas.
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Dapat dilihat bahwa nilai masa datang anuitas (FVAn) sama dengan penerimaan periodik
dikalikan dengan jumlah dari nilai faktor bunga masa depan pada tingkat bunga i% untuk
periode waktu 0 sampai dengan n-1. Dengan demikian rumus untuk mencari nilai masa datang
suatu anuitas biasa adalah:
FVAn = R [∑ (1 + i)n – 1] / i
atau
FVAn = R (FVIFA(i,n))
di mana:
FVAn
= nilai masa depan anuitas sampai periode n
R
= pembayaran atau penerimaan setiap periode
n
= jumlah waktu anuitas
i
= tingkat bunga
FVIFA(i,n) = nilai akhir faktor bunga anuitas pada i% untuk n periode
Tabel 2.4
Contoh Tabel Nilai Akhir Faktor Bunga Anuitas Rp. 1,00 pada i% selama n periode
(FVIFA(i,n))
Periode
(n)
1
2
3
4
5

1%
1,000
2,010
3,030
4,060
5,101

3%
1,000
2,030
3,090
4,184
5,526

Tingkat Bunga (i)
5%
8%
1,000
1,000
2,050
2,080
3,153
3,246
4,310
4,506
5,526
5,867

10%
1,000
2,100
3,310
4,641
6,105

15%
1,000
2,150
3,473
4,993
6,742

Contoh 7.
Apabila aliran kas Rp. 8.000,00 per tahun selama 3 tahun dengan tingkat bunga 8%
sebagaimana contoh di atas dihitung dengan nilai anuitas akan diperoleh:
FVAn = R {[(1 + i)n – 1]/ i}
FVA3 = 8.000 {[(1 + 0,08)3 – 1]/ 0,08}
= 8.000 (3,246)
= Rp. 25.968
Jika menggunakan tabel diperoleh nilai:
FVA3 = 8.000 (3,246)
= Rp. 25.968
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Hasil di atas apabila kita bandingkan dengan hasil sebelumnya (lihat penjelasan
sebelumnya) yang menggunakan nilai anuitas per tahun dengan hasil Rp. 25.971. Adanya
selisih sebesar Rp. 25.971 – Rp. 25.968 = Rp. 3 karena pembulatan.

3. Perbedaan Konsep Penilaian
Istilah penilaian (valuation) perusahaan dapat dipandang dari berbagai sudut. Bagi pemilik
perusahaan, nilai perusahaan dapat dilihat dari nilai saham perusahaan yang bersangkutan.
Nilai perusahaan juga dapat dipandang dari sudut manajemen di mana nilai perusahaan ini
sangat tergantung pada nilai manajernya. Manajemen yang didasarkan pada nilai merupakan
desain proses yang integral untuk meningkatkan strategi dan pengambilan keputusan dengan
memfokuskan pada nilai perusahaan. Manajemen yang berdasarkan nilai juga merupakan
proses dari memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan perhitungan yang terus menerus.
Nilai juga menunjukkan discounted expected cash flow dari aset yang ada. Nilai aliran kas
yang didiskontokan (discounted cash flow) ini merupakan penilaian yang terbaik, sebab
discounted cash flow (DCF) tersebut mengukur informasi lengkap mengenai aliran kas yang
disyaratkan aset yang ada. Jangka waktu penilaian biasanya ditujukan untuk jangka waktu
panjang. Untuk memahami penilaian jangka panjang ini perlu dipahami 2 laporan keuangan
yaitu laporan neraca dan laporan laba-rugi. Di samping itu, perlu juga memahami bagaimana
perbandingan aliran kas yang berbeda-beda waktunya dalam hubungannya dengan
penyesuaian risiko aliran kas yang mungkin terjadi.
Penilaian juga ditujukan untuk melihat nilai manajer. Nilai manajer merupakan nilai tim
yang ada di manajemen. Nilai manajer ditunjukkan oleh kemampuan manajer dalam
menghadapi pandangan-pandangan bisnis dari luar perusahaan dan kemampuannya untuk
meraih kesempatan dalam rangka menambah nilai perusahaan. Adapun yang paling penting
bahwa dia (manajer) dapat mengembangkan perusahaan.

4. Penilaian Saham dan Obligasi
Konsep penilaian (valuation) pada dasarnya merupakan proses penentuan harga surat
berharga atau aktiva (aset) modal yang ada di suatu perusahaan. Oleh karena itu, penilaian yang
akan dibahas pada bab ini adalah penilaian untuk aktiva modal yang berupa surat-surat
berharga seperti obligasi, saham preferen, dan saham biasa dalam rangka melihat nilai
perusahaan. Elemen penilaian tersebut adalah penerimaan yang akan diperoleh di masa yang
akan datang. Sehingga dalam penilaian ini perlu dipahami adanya discount rate (biasanya
berupa bunga) yang digunakan untuk penilaian tersebut. Berapa besar manfaat suatu aset
diharapkan masa yang akan datang merupakan konsep pokok dari penilaian yang dibahas
dalam bab ini.
Modal perusahaan dapat ditingkatkan melalui dua bentuk utama yaitu melalui hutang dan
modal sendiri. Kedua bentuk tersebut merupakan instrumen modal berjangka panjang. Hutang
yang dimaksud dapat berbentuk obligasi, sedangkan modal sendiri dpaat berbentuk saham
biasa dan saham preferen.
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A. Obligasi
Obligasi merupakan surat pengakuan hutang berjangka panjang yang dikeluarkan oleh
perusahaan atau pemerintah. Pihak yang mengeluarkan obligasi tersebut berarti mempunyai
hutang kepada pihak yang membelinya. Sebaliknya pihak yang membeli obligasi tersebut
disebut sebagai investor (dalam hal ini bertindak sebagai kreditur) bagi pihak yang
mengeluarkannya. Obligasi ini memiliki nilai nominal, tingkat bunga tertentu dan umur atau
masa berlaku (jangka waktu) tertentu. Misalnya suatu obligasi memiliki nilai nominal Rp.
25.000 per lembar, dengan bunga obligasi 20% dan berumur 20 tahun. Investor yang membeli
obligasi mempunyai tujuan utama untuk memperoleh return (hasil) atau yield yang diharapkan
akan diterima di masa yang akan datang. Oleh karena itu penilaian obligasi ini berhubungan
dengan bagaimana mengharapkan rate of return atas obligasi tersebut di masa yang akan
datang.
Sebelum melakukan penilaian obligasi, ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai
istilah-istilah yang ada pada obligasi seperti:
1) Par value, adalah nilai nominal obligasi. Par value juga berlaku untuk nilai nominal
saham. Par value dalam obligasi ini menunjukkan jumlah uang yang dipinjam oleh
perusahaan dan yang akan dibayar kembali pada hari jatuh tempo di masa yang akan
datang.
2) Maturity date, merupakan tanggal jatuh tempo obligasi. Pada tanggal jatuh tempo ini akan
dibayar kembali oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi sebesar nilai nominalnya
(par value) kepada para pemegang obligasi (investor). Umur obligasi sampai jatuh tempo
sering disebut sebagai original maturity.
3) Call provision, merupakan provisi yang harus dibayar oleh pemegang obligasi apabila
yang bersangkutan memiliki obligasi tersebut tidak sampai jatuh temponya.
4) Coupon interest rates, merupakan tingkat bunga yang dikenakan pada obligasi.
Perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut akan memberikan bunga sebesar tingkat
bunga tertera pada kupon yang dibagikan kepada para pemegang obligasi. Kupon ini
biasanya dinyatakan dalam prosentase tertentu dari nilai nominalnya. Kupon
pembayarannya disebut coupon payment.
5) Yield to maturity, adalah pendapatan (return) yang diharapkan dapat diperoleh oleh
pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai pada saat jatuh tempo.
6) Yield to call, merupakan tingkat penghasilan (return) yang diharapkan dapat diperoleh
oleh pemegang obligasi jika obligasi tersebut dimiliki tidak sampai jatuh tempo.
7) Discount bond, adalah diskon (potongan nilai) obligasi jika suatu obligasi dijual di bawah
harga nominal (par value). Hal ini bisa terjadi di pasar (misalnya tingkat bunga yang terjadi
di perbankan).
8) Premium bond, merupakan kelebihan nilai obligasi karena harga obligasi yang dijual di
atas harga nominalnya. Hal ini terjadi jika tingkat bunga obligasi lebih tinggi dari tingkat
bunga yang terjadi di pasar.
Untuk menentukan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi sampai
jatuh temponya (yield to maturity) dapat digunakan dua pendekatan (Riyanto, 2015) yaitu
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pendekatan dengan metode singkat (short cut) dan pendekatan nilai sekarang (present value).
Kedua pendekatan tersebut akan dipaparkan di sub bab berikutnya sehingga akan diperoleh
gambaran yang lebih jelas.

B. Saham Preferen
Saham preferen (preferred stock) merupakan surat penyertaan kepemilikan (saham) yang
mempunyai preferensi (keistimewaan) tertentu dibanding saham biasa. Keistimewaan tersebut
antara lain mengenai pembayaran dividen dan pembagian kekayaan perusahaan apabila
perusahaan yang bersangkutan dilikuidasi (dibubarkan). Saham preferen ini mempunyai sifat
mendua (campuran), yaitu dalam beberapa hal mirip dengan obligasi dan dalam beberapa hal
lain mirip dengan saham biasa. Hal yang mirip dengan obligasi adalah adanya pembayaran
dividen yang sifatnya tetap per tahun dan biasanya dividen tersebut dibayar dahulu sebelum
membayar dividen saham biasa. Sifat yang mirip dengan saham biasa adalah mengenai umur
saham preferen yang tidak mempunyai saat jatuh tempo (perpetuity).

C. Saham Biasa
Saham biasa (common stock) merupakan surat bukti kepemilikan atau surat bukti
penyertaan atas suatu perusahaan yang mengeluarkannya (emiten). Emiten ini berbentuk
perseroan terbatas (PT). Apabila saham biasa tersebut diperjualbelikan kepada masyarakat luas
(publik) melalui bursa efek, berarti perusahaan yang mengeluarkannya sudah go public dan
saham tersebut sudah terdaftar (listing) di bursa efek.
Sebagaimana saham preferen, saham biasa juga memberi hak dividen kepada pihak yang
memilikinya. Dividen ini dibayarkan oleh emiten setiap tahun apabila perusahaan
mendapatkan laba. Jika emiten tidak memperoleh laba, maka dividen tidak ada atau tidak
dibayarkan. Namun demikian, walaupun emiten memperoleh laba kadang-kadang dividen
tidak dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini karena laba tersebut akan digunakan untuk
cadangan dana bagi perusahaan. Cadangan dana dari laba yang tidak dibagi tersebut akan
digunakan untuk mengembangkan perusahaan.
Bagi investor, yaitu orang yang membeli saham, di samping menginginkan dividen mereka
juga ingin memperoleh capital gain atas saham yang dijualnya. Perlu diketahui bahwa saham
biasa ini dapat diperjualbelikan sewaktu-waktu melalui bursa efek (bagi yang sudah terdaftar).
Apabila harga jual lebih tinggi daripada harga belinya, maka yang bersangkutan memperoleh
capital gain, dan sebaliknya bila harga jual lebih rendah daripada harga beli maka investor
tersebut menderita capital loss. Tingkat pengembalian (rate of return) dari saham biasa adalah
berupa dividen yang diharapkan dan capital gain yang diperolehnya. Dengan demikian, nilai
saham biasa juga ditentukan oleh besarnya dividen yang diharapkan oleh investor dan
penerimaan hasil penjualan apabila saham tersebut dijualnya.
Penentuan besarnya tingkat pengembalian dan nilai saham biasa lebih sulit dibandingkan
dengan saham preferen dan obligasi. Hal ini karena: (1) harapan pendapatan yang akan
diperoleh tidak tentu dan sulit diprediksi, (2) return saham biasa merupakan gabungan dari
dividen dan capital gain yang diperoleh atau capital loss yang diderita investor, dan (3) dividen
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saham tidak selalu sama setiap periode. Dividen saham bahkan mengalami pertumbuhan tiap
tahun dan ternyata pertumbuhannya tidak pasti. Di samping itu, harga pasar saham di waktu
yang akan datang juga sulit diprediksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat harga saham
cukup banyak antara lain yaitu faktor ekonomi, hukum, kondisi emiten, dan faktor politik.
Bahkan seringkali terjadi, pada suatu saat tertentu faktor politik pengaruhnya lebih dominan
daripada faktor ekonomi. Namun kesulitannya adalah mengakomodasi faktor politik tersebut
dalam suatu analisis harga saham. Selain prediksi hasil yang sulit diterka, dividen saham biasa
juga diharapkan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan (growth) dividen ini sesuai dengan
tingkat perkembangan perusahaan.

5. Perhitungan Rate of Return Saham dan Obligasi
Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, pada bagian ini akan dijelaskan
perhitungan tingkat pengembalian atau return saham dan obligasi.

A. Obligasi
Penentuan besarnya tingkat pengembalian atau rate of return dari obligasi sampai jatuh
temponya (yield to maturity) dapat digunakan dua pendekatan (Harjito dan Martono, 2014)
yaitu:
1) Metode singkat (short cut formula)
Metode singkat ini sebenarnya digunakan untuk menghitung yield to maturity (YtM) yaitu
hasil yang diharapkan apabila suatu obligasi dimiliki oleh investor sampai tanggal jatuh
temponya. Untuk menghitung besarnya hasil (return) tersebut digunakan formula:
𝑌𝑡𝑀 =

𝐼 + (𝑁 − 𝑃)⁄𝑛
(𝑃 + 𝑁)⁄2

di mana:
YtM
I
N
P
n

= Yield to Maturity = return obligasi jatuh temponya
= tingkat bunga per tahun dalam rupiah
= nilai nominal obligasi
= harga pasar obligasi yang terjadi
= umur obligasi

Dalam metode ini terlihat bahwa return yang diharapkan pada akhir umur obligasi
mempertimbangkan bunga tahunan dan rata-rata nilai obligasi antara nilai pasar dan nilai
nominal. Metode singkat tersebut tidak memperhatikan nilai waktu uang atas pendapatan
obligasi yang diperoleh selama umur obligasi. Hal tersebut merupakan salah satu kelemahan
metode ini. Kelebihan metode ini adalah cukup sederhana karena keadaan yang terjadi selama
umur obligasi dianggap konstan baik harga maupun tingkat bunganya. Namun demikian,
asumsi bahwa harga pasar konstan tersebut sekaligus juga menjadi kelemahan metode ini.
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2) Metode nilai sekarang (present value)
Dalam metode ini, yield to maturity yang disyaratkan oleh investor merupakan biaya
modal yang dikeluarkan oleh emiten (perusahaan yang mengeluarkan obligasi). Oleh karena
itu yield to maturity diberi notasi kd (cost of debt) yang menyatakan biaya hutang (obligasi).
Biaya hutang ini juga merupakan tingkat pengembalian (rate of return) dari obligasi yang
bersangkutan yang disyaratkan oleh investor. Metode ini sudah memperhatikan nilai waktu
uang, yaitu dengan menilai pendapatan yang akan diperoleh investor di masa datang untuk
dinilai sekarang (present value). Penyelesaian metode ini agak sulit karena menggunakan cara
coba-coba (trial and error) dalam menentukan rate of return-nya. Cara coba-coba tersebut
digunakan untuk mencari besarnya tingkat return yang dapat menyamakan pendapatan yang
diharapkan dengan nilai pasar obligasi saat sekarang. Formula yang digunakan untuk
menghitung nilai obligasi adalah:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 = 𝑉𝑏 =

𝐼1
𝐼2
𝐼𝑛
𝑁
+
+
⋯
+
+
(1 + 𝑘𝑑 )1 (1 + 𝑘𝑑 )2
(1 + 𝑘𝑑 )𝑛 (1 + 𝑘𝑑 )𝑛

atau:
𝑛

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 = 𝑉𝑏 = ∑
𝑡=1

𝐼
𝑁
+
𝑡
(1 + 𝑘𝑑 )
(1 + 𝑘𝑑 )𝑛

atau:
𝑉𝑏 = 𝐼(𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴𝑘𝑑,𝑛 ) + 𝑁(𝑃𝑉𝐼𝐹𝑘𝑑,𝑛 )
di mana:
Vb
I
kd
n
N
t
PVIFA
PVIF

= nilai obligasi
= tingkat bunga obligasi dalam rupiah
= rate of return obligasi (yield to maturity)
= umur obligasi dalam tahun
= nilai nominal obligasi (nilai pada saat obligasi jatuh tempo)
= jumlah tahun sampai tahun ke t
= Present Value Interest Factor for an Annuity = nilai sekarang faktor bunga
anuitas
= Present Value Interest Factor = nilai sekarang faktor bunga

Untuk memperjelas kedua formula tersebut di atas, berikut ini diberikan contoh sehingga
akan memberikan gambaran yang konkrit:
Contoh 8.
Obligasi PT “RIYANTO” bernilai nominal Rp. 10.000 per lembar. Harga pasar yang
terjadi (harga beli) sebesar Rp. 9.000. umur obligasi tersebut 10 tahun dengan tingkat bunga
(coupon rate) sebesar 10% per tahun. Tingkat pengembalian obligasi tersebut sampat saat jatuh
tempo dapat dihitung sebagai berikut:
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a.

Menggunakan metode singkat:
𝑌𝑡𝑀 =

𝐼 + (𝑁 − 𝑃 )⁄𝑛
10% 𝑥 10.000 + (10.000 − 9.000)⁄10
=
(𝑃 + 𝑁)⁄2
(9.000 + 10.000)⁄2

𝑌𝑡𝑀 =

1.000 + 100
= 0,1158 = 11,58%
9.500

b. Menggunakan metode present value:
Metode ini digunakan untuk mencari nilai k d sebagai return yang diharapkan oleh investor
sampai suatu obligasi jatuh tempo. Metode ini juga dapat digunakan mencari nilai obligasi pada
saat jatuh tempo apabila nilai k d-nya sudah diketahui. Untuk memperoleh nilai k d tersebut di
atas maka dicari dengan cara coba-coba. Misalnya, nilai kd pertama yang akan dicoba adalah
sebesar 10% dan nilai kd kedua adalah 15%. Hasil present value obligasi menggunakan kedua
tingkat bunga tersebut akan diinterpolasi/dibandingkan dengan harga pasarnya sehingga akan
ditemukan besarnya nilai return yang diharapkan (kd). Besarnya kd ini akan menyamakan nilai
pasar obligasi dengan present value dari penghasilan bunga selama umur obligasi ditambah
nilai obligasi pada saat jatuh tempo.
1) Nilai obligasi apabila kd yang digunakan 10%
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 = 𝑉𝑏 =
𝑉𝑏 =

𝐼1
𝐼2
𝐼𝑛
𝑁
+
+ ⋯+
+
1
2
𝑛
(1 + 𝑘𝑑 )
(1 + 𝑘𝑑 )
(1 + 𝑘𝑑 )
(1 + 𝑘𝑑 )𝑛
1.000
1.000
1.000
10.000
+
+
⋯
+
+
(1 + 0,1)1 (1 + 0,1)2
(1 + 0,1)10 (1 + 0,1)10

Vb = 909,09 + 826,45 + 751,31 + 683,01 + 564,47 + 513,16 + 466,51 + 424,10 + 385,54
+ 3855,40
Vb = present value = Rp. 9.999,96 dibulatkan Rp. 10.000,Net present value = Present value dari yield – harga pasar obligasi
Net present value = Rp. 9.999,96 – Rp. 9.000 = Rp. 999,6 dibulatkan Rp. 1.000,Cara perhitungan tersebut di atas kurang praktis. Untuk itu agar perhitungan lebih mudah
maka dapat digunakan tabel present value (lihat tabel nilai sekarang dan tabel anuitas pada
lampiran).
Present value dari bunga:
6,1446 x Rp. 1.000 = Rp. 6.144,60
Present value dari nilai obligasi: 0,38554 x Rp. 10.000 = Rp. 3.855,40
Present value of yield = Rp. 10.000,00
2) Nilai obligasi apabila kd yang digunakan 15%
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑠𝑖 = 𝑉𝑏 =
𝑉𝑏 =

𝐼1
𝐼2
𝐼𝑛
𝑁
+
+
⋯
+
+
(1 + 𝑘𝑑 )1 (1 + 𝑘𝑑 )2
(1 + 𝑘𝑑 )𝑛 (1 + 𝑘𝑑 )𝑛
1.000
1.000
1.000
10.000
+
+ ⋯+
+
1
2
10
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)
(1 + 0,15)10

Universitas Gunadarma | ATA 2015/2016

Dosen : Ardiprawiro, S.E., MMSI

M a n a j e m e n K e u a n g a n | 44

Vb = 869,57 + 756,14 + 657,52 + 571,75 + 497,18 + 432,33 + 375,94 + 326,90 + 284,26
+ 241,78 + 2.417,80
Vb = present value = Rp. 7.431,17,Net present value = Present value dari yield – harga pasar obligasi
Net present value = Rp. 7.431,17 – Rp. 9.000 = (Rp. 1.568,83)
Perhitungan yang lebih mudah dapat digunakan tabel present value (lihat tabel nilai
present value dan anuitas pada lampiran).
Present value dari bunga:
5,0188 x Rp. 1.000 = Rp. 5.018,80
Present value dari nilai obligasi: 0,24178 x Rp. 10.000 = Rp. 2.417,80
Present value of yield = Rp. 7.436,60
(Terjadi selisih sebesar Rp. 7.436,60 – Rp. 7.431,17 = Rp. 5,43 karena pembulatan angka)
Dari perhitungan present value di atas, maka sekarang kita mencari besarnya nilai k d atau
atau return yang layak yaitu dengan melakukan interpolasi hasil present value dari return pada
kd atau discount rate sebesar 10% dan 15% dengan cara sebagai berikut:
Discount Rate

Present value dari return

10%
15%
5%

Rp. 9.999,96
Rp. 7.431,17
Rp. 2.568,79

Selisih present value dari return
dengan harga pasar obligasi
Rp. 9.999,96
Rp. 9.000,00
Rp. 999,96

kd = 10% + (999,96/2.568,79) x 5% = 10% + 1,95% = 11,95%. Nilai k d sebesar 11,95%
tersebut merupakan discount rate yng layak. Bandingkan nilai k d sebesar 11,95% tersebut
dengan hasil yield to maturity (YtM) yang menggunakan metode singkat yaitu menghasilkan
angka 11,58%. Perbedaan sebesar 11,95% - 11,58% = 0,37% tersebut karena adanya perbedaan
dalam pembulatan angka.
3) Nilai obligasi yang tidak memiliki waktu jatuh tempo
Apabila obligasi PT “RIYANTO” pada contoh sebelumnya tidak memiliki waktu jatuh
tempo (perpetual bond), maka nilai obligasi dapat dicari dengan membagi tingkat bunga
obligasi yaitu bunga yang tertera pada obligasi yang bersangkutan dengan tingkat bunga pasar
yang sedang berlaku. Jadi jika saat ini bunga hutang yang berlaku di pasar adalah 8%, maka
nilai obligasi PT “RIYANTO” adalah: Bunga obligasi = 10% x Rp. 10.000 = Rp. 1.000,-. Nilai
obligasi = Rp. 1.000/0,08 = Rp. 12.500,-. Apabila bunga yang berlaku naik menjadi 12%, maka
nilai obligasi berubah menjadi = Rp. 1.000/0,12 = Rp. 8.333,33,-.

B. Saham Preferen
Biasanya saham preferen memberi hak kepada pemiliknya untuk memperoleh pembayaran
dividen yang tetap sebesar prosentase tertentu tiap tahun. Jika pembayaran tersebut
berlangsung selamanya, maka saham preferen tersebut tidak mempunyai batas umur atau
perpetuity. Nilai saham preferen dapat dihitung dengan formula:
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𝑉𝑝 =

𝐷𝑝
𝑘𝑝

di mana Vp adalah nilai saham preferen, Dp adalah dividen per lembar saham preferen dan
kp adalah tingkat pengembalian yang diisyaratkan (required rate of return) saham preferen
sebagai discount rate-nya. Sedangkan rate of return saham preferen dapat dicari dengan
formula sebagai berikut:
𝐷𝑝
𝑉𝑝

𝑘𝑝 =

Berikut ini diberikan contoh sehingga memberikan gambaran yang jelas.
Contoh 9.
Misalkan PT “RIYANTO” memiliki saham preferen yang beredar dengan harga nominal
per lembar Rp. 5.000,-. Dividen yang dibayarkan secara tahunan sebesar Rp. 500,-. Harga pasar
saham preferen saat ini sebesar Rp. 6.000,-. Maka besarnya tingkat pengembalian saham
preferen (require rate of return)-nya adalah:
𝑘𝑝 =

𝐷𝑝
500
=
𝑥 100% = 8,33%
𝑉𝑝
6.000

Bila kita ingin mengetahui nilai saham preferen tersebut di atas, maka dapat dihitung:
𝑉𝑝 =

𝐷𝑝
500
=
= 𝑅𝑝. 6.000, −
𝑘𝑝 0,08333

C. Saham Biasa
Dividen saham diharapkan sebagai dasar untuk menentukan nilai saham. Caranya adalah
dengan menghitung dividen saham yang akan diterima oleh investor setiap tahunnya untuk
dinilai sekarang seperti ketika kita menghitung nilai obligasi pada sub bab sebelumnya. Kita
ingat kembali bahwa dalam pembahasan mengenai obligasi, kita menghitung nilai obligasi
sebagai nilai sekarang dari pembayaran bunga selama umur obligasi ditambah nilai sekarang
dari nilai obligasi tersebut pada saat jatuh tempo. Karena saham memiliki pendapatan yang
dihitung tahunan, maka nilai saham juga akan dihitung dengan cara yang sama dengan obligasi,
yaitu dengan menghitung nilai sekarang dari aliran arus kas dari dividen yang diharapkan.
Perbedaannya adalah mengenai jangka waktu (umur) saham. Umur saham pada dasarnya tidak
ada batasnya (tak terhingga), karena saham akan ada sampai perusahaan yang bersangkutan
dibubarkan. Dividen yang akan diberikan oleh emiten akan tumbuh sesuai dengan
pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan ini bisa negatif, tetap, atau positif, atau bahkan
berfluktuasi. Berkaitan dengan pertumbuhan dividen tersebut, berikut ini akan dibahas nilai
saham berdasarkan pertumbuhan dividen yaitu:
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1) Nilai Saham dengan Pertumbuhan Dividen Nol
Nilai saham dengan pertumbuhan dividen nol, artinya tidak ada pertumbuhan dividen.
Dividen yang dibayar setiap tahunnya akan konstan pada jumlah tertentu. Nilai saham dihitung
berdasar nilai sekarang (present value) dari dividen yang diharapkan. Formula nilai saham
dengan pertumbuhan nol adalah sebagai berikut:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 = 𝑃0 =

𝐷1
𝐷2
𝐷𝑛
𝐷∞
+
+ ⋯+
+
1
2
𝑛
(1 + 𝑘𝑠 )
(1 + 𝑘𝑠 )
(1 + 𝑘𝑠 )
(1 + 𝑘𝑑 )𝑛

di mana:
P0
D
ks
n

= nilai saham, atau harga pasar aktual pada saat ini
= dividen saham biasa yang diharapkan oleh investor per tahun
= tingkat pengembalian minimum yang diisyaratkan atas saham
= umur saham pada tahun ke-n

Kita tahu bahwa nilai suatu surat berharga yang tidak memiliki waktu jatuh tempo
(perpetuity) atau waktu tidak terbatas sebenarnya sama dengan jumlah nilai sekarang dari hasil
yang diharapkan. Sehingga jumlah nilai sekarang dari hasil yang diharapkan tersebut sama
dengan nilai saham yang bersangkutan. Oleh karena itu, formula perhitungan nilai saham
tersebut di atas dapat disederhanakan menjadi:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 = 𝑃0 =

𝐷
𝑘𝑠

Contoh 10.
PT “KASMIR” akan membagikan dividen atas sahamnya sebesar Rp. 500 per lembar
setiap tahun. Dividen ini tidak mengalami pertumbuhan (pertumbuhannya nol). Tingkat
pengembalian yang diharapkan sebesar 10%. Maka nilai sahamnya adalah:
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 = 𝑃0 =

500
500
500
500
+
+ ⋯+
+
1
2
100
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)
(1 + 0,1)∞

𝑃0 = 545,55 + 413,22 + ⋯ + 0,03628 + 0
Apabila disederhanakan, maka nilai saham = P0 = 500 / 0,10 = Rp. 5.000,-. Nilai saham
sebesar Rp. 5.000 ini merupakan nilai intrinsik saham yang bersangkutan. Nilai intrinsik saham
merupakan harga yang diharapkan dari saham pada akhir setiap tahun. Nilai intrinsik ini
merupakan nilai suatu aktiva yang terdapat pada pikiran investor tertentu di mana nilai ini
dibenarkan oleh fakta. Nilai pasar aktual dari suatu saham dapat lebih besar, lebih kecil, atau
sama dengan nilai intrinsik. Hal ini tergantung pada persepsi investor terhadap harapan dividen
yang akan terjadi dan tingkat risiko sahamnya.
Apabila dari contoh di atas yaitu harga saham Rp. 5.000 dan dividen tetap sebesar Rp. 500,
maka tingkat pengembalian yang diisyaratkan (rate of return) dapat dihitung sebagai berikut:
ks = D/P0 = Rp. 500 / Rp. 5.000 = 0,10 = 10%.
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2) Nilai Saham dengan Pertumbuhan Dividen Konstan
Pertumbuhan dividen konstan menunjukkan bahwa perusahan tidak berkembang. Investor
mengharapkan dividen selalu meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, pertumbuhan
dividen ini juga menunjukkan pertumbuhan perusahaan yang bersangkutan. Laju pertumbuhan
dividen ini diharapkan berlanjut dalam jangka waktu yang lama dengan pertumbuhan yang
konstan atau normal.
Beberapa hal yang harus dipenuhi bagi saham dengan pertumbuhan dividen konstan antara
lain:
a.
b.
c.
d.
e.

Pertumbuhan dividen diharapkan konstan selamanya sebesar g
Laju pertumbuhan harga saham diharapkan sama
Hasil dividen yang diharapkan besarnya sama
Laju hasil keuntungan modal diharapkan sama dengan pertumbuhan dividen sebesar g
Tingkat pengembalian yang diharapkan (ks) sama dengan dividen yang diharapkan sebesar
(D1 / P0) ditambah laju pertumbuhan dividen yang diharapkan sebesar g

Nilai saham dengan pertumbuhan dividen konstan dapat dihitung dengan suatu model yang
dikemukakan oleh Myron J. Gordon. Penilaian saham dengan model pertumbuhan konstan
tersebut sering disebut sebagai model pertumbuhan Gordon, dengan formula sebagai
berikut:
𝑃0 =

𝐷0 (1 + 𝑔)
𝐷1
=
𝑘𝑠 − 𝑔
𝑘𝑠 − 𝑔

di mana:
P0
D0
g
D1

= nilai saham
= dividen saham yang dibayar pada tahun petama
= pertumbuhan dividen
= dividen tahun pertama → D1 = D0 (1 + g)

Apabila pertumbuhan dividen ini akan berlangsung secara kontinyu dan konstan, maka
rate of return yang diharapkan dapat dihitung sebagai berikut:
𝑘𝑠 =

𝐷1
+𝑔
𝑃0

di mana D1 / P0 adalah hasil dividen yang diharapkan.
Contoh 11.
Apabila PT “KASMIR” pada waktu ini akan membagikan dividen sebesar Rp. 500 pada
akhir tahun pertama dan mempunyai laju pertumbuhan dividen sebesar 8% per tahun.
Sedangkan tingkat pengembalian (tingkat pendapatan) yang diharapkan 16% per tahun, maka
harga (nilai) saham saat ini adalah:
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𝑃0 =

𝐷1
500
=
= 𝑅𝑝. 6.250, −
𝑘𝑠 − 𝑔 0,16 − 0,08

Contoh 12.
Apabila saham “KASMIR” akan membayar dividen pada akhir tahun pertama sebesar Rp.
500, sedangkan harga pasar saham tersebut saat ini adalah Rp. 5.000. Laju pertumbuhan
dividen rata-rata sebesar 8%, maka tingkat pengembalian (rate of return) saham tersebut
adalah:
𝑘𝑠 =

𝐷1
500
+𝑔 =
+ 8% = 0,10 + 0,08 = 0,18 = 18%
𝑃0
5.000

3) Nilai Saham dengan Pertumbuhan Dividen Tidak Konstan
Pertumbuhan dividen akan menunjukkan pertumbuhan perusahaan emiten yang
bersangkutan. Perusahaan-perusahaan pada umumnya mengalami siklus atau daur kehidupan.
Siklus ini menunjukkan pertumbuhan perusahaan tersebut. Biasanya, pada awal berdirinya
pertumbuhan perusahaan akan lebih cepat dari pertumbuhan ekonomi secara umum. Kemudian
makin dewasa perusahaan tersebut, maka pertumbuhannya makin lambat dan akhirnya akan
mengalami pertumbuhan konstan bahkan mengalami penurunan (pertumbuhan negatif).
Pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat dibanding pertumbuhan perekonomian pada
umumnya akan tercermin pula dalam pertumbuhan dividen yang tidak normal (tidak konstan).
Sekali lagi bahwa nilai perusahaan merupakan nilai sekarang dari dividen yang diharapkan
pada waktu yang akan datang sebagaimana sudah kita bahas pada pertumbuhan dividen
konstan sebelumnya. Kita sudah paham bahwa dalam hal dividen tahun ke-n (Dn) yang tumbuh
dengan konstan disederhanakan menjadi P0 = Dn / (ks - g). Dalam kasus pertumbuhan dividen
yang diharapkan tidak konstan, maka dividen tersebut akan naik dan kemudian turun pada akhir
periode pertumbuhan tidak normal dan akhirnya akan tumbuh stabil. Langkah-langkah untuk
menilai saham dengan pertumbuhan tidak konstan adalah sebagai berikut:
a.
b.

c.

Carilah nilai sekarang (present value) dividen selama pertumbuhan tidak konstan
Carilah harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan, di mana pada saat itu
pertumbuhannya telah berubah menjadi pertumbuhan konstan, dan didiskontokan menjadi
nilai sekarang
Jumlah kedua unsur nilai tersebut di atas untuk mencari nilai intrinsik saham tersebut
Berikut ini akan diberikan contoh sehingga memberikan gambaran yang jelas.

Contoh 13.
Apabila saham PT “KASMIR” saat ini memberikan dividen sebesar Rp. 500, per lembar.
Laju pertumbuhan dividen konstan (gn) sebesar 10%. Sedangkan laju pertumbuhan dividen
selama pertumbuhan tidak konstan sebesar 30% pada 3 tahun pertama. Kemudian dividen
tersebut tumbuh konstan kembali sebesar 10% per tahun. Jumlah tahun pertumbuhan tidak
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normal misalnya 3 tahun, sedangkan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh pemegang
saham (required rate of return) sebesar 16%. Berapa nilai saham saat ini?
a.

b.

Mencari nilai sekarang (present value) atas dividen yang dibayar selama periode
pertumbuhan tidak konstan.
D
x FVIF30%,n =
Dn
x PVIF16%,n =
PV.Dn
D1 = 500 x
1,3000
= Rp. 650
x
0,8621 = Rp. 560,365
D2 = 500 x
1,6900
= Rp. 845
x
0,7432 = Rp. 628,004
D3 = 500 x
2,1970
= Rp. 1.098,5
x
0,6407 = Rp. 703,809
Jumlah nilai sekarang dari dividen periode tidak konstan = Rp. 1.892,178
Mencari harga saham pada akhir periode pertumbuhan tidak konstan (akhir tahun ketiga
atau P3). Pada saat itu pertumbuhan dividen telah berubah menjadi pertumbuhan konstan
(awal tahun keempat atau P4), kemudian didiskontokan menjadi nilai sekarang.
1) Harga saham pada akhir tahun ketiga sama dengan nilai sekarang atas dividen yang
diharapkan dari tahun keempat sampai tahun tak terhingga.
𝐷4
𝐷3 (1 + 𝑔𝑛 )3 (1 + 𝑔𝑛 ) 𝐷3 (1 + 𝑔𝑛 )
𝑃3 =
=
=
𝑘𝑠 − 𝑔𝑛
𝑘𝑠 − 𝑔𝑛
0,16 − 0,10
=

c.

{1.098,5(1 + 0,1)} 𝑅𝑝. 1.028,35
=
= 𝑅𝑝. 20.139,167
0,16 − 0,10
0,06

2) Nilai sekarang harga saham tahun ke 3 (P3)
PVP3 = P3 x PVIF16%, tahun ke 3 = Rp. 20.139,167 x 0,6407 = Rp. 12.903,16
Nilai saham saat ini (nilai intrinsik saham) adalah:
P0 = PV dividen + PV P3 = Rp. 1.892,18 + Rp. 12.903,16 = Rp. 14.795,34

Nilai saham “KASMIR” saat ini (nilai intrinsik) adalah sebesar Rp. 14.795,34. Apabila
harga saham yang terjadi saat ini lebih besar dari nilai intrinsik tersebut maka saham yang
bersangkutan dinilai terlalu besar (overvalued), dan sebaliknya bila harganya lebih kecil maka
saham tersebut dinilai terlalu rendah (undervalued).

SOAL-SOAL LATIHAN
1.

2.

3.

PT “KALIMIN” mengeluarkan obligasi bernilai nominal Rp. 20.000 per lembar. Harga
pasar yang terjadi sebesar Rp. 18.500. Umur obligasi tersebut 10 tahun dengan tingkat
kupon (coupon rate) sebesar 12% per tahun. Dari informasi tersebut:
a. Berapa tingkat pengembalian obligasi tersebut sampai saat jatuh temponya?
b. Berapa nilai obligasi tersebut apabila investor menginginkan keuntungan 15%?
PT “DWIPA” mengedarkan saham preferen dengan harga nominal per lembar Rp. 7.000.
Dividen yang dibayarkan secara tahunan sebesar Rp. 500. Harga pasar saham preferen saat
ini sebesar Rp. 8500. Maka berapa tingkat pengembalian saham preferen (required rate of
return)-nya?
PT “SADEWA KARYA” akan membagikan dividen kepada para pemegang saham
sebesar Rp. 400 per lembar pada akhir tahun pertama. Perusahaan merencanakan
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4.

5.

pertumbuhan dividen sebesar 9% per tahun, sedangkan tingkat pendapatan yang
diharapkan 20% per tahun. Berapa harga (nilai) saham saat ini?
Saham PT “MUNDUR” saat ini memberikan dividen sebesar Rp. 600, per lembar. Laju
pertumbuhan dividen konstan (gn) sebesar 10%. Sedangkan laju pertumbuhan dividen
selama pertumbuhan tidak konstan sebesar 20% pada 3 tahun pertama, baru kemudian
dividen tersebut tumbuh konstan sebesar 10% per tahun. Jumlah tahun pertumbuhan tidak
normal misalnya 3 tahun, sedangkan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh
pemegang saham (required rate of return) sebesar 15%. Dari informasi tersebut:
a. Berapa nilai saham saat ini?
b. Jika harga saham saat ini sebesar Rp. 17.000 per lembar, apa maknanya?
Soni bingung harus memilih diantara dua pilihan pekerjaan. Pilihan pertama dengan gaji
Rp. 2.000.000 diterima saat ini atau Rp. 5.500.000 diterima pada akhir tahun kelima. Jika
bunga bank yang berlaku sebesar 2%, pekerjaan mana yang lebih baik untuk diambil oleh
Doni?
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