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KATA PENGANTAR
Keuangan Perusahaan merupakan sebuah fungsi dalam bidang
Manajemen selain Pemasaran, Produksi, Akuntansi dan Sumber Daya
Manusia.

Keuangan

Perusahaan

menjadi

sentral

dari

fungsi

manajemen tersebut. Keuangan perusahaan memberikan darah bagi
fungsi manajemen yang lain. Buku sengaja ditulis dalam rangka
memberikan sumbangan kepada semua pihak yang ingin belajar
mengenai Keuangan Perusahaan.
Buku ini disusun dengan pemikiran adanya praktek, teori dan
penelitian yang sebelumnya belum terlihat pada buku-buku yang
sudah ditulis dalam bidan Keuangan Perusahaan. Adapun buku ini
membahas Pengenalan Lingkungan Perusahaan, Analisis Laporan
Keuangan termasuk Arus Kas Perusahaan, Manajemen Likuiditas,
Manajemen Persediaan, Kebijakan Kredit. Buku ini diharapkan dapat
menjadi pegangan bagi mereka yang mempelajari Keuangan
Perusahaan dimana selalu memiliki koneksi terhadap persoalan untuk
mendapatkan dana dari publik, sehingga perlu mempelajari tentang
tingkat pengembalian dan risiko yang berujung pada perhitungan biaya
ekuitas. Pengetahuan perhitungan biaya ekuitas membantu manajer
keuangan untuk menghitung biaya modal perusahaan. Kemampuan
adanya perhitungan biaya modal akan memberikan bantun untuk bisa
menghitung alat investasi seperti Net Present Value (NPV) dan Internal
Rate Return (IRR). Selanjutnya, manajer investsai juga harus
memahami bagaimana menilai perusahaan yang dikelolanya dan
adanya mengetahui besarnya dana dibutuhkan agar perusahaan bisa
berjalan dengan baik (going concern). Untuk kebutuhan dana
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perusahaan harus bisa menerbitkan saham maupun obligasi dalam
rangka

membiayai

investasi perusahaan.

Obligasi merupakan

instrumen mendapatkan dana publik dimana obligasi merupakan
instrument mendapatkan dana dengan risiko tinggi.
Buku ini juga memasukkan persoalan jauh lebih tinggi yaitu
kebijakan

dividen

agar

pemegang

saham

mencintai

direksi

perusahaan yang dianggap sebagai agen dalam perusahaan.
Akibatnya, perlu menjelaskan teori agensi supaya memahami
tanggungjawab sebagai agen dalam perusahaan. Situasi perusahaan
yang harus memiliki pinjaman dan bisa menyangkut pinjaman dengan
dalam mata uang asing. Adanya pinjaman mata uang asing ini
diperlukan pengetahuan melakukan lindung nilai atau pinjaman dalam
mata uang asing tersebut. Akhirnya, buku ini membahas risiko yang
dihadapi perusahaan dan bagaimana mengelolanya.
Penulisan buku memandang perlunya berbagai sumber yang
berkenaan dengan praktek di lapangan, teori dan penelitian
empirisnya. Oleh karenanya, buku ini disusun dengan sumber
terbanyak yaitu: 1. Dathine, J-P and J. B. Donalson (2014),
Intermediate Fianancial Theory, Elsevier Academic Press. 2. Tirole, J.
(2006), The Theory of Corporate Finance, Princenton University Press
3. J. Fred Weston and Thomas E. Copeland (1986), Managerial
Finance, 8th Eds. The Dryden Press 4. Adler Haymans Manurung
(2012), Teori Keuangan perusahaan, PT Adler Manurung Press (AHM)
5. Buku-buku yang sayat tulis, saat ini sudah mencapai 53 buku (lihat
di CV saya).
Buku ini diperuntuk bagi pemula seperti S1, S2 dan juga untuk S3
karena isi buku sudah mengandung pemikiran teori dan prakteknya.
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Bab 1
Keuangan Perusahaan

Pendahuluan
Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007,
Perusahaan atau lebih ditekankan kepada Perseroan Terbatas (PT)
didefinisikan yaitu: “badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha
dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini
serta peraturan pelaksanaannya.” Definisi ini menjelaskan bahwa
perusahaan didirikan berdasarkan kumpulan kontrak dari berbagai
pihak dengan perusahaan untuk kepentingan bersama. Perusahaan
dapat beroperasi dikarenakan adanya pihak yang memasukkan
dana dan juga bukan dana kepada perusahaan dikenal dengan
istilah supplier. Kumpulan kontrak ini membuat perusahaan harus
dikelola beberapa pihak agar perusahaan bisa berjalan dengan baik.
Keuangan Perusahaan menjadi topik menarik bagi berbagai
pihak karena pembahasan keuangan perusahaan bisa berujung
kepada nilai perusahaan saat ini atau dikemudian hari. Nilai
perusahaan menjadi sangat krusial bagi pihak yang berkepentingan
pada perusahaan dalam rangka kepentingan pihak-pihak tersebut.
Keuangan Perusahaan merupakan sebuah fungsi dari perusahaan
untuk beroperasinya perusahaan. Keuangan perusahaan menjadi
jantungnya perusahaan dan membantu elemen lain dari perusahaan
seperti elemen sumber daya, elemen pemasaran, element produksi
dan sebagainya. Kerjasama dengan elemen lain sangat dibutuhkan
elemen keuangan perusahaan agar cita-cita atau visi perusahaan
bisa terjadi.
Setiap perusahaan didirikan memiliki maksud and tujuan yang
ingin diemban perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut sangat
bervariasi sektor usaha yang dikerjakan untuk mencapai tujuannya.
Tetapi, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) akan didapatkan
melalui satu pintu untuk memudahkan masyaralat melakukan bisnis.
Adanya SIUP ini maka keberadaan perusahaan diakui adanya dan
tidak melanggar hukum bila beroperasi untuk selanjutnya.
Manajemen perusahaan harus memahami bahwa perusahaan
mempunyai segala administrasi yang diwajibkan Pemerintah agar
bisa beroperasi.
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Korporasi Indonesia
Korporasi Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana Undang
Undang ini merupakan pembaruan dari Undang Undang No. 1
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Korporasi di Indonesia
dapat berdiri dengan pemegang saham atau pendiri sebanyak 2
orang atau lebih yang dituangkan pada Pasal 7 ayat 1, Undang
Undang No 40 tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas. Pada ayat
ini tidak disebutkan secara rinci mengenai dua pihak tersebut harus
penduduk Indonesia. Oleh karenanya, perusahaan bisa didirikan
oleh bukan orang Indonesia.
Pada Pasal 7 ayat 5 disebutkan pula yaitu “Setelah Perseroan
memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi
kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang
bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang
lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”
Ayat 1 dan 5 secara jelas menyebutkan bahwa pemilik perusahaan
minimal harus dua orang/pihak.
Undang-Undang tersebut juga menyebutkan Modal dasar
perusahaan yang tertuang pada Pasal 32 ayat 1 menyebutkan
bahwa Modal Dasar Perusahaan minimal Rp. 50.000.000,- (Lima
puluh juta rupiah). Para pemilik perusahaan dapat menyetor paling
sedikit 25% dari modal dasar tersebut atau sebesar Rp. 12.500.000,(dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada Pasal 34
ayat 1 disebutkan bahwa penyetoran atas modal saham dapat
dilakukan dengan tunai atau dengan bentuk lain. Bila penyetoran
dalam bentuk bukan tunai dikenal dengan istilah “inbreng.’
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka pendirian perseroan
terbatas di Indonesia tidak sangat sulit karena tidak meminta
persyaratan yang cukup banyak, pendiri cukup hanya dua pihak bisa
juga dimiliki asing dan modal setor yang cukup lumayan kecil.
Bahkan berdasarkan peraturan pajak bahwa perusahaan yang
masih mempunyai pendapatan / revenue kurang dari Rp. 4,8 milyar
selama se tahun sudah termasuk UKM dengan insentif bayar pajak
1% dari pendapatan/penerimaan setahun.
Perusahaan juga memiliki Nomor Pendapatan Wajib Pajak
(NPWP) sebagai bukti perusahaan ikut melakukan pembangunan
kepada negara ini. Pihak pajak juga tidak memberikan kesulitan
untuk mendapatkan NPWP tersebut. Tetapi, sering kali manajemen
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perusahaan menghindari pajak tersebut ditunjukkannya dari
pelaporan pajak yang ada saat ini. Pajak ini juga menjadi topik
tersendiri pada buku ini karena harus juga dipahami oleh pengelola
perusahaan dan termasuk yang akan berkutat pada keuangan
perusahaan yang dioperasikan.
Perkembangan Korporasi
Korporasi perusahaan khususnya di elemen fungsi keuangan
perusahaan menjadi entitas yang banyak ditanyai jika ingin
menganalisis perusahaan dalam bentuk riset Perusahaan.
Akibatnya jantung perusahaan terletak pada elemen keuangan
perusahaan karena melayani semua elemen fungsi perusahaan.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka Badan Pusat Statistik
melakukan Sensus Ekonomi sekali 10 tahun dan dimulai pada tahun
1985. Sensus ini dimaksudkan untuk mendata usaha-usaha yang
ada di Indonesia sekaligus memperbaiki data dalam perhitungan
GDP Indonesia serta melihat struktur ekonomi Indonesia.
Pencatatan usaha berdasarkan skala usaha dapat diperhatikan
pada Tabel 1.1 dan 1.2 berikutnya.
Jumlah perusahaan yang terdaftar berdasarkan Sensus
Ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik, ada sebanyak
26.711.001 usaha pada tahun 2016. Jumlah usaha ini meningkat
dari 22.714.900 usaha di tahun 2006 (lihat Tabel 1.2), atau terjadi
peningkatan sebesar 17,59 persen selama 10 tahun atau terjadi
peningkatan secara-rata 1,63 persen per tahunnya selama periode
tersebut. Angka pertumbuhan ini bisa menunjukkan bahwa masih
minimnya keinginan menjadi pengusaha mengingat jumlah
penduduk yang sudah mencapai 250 juta. Pemerintah mengalami
kegagalan dalam menciptakan pengusaha dan termasuk juga
penciptaan lapangan kerja selama 10 tahun terakhir. Seharusnya
peningkatan berusaha ini harus tetap ditingkatkan dengan berbagai
cara tindakan dan agar terjadi jumlah usaha yang meningkat dan
jumlah penciptaan lapangan kerja juga meningkat. Berdasarkan
skala usaha, sebagian besar perusahaan/usaha merupakan Usaha
Mikro (UM) dan Usaha Kecil (UK), dengan persentase masingmasing 83,43 persen dan 15,84 persen. Sedangkan jumlah
perusahaan/usaha yang merupakan Usaha Menengah dan Besar
(UMB) untuk periode akhir tahun 2016 hanya 166,4 ribu atau tidak
lebih dari satu persen terhadap seluruh perusahaan/ usaha1.
1

https://www.bps.go.id/Brs/view/id/587 diunduh pada 22 Juni 2017 Jam 19.45 WIB
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Tabel 1.1: Jumlah Perusahaan di Indonesia Tahun 2016

Sumber: BPS
Menurut lapangan usaha perdagangan besar dan eceran
merupakan kegiatan ekonomi terbesar, mencapai 10,3 juta
perusahaan/usaha (45 persen) diikuti industri pengolahan dan hotel,
penginapan dan rumah makan minum yang masingmasing
mencapai 3,2 juta perusahaan/usaha (14,17 persen) dan 3,0 juta
perusahaan/usaha (13,26 persen)2. Angka ini menunjukkan bahwa
pengetahuan untuk berbisnis bagai masyarakat Indonesia masih
rendah sehingga diminati sektor yang belum membutuhkan
pengetahuan yang mendalam yaitu sector perdagangan besar dan
eceran.
Tabel 1.2 memperlihatkan jumlah perusahaan pada tahun
2006 di Indonesia dimana tabel 1.1 memperlihatktan jumlah
perusahaan pada tahun 2016.
Data yang cukup menarik
memperlihatkan perusahaan yang ada di Indonesia. Jumlah usaha
sebanyak 22.714.900 unit dimana terdapat 83,43% merupakan
usaha mikro, sebanyak 15,84% usaha Kecil, dan 0,53% usaha
Menengah serta 0,20% usaha berskala besar.
2

Idem
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Tabel 1.2: Jumlah Perusahaan di Indonesia Pada Tahun 2006

Sumber: BPS
Berdasarkan data yang dikemukakan sebelumnya, maka usaha yang
di Indonesia boleh dikatakan masih kurang berkembang dan kemungkinan
besar belum bisa menguasai pasar sepenuhnya. Usaha-usaha di Indonesia
bisa dikatakan belum bisa menguasai pasar diluar Indonesia, padahal
sumber daya alam untuk produk sangat besar dan bisa dipasarkan ke luar
negeri.
Lingkungan Perusahaan
Seperti uraian sebelumnya, perusahaan yang beroperasi dalam
bisnis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok yaitu
kelompok keuangan dan kelompok non-keuangan. Jumlah
kelompok non-keuangan lebih banyak dari perusahaan keuangan.
Perusahaan keuangan mendukung perusahaan non-keuangan
dalam beroperasi. Lingkungan Perusahaan Non-keuangan agak
berbeda dengan Lingkungan Perusahaan Keuangan. Perusahaan
Non-Keuangan harus dipengaruhi perusahaan penyedia bahan baku
(supplier), Konsumer akhir, Lembaga Keuangan dan Pemerintah.
Lembaga ini sangat penting bagi perusahaan terutama konsumer
akhir, karena tanpa adanya konsumer akhir tidak ada yang akan
membeli produk perusahaan. Konsumer akhir merupakan sisi hasil
akhir yang diciptalan perusahaan dan juga mempunyai sisi masukan
5

(input) yang menyedia bahan baku. Lingkungan Bisnis perusahaan
Non-Keuangan ditunjukkan oleh Bagan 1.1 berikut:
Bagan 1.1: Lingkungan Usaha dari Perusahaan Non-Keuangan
Pemerintah / Pajak
Teknologi

FI

Supplier

Perusahaan

Konsumer

Pada Bagan 1,1 secara jelas diperlihatkan bentuk lingkungan usaha
dari perusahaan Non-Keuangan. Perusahaan tersebut sangat
tergantung kepada perusahaan penyedia bahan baku dan diolah
serta harus dijual kepada konsumen akhir. Bila perusahaan
penyedia tidak cukup maka perusahaan akan mencari dari penyedia
bahan baku yang lain. Biasanya perusahaan yang memproduksi
selalui mencari bahan baku yang murah serta berkualitas.
Lembaga Keuangan yang disimbolkan FI sangat dibutuhkan
perusahaan untuk mendapatkan dana dalam rangka modal kerja
maupun untuk investasi. Lembaga Keuangan juga dibutuhkan
konsumen untuk menempatkan dananya agar bisa membayar
produk yang ditawarkan oleh perusahaan. FI ini bisa dianggap
sebagai jantung dari bisnis yang diperlihatkan Gambar 1 diatas.
Teknologi juga dibutuhkan untuk memproses produksi dan
juga memesan produk yang ditawarkan. Teknologi bisa juga
mengancam bisnis bila teknologi yang dikeluarkan terlalu cepat
perubahannya. Sebaiknya, perusahaan harus memperhatikan
perkembangan teknologi tersebut.
Pemerintah sebagai pengayom atau melakukan perlindungan
atau mengawasi usaha bisnis yang dilakukan masyarakatnya.
Pemerintah mendapatkan dana dari semua aktifitas dalam kotak,
dana ini dikenal dengan pajak sebagai kenyamanan atau melindungi
yang diperoleh masyakat atas tindakan Pemerintah.
6

Uraian sebelumnya, menjelaskan bahwa perusahaan
keuangan juga ada dan berbeda bila digambarkan lingkungan
usahanya. Perusahaan Keuangan mempunyai sistim lingkungan
tersendiri dibandingkan dengan perusahaan Non-Keuangan.
Perusahaan keuangan ini dianggap sangat ketat dan mereka hanya
menjual kepercayaan (trust).
Bagan 1.2 berikut dibawah ini memperlihatkan bagaimana
peranan lembaga keuangan mempertemukan unit defisit dengan
unit surplus. Kedua lembaga bisa bertemu melalui lembaga
keuangan yang dikenal dengan pendekatan tidak langsung tetapi
bisa juga secara langsung. Lembaga keuangan tersebut disebutkan
sebagai lembaga perantara (intermediary) agar terjadi hubungan
terhadap kedua unit yang saling membutuhkan.
Bagan 1.2: Lingkungan Bisnis Lembaga Keuangan
Indirect
Financial
Intermediaries

Penabung
• Perusahaan
• Pemerintah
• Rumahtangga
• Asing

Financial
markets

Peminjam
• Perusahaan
• Pemerintah
• Rumahtangga
• Asing

Direct
Sumber: Mishkin (2010)

Pemerintah sebagai lembaga yang mengelola negara maka harus
dilakukan pengaturan dan pengawasan terutama pertemuan
tersebut menyangkut uang dan dimiliki banyak pihak. Pemerintah
merupakan perwakilan banyak pihak yang mengatur negara, dimana
Budiardjo (1985) menyatakan bahwa Negara adalah suata daerah
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teritorial yang rakyatnya diperintah (governed) oleh sejumlah pejabat
dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada
peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (control)
monopolistis dari kekuasaan yang sah. Konsep negara ini secara
jelas menyatakan bahwa Pemerintah menciptakan undang-undang
atau peraturan untuk ditaati dalam rangka melindungi rakyatnya.
Negara menciptakan lembaga yang mengawasi seluruh aktifitas di
masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat tersebut terhindar
dari transaksi yang tidak wajar dan menginginkan transaksi tersebut
terjadi keadilan dan transparan.
Berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan pada pasal 1 disebutkan bahwa OJK adalah
lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini.
Pasal 4
OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam
sektor jasa keuangan:
a. terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan
akuntabel;
b. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh
secara berkelanjutan dan stabil; dan
c. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan
masyarakat.
Pasal 4 ini merupakan keinginan semua pihak dan ditaati serta harus
dikerjakan oleh lembaga yang dibangun negara untuk mengawasi
sektor keuangan.
Tujuan akhirnya kembali terletak pada
perlindungan masyarakat atau investor.
Pengelola Keuangan Perusahaan
Keuangan Perusahaan merupakan salah satu fungsi manajemen
yang harus dimiliki perusahaan. Pengelola Keuangan Perusahaan
dikenal dengan Direktur Keuangan (Chief Executive Officer, CFO)
berdasarkan istilah yang selalu dibicarakan oleh berbagai pihak.
Seringkali, Direktur Keuangan lebih mempunyai kekuatan
dibandingkan Direktur Utama dikarenakan berbagai faktor yang
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dimilikinya. Tetapi, secara hukum Direktur Utama yang mempunyai
kekuasaan penuh terhadap berjalannya perusahaan.
Direktur perusahaan mempunyai tugas dan wewenang
masing-masing menurut fungsi yang diembannya.
Direktur
Keuangan mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan
keuangan perusahaan termasuk akuntansi Perusahaan. Awalnya,
tugas seorang direktur keuangan sebuah perusahaan hanya
ditentukan tiga aspek (Van Horne, 2012) yaitu keputusan Investasi
(investment decision), keputusan pembiayaan (Financing Decision),
dan kebijakan dividen (dividen policy), diperlihatkan oleh Gambar 3a.
Tugas dan wewenang Direktur Keuangan Perusahaan kemudian
berkembang sesuai perkembangan perusahaan.
Gambar 3: Perkembangan Tindakan dalam Keuangan

Keputusan
Investasi

Keputusan
Pembiayaan

Kebijakan Dividen

Gambar 3a

Keputusan
Investasi

Keputusan
Pembiayaan

Keputusan
Manajemen

Gambar 3b

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dan sudah masuk ke
Bursa Saham mempunyai perilaku tersendiri, maka banyak
keputusan perusahaan yang memerlukan penanganan lebih rinci.
Perusahaan harus mulai memikirkan penanganan terhadap aktifitas
hubungan investor / pemegang saham dimana pemegang saham
sudah ada melebihi persyaratan oleh Pengawas yang dikenal
dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Informasi penting harus
disebarkan kepada semua pemegang saham paling lambar 2x 24
jam. Hubungan dengan pemerintah yang menjadi intens karena
harus bisa menjelaskan persoalan hukum berkenaan kebijakan
perusahaan. Akibatnya, perusahaan harus menambah posisi
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selevel direktur yang dikenal Sekretaris Perusahaan (Corporate
Secretary). Aspek keputusan yang dilakukan tidak berubah tetapi
terjadi perubahan dimana kebijakan dividen berubah menjadi
Keputusan Manajemen dan kebijakan dividen menjadi bagian dari
aspek keputusan pembiayaan.
Ketiga aspek tugas Direktur
keuangan diperlihatkan Bagan 1.4 dibawah ini.
Bagan 1.4: Fungsi dan Tugas Direktur Keuangan setelah Go-Publik

Sumber: NN

Kebijakan dividen dimasukkan pada keputusan pembiayaan,
dimana sebelumnya tersendiri. Keputusan manajemen terdiri dari
Pengukuran Kinerja Perusahaan, Pembuatan Budget, Rancangan
Insetif, Komunikasi dan Pelayanan kepada Investor, Tuntutan
Regulator/Pemerintah.
Semua aktifitas ini sesuai dengan
kelompoknya sebagai aktifitas keputusan manajemen (Management
Decisions).
Adanya perubahan fungsi dan tugas Direktur keuangan akan
meningkatkan biaya perusahaan. Tetapi, aktifitas ini akan menjaga
reputasi dan branding dari perusahaan. Akhirnya, tindakan ini akan
berujung pada tujuan perusahaan yaitu peningkatan nilai/harga
saham perusahaan di masa mendatang.
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Instrumen Keuangan
Pihak-pihak yang bekerja dalam perusahaan dan ditempatkan pada
divisi keuangan maka pihak tersebut harus memahami tentang
instrumen keuangan. Pihak tersebut harus mencari dana karena
kekurangan dana dan menempatkan dana atau melakukan investasi
karena memiliki kelebihan dana. Sub-bab ini akan membahas
instrument keuangan yang ada di pasar keuangan.
Rekening Koran
Rekening koran merupakan bentuk kas di bank oleh
pemiliknya. Untuk menarik dana dari bank, pemiliknya harus
mengeluarkan giro atau cek. Pemilik rekening harus membayar fee
atas penerbitan giro dan cek tersebut. Dana masuk ke rekening ini
melalui transfer atau setoran yang dilakukan. Bila pemilik rekening
mengeluarkan cek dan tidak ada dananya pada rekening maka
pemilik rekening telah melakukan pelanggaran hukum dan
melakukan tindakan pidana. Setiap pemilik rekening dikenakan
biaya administrasi atas pemilikan rekening tersebut. Kegunaan
pemilik dana memiliki rekening adalah untuk berjaga-jaga dan alat
pembayaran. Bunga yang diperoleh pemilik rekening sangat kecil
dan bila dana tersedia sangat kecil maka bunga yang diperoleh tidak
cukup membayar biaya administrasi rekening ini. Oleh karenanya,
pemilik rekening membuat besaran dana pada rekening minimum
sekitar Rp. 25 juta, bahkan ada bank cukup besar mewajibkan
minimum Rp. 10 juta. Pemilik rekening bisa mendapatkan hasil
transaksi yang dilakukan selama sebulan lalu dan dikirimkan ke
alama rumah pemilik rekening.
Tabungan
Tabungan merupakan salah satu instrumen investasi yang
digunakan untuk berjaga-jaga atau alat pembayaran. Tidak ada
batas penarikan dan penyetoran ke tabungan ini. Tingkat bunga
yang diperoleh pemilik tabungan merupakan tingkat bunga paling
rendah dibandingkan kepada seluruh instrumen investasi. Tingkat
bunga tabungan ini biasanya dibawah tingkat bunga deposito dan
SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan mendapat penjaminan dari
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Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Atas adanya tabungan di
bank, pemilik akan mempunyai buku tabungan dan pencetakan
transaksi penarikan atau penyetoran atau transfer langsung ke buku
tabungan. Untuk melakukan penyetoran, pemilik tabungan harus
mengisi slip penyetoran yang disediakan bank bersangkutan dan
duplikat setoran akan diberikan bank kepada pemilik tabungan ketika
selesai melakukan penyetoran dan pencetakan penyetoran pada
buku tabungan. Bila melakukan penarikan atau transfer maka
pemilik tabungan harus mengisi slip penarikan atau slip gabungan
penarikan dan transfer. Pemilik tabungan akan memperoleh duplikat
atas transaksi transfer dan sekaligus melakukan penarikan.
Transaksi penarikan atau dan transfer akan dicetak pada buku
tabungan.
Deposito
Deposito merupakan produk bank untuk menarik dana dari
publik. Tingkat bunga yang diperoleh investor tergantung tingkat
bunga yang ditawarkan bank tersebut. Tingkat bunga akan
diumumkan bank melalui kounter dan papan yang menceritakan
produk bak tersebut. Jangka waktu deposito yaitu satu bulan, 3
bulan, 6 bulan dan satu tahun. Bila pemilik dana ingin melakukan
deposito 2 bulan maka investasi dilakukan satu bulan dan dirollover
pada akhir jatuh tempo. Demikian juga, bila pemilik dana ingin
melakukan deposito dengan periode 2 tahun. Semakin lama periode
deposito maka semakin tinggi tingkat bunga yang diperoleh pemilik
dana. Tingkat bunga dibayarkan pada akhir jatuh tempo deposito.
Saat ini pemerintah dalam hal ini Lembaga Pejaminan Simpanan
(LPS) hanya menjamin deposito maksimum Rp. 100 juta. Bila
pemilik dana melakukan pencairan deposito belum waktunya jatuh
tempo akan dikenakan penalti yang besarnya sekitar 5 persen dari
prinsipal/pokok deposito.
NCD (Negotiable Certificate Deposits)
NCD adalah produk bank yang tidak ditawarkan kepada
publik, tetapi kepada kustomer istimewa dikenal dengan penawaran
Privat. Penawaran secara privat karena besaran dari NCD cukup
besar dibandingkan deposito. Biasanya, besaran NCD dimulai Rp.
500 juta dan ada bank menawarkan hanya dimulai Rp. 1 milyar.
Penawaran istimewa juga termasuk tingkat bunga yang diberikan
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kepada pembeli NCD ini bisa melebihi tingkat bunga deposito.
Bunga NCD dibayarkan ketika investasi dilakukan dan periode
investasi tergantung kesepakatan pemilik dana dan bank yang
bersangkutan. Bila principal NCD Rp. 5 milyar (pembayaran pada
jatuh tempo) maka investor menyetor dana ke Bank lebih kecil
karena didiskonto terhadap kesepakatan tingkat bunga.
Commercial Paper / Promisory Notes
Promissory Notes (PN) dan Commercial Paper (CPs) merupakan
surat hutang yang umurnya maksimum 270 hari. Commercial Paper
sudah harus mendapat rating dari Pefindo (perusahaan pemeringkat
nasional) atau perusahaan pemeringkat lainnya, dimana ini
merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
Kewajiban melakukan penilaian terhadap surat hutang Commercial
Paper mengakibatkan sangat lama uintuk mengeluarkan surat
hutang ini. Karena Pefindo membutuhkan paling sedikit satu bulan
untuk melakukan penilaian terhadap surat hutang tersebut, dimana
sebelumnya untuk mengeluatkan surat hutang Commercial Paper ini
dibutuhkan hanya satu dua hari bila sudah ada pembelinya. Karena
adanya kewajiban untuk melakukan pemeringkatan maka pebisnis
menimbulkan sejenis Commmercoal paper yaitu Promissory Notes
yang tidak perlu dinilai oleh Perusahaan Pemeringkat. Biasanya
surat hutang ini dikenal dengan diskonto, dimana para investor akan
mendapatkan nilai jatuh tempo sebesar yang tertera dalam surat
hutang tersebut, tetapi investor akan membayar kurang dari nilai
jatuh tempo tergantung dari tingkat bunga yang berlaku atau
kesepatakan.
Medium Term Notes (MTN)
Medium Term Notes adalah surat hutang yang dikeluarkan
perusahaan atau bank dengan periode lebih besar dari satu tahun
dan lebih kecil dari lima tahun. Surat hutang ini mempunyai kupon
yang dibayarkan sesuai kesepakatan para pembeli instrumen ini
yaitu tiga bulanan, enam bulanan dan satu tahun. Surat hutang ini
tidak diwajibkan harus diperingkat oleh perusahan pemeringkat
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seperti PEFINDO, MOODY’s dan FITCH Rating. Surat hutang ini
mempunyai risiko yang dikenal risiko pihak issuer, artinya
kemungkinan tidak mampu bayar baik bunga maupun prinsipalnya.
Oleh karena itu, sebelum membeli surat hutang ini investor harus
menganalisis secara detail mengenai perusahaan agar tidak salah
keputusan membeli surat hutang ini. Pemilik dana biasanya
meminta issuer untuk menjaminkan harta minimum 120 persen dari
besaran MTN tersebut.
Obligasi
Obligasi adalah surat hutang yang dikeluarkan lembaga yang
memerlukan dana untuk pengembangan usaha maupun
operasionalnya.
Issuer dari obligasi yaitu Pemerintah dan
perusahaan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan obligasi ini
dimana sekarang telah melebihi Rp. 500 trilliun. Bahkan Pemerintah
telah menerbitkan obligasi ritel yang pecahannya sebesar Rp. 10 juta
dan telah diterbitkan lebih dari 3 kali dikenal dengan ORI. Harga
obligasi ini biasanya mengalami penurunan dari nilai sekarang bila
tingkat bunga mengalami kenaikan dan sebaliknya pada tingkat
bunga turun harga obligasi akan mengalami kenaikan. Obligasi
pada awalnya tidak mempunyai jaminan atas harta yang dimiliki
perusahaan tetapi belakangan ini investor meminta jaminan
tersebut. Tingkat bunga obligasi yang dikenal dengan kupon
menjadi dua kelompok yaitu tingkat bunga mengambang dan tingkat
bunga tetap termasuk obligasi berkupon nol. Biasanya investor
hanya mempelajari harga dan yield untuk melakukan transaksi. Bila
pemilik dana tidak ingin mendapat kerugian maka investor harus
memahami durasi. Investor lebih menyukai durasi yang sangat
pendek. Durasi sebagai sebuah strategi pengelolaan obligasi maka
durasi mempunyai dua arti yaitu jangka waktu rata-rata tertimbang
dari arus kas yang diterima dan biasanya lebih kecil dari periode
obligasi terkecuali obligasi berkupon nol bahwa durasi sama dengan
periode obligasi. Durasi juga memberikan arti bahwa adanya
kenaikan / penurunan yield atau tingkat bunga yang diharapkan
membuat harga obligasi mengalami penurunan / kenaikan sebesar
durasi tersebut. Pengelola portofolio obligasi biasanya harus
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melakukan peramalan terhadap tingkat bunga dimasa depan. Bila
tingkat bunga enam bulan mendatang akan mengalami kenaikan
pengelola portofolio harus menjual obligasi berdurasi panjang dan
membeli durasi pendek. Artinya, perubahan harga obligasi akan
kecil bila pemerintah menaikkan tingkat bunga. Sebaliknya, bila
tingkat bunga turun pada enam bulan mendatang maka obligasi
yang dikelola atau dikumpulkan sekarang ini adalah obligasi yang
berjangka panjang. Artinya, obligasi yang dikelola memberikan
return lebih tinggi, karena adanya penurunan tingkat bunga
membuat harga obligasi mengalami kenaikan yang tajam sebesar
durasi obligasi yang dikelola tersebut.
Obligasi Konversi
Obligasi konversi adalah sebuah obligasi yang telah
digabungkan dengan opsi untuk ditukarkan ke saham. Pemegang
opsi mempunyai hak untuk membeli / menjual obligasi untuk
ditukarkan ke saham yang menerbitkan obligasi atau saham pihak
lain. Bila obligasi ditukar kepada saham pihak lain (bukan penerbit
obligasi) dikenal dengan obligasi tukar (Exchangeable Bonds).
Periode penukaran obligasi terhadap saham biasanya dua atau tiga
tahun setelah diperdagangkan dan biasanya disebutkan pada
penawaran obligasi. Obligasi ini juga mempunyai kupon yang
pembayarannya seperti obligasi biasa tetapi besarn kupon yang
diterima investor cukup kecil dibandingkan dengan obligasi biasa,
umumnya sekitar separuh dari kupon obligasi biasanya. Minat
investor pada obligasi ini terletak di pertukaran obligasi terhadap
saham, dimana harga saham dibeli dari perusahaan sangat rendah
dan harga di pasar sangat tinggi. Artinya, tingkat pengembalian
yang diperoleh pemegang obligasi akan lebih tinggi bila obligasi
dipegang sampai jatuh tempo. Bila pemegang obligasi tidak
melakukan pertukaran maka issuer harus membayar kupon sesuai
dengan yang disebutkan pada prospektus penawaran dimana kupon
besarannya hampir sama dengan obligasi biasa.
Saham
Saham merupakan surat berharga bukti hak kepemilikan
investor atas sebuah perusahaan dan senioritasnya lebih rendah
dari hutang. Saham ada yang tidak diperdagangkan di bursa dan
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diperdagangkan di Bursa dimana saham yang diperdagangkan di
bursa merupakan perusahaan terbuka (Tbk).
Saham dapat
dibedakan menjadi saham preferen dan saham biasa. Saham
preferen mewajibkan perusahaan membayar dividen sejumlah
tertentu walaupun perusahaan rugi dan pembayarannya tahun
berikutnya.
Investor yang ingin membeli saham di bursa harus melakukan
penilaian agar keputusan tidak merugikannya. Ada dua pendekatan
yang dipergunakan untuk menilai saham perusahaan yaitu
pendekatan teknikal dan pendekatan fundamental.
Kedua
pendekatan ini mempunyai kelebihan dan asumsi masing-masing.
Pendekatan teknikal menggunakan data harga dan volume transaksi
di masa lalu untuk membeli dan menjual saham. Pendekatan ini
menyatakan bahwa pola harga dan volume transkasi dimasa lalu
akan terjadi berulang sekarang ini atau dimasa mendatang.
Pendekatan fundamental merupakan pendekatan yang
menilai perusahaan secara detail (intrinsic value) dengan berbagai
variabel yang dipergunakan.
Biasanya, investor dengan
menggunakan kemampuan para analis saham untuk menilai
kejadian di masa mendatang, karena pendekatan ini menyatakan
bahwa pembelian saham merupakan membeli prospek perusahaan
di masa mendatang. Peramalan tingkat bunga, pertumbuhan
pendapatan perusahaan dan biaya modal perusahaan serta analisis
industri sangat menjadi patokan para analis dalam menilai
perusahaan. Adapun salah satu model penilaian perusahaan yaitu:
PER = Price / EPS
PER = Price earning Ratio
EPS = laba berish per saham
Perusahaan yang ingin go public biasanya menggunakan
persamaan tersebut untuk menentukan harga sahamnya di pasar
perdana, karena sangat mudah menggunakan persamaan tersebut.
Informasi yang masuk setiap saat dan direfleksikan oleh
harga saham tersebut. Informasi ini yang dipergunakan oleh
investor untuk bertransaksi saham di Bursa. Untuk strategi bermain
saham investor harus menggunakan 4C yaitu Calm (sabar), cool
(tenang), confidence (yakin) dan Consistent (konsisten)3. 4C sangat
3

Adler Haymans Manurung; Market Timing, Harian Kompas, 13 Juni 2004, Hal 30.
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penting dipahami investor karena harga saham di bursa tidak saja
dipengaruhi fundamental aau informasi perusahaan tetapi ada faktor
lain sehingga perlu menggunakannya.
REPO
Repo, adalah surat utang berjangka pendek dimana penerbit
Repo menggadaikan barang yang dimiliki untuk mendapatkan dana
yang dibutuhkan. Tingkat bunga dari Repo ini tergantung negoisasi
dan biasanya lebih tinggi dari tingkat bunga umum yang berlaku.
Repo dibeli dibawah harga par dari transaksi dan biasanya nilainya
lebih kecil dari nilai barang yang digadaikan. Barang yang
digadaikan merupakan instrumen investasi, saham, obligasi,
deposito berjangka, commercial papers, promissory notes dan
obligasi dan sebagainya. Repo ini dimulai seseorang menjual produk
keuangannya dan menebus kembali produk keuangan tersebut.
Reksa Dana
Reksa Dana adalah salah satu produk investasi yang
diperkenalkan pada tahun 1996 sebagai sebuah produk di pasar
modal. Produk ini bisa berdiri di Indonesia dengan status hukum
kontrak investasi kolektif (KIK) yang diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK). Reksa Dana dikenal dalam dua bentuk yaitu
Reksa Dana Terbuka (Open-end Fund) dan Reksa Dana Tertutup
(Closed-end Fund). Reksa Dana Tertutup adalah reksa dana yang
jumlah unit penyertaannya tetap sepanjang masa, sementara Reksa
Dana Terbuka kebalikan dari Reksa Dana Tertutup. Reksa Dana
terbuka tidak mempunyai batasan untuk jumlah unit pernyataannya,
hanya OJK membuat aturan agar terpenuhi dulu besaran yang
ditetapkan lalu diajukan lagi untuk meningkatkan jumlah unit
penyertaannya. Reksa Dana ini bisa dikelompokkan berdasarkan
investasi dari Reksa Dana tersebut, misalnya Reksa Dana Saham,
Reksa Dana Obligasi, Reksa Dana Campuran (Obligasi dan Saham)
serta Reksa Dana Pasar Uang. Umumnya, semua Reksa Dana
harus memiliki uang tunai sekitar 2% untuk berjaga-jaga. Reksa
Dana ini dinilai setiap hari yang dikenal Nilai Aktiva Bersih, NAB, (Net
Asset Value). NAB dihitung dengan rumusan Total Asset (TA)
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dikurangi hutang (H) dan kemudian dibagi jumlah unit penyertaan
(UP), ((TA - H)/UP). NAB ini harus dipublikasikan setiap hari di
media massa atau pada website perusahaan Manajer Investasi yang
mengelola Reksa Dana tersebut.
Warran
Waran adalah instrumen investasi yang mempunyai keharusan
membeli saham perusahaan pada periode tertentu dan memiliki
jatuh tempo. Warran ditukarkan kepada saham yang diterbitkan
perusahaan dan diperdagangkan di Bursa dimana harga tergantung
kepada harga saham. Warran ini diterbitkan ketika perusahaan
melakukan offering saham pada saat IPO dan penawaran obligasi
diberikan secara cuma-cuma dengan maksud sebagai pemanis dari
IPO saham dan obligasi tersebut.
Future / Forward
Forward adalah sebuah perjanjian dua pihak untuk
membeli/menjual sebuah komoditas / valuta asing pada harga
tertentu untuk periode tertentu. Misalkan, investor A membutuhkan
Valutas Asing Dollar USA sebesar US$ 150.000,- tiga bulan
mendatang dan kemudian A tersebut mencari pihak lain atau bank
yang ingin melakukan transaksi. Sedangkan, Future tidak jauh
berbeda dengan forward tetapi future ditransaksikan di bursa. Salah
satu bursa future di Indonesia yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta.
Bursa Efek Jakarta memperdagangkan Kontrak Berjangka Indeks
LQ45. Adapun perbedaan forward dan future dapat diperhatikan
pada Tabel berikut:
Tabel 1.3: Perbedaan Forward dahn Futures
Uraian
Perdagangan
Risiko
Satuan Transaksi
Penyelesaian
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Forward
Bank
dan
Sekuritas
Para pihak
Fleksibel
dan
disesuaikan
Delivery dan Kas

Futures
Bursa
Lembaga Kliring Penjaminan
Sangat distandarisasi
Marking-to-Market

Opsi
Opsi adalah sebuah hak bagi investor untuk membeli dan
menjual saham/valuta asing/komoditi dan tingkat bunga pada harga
tertentu untuk periode tertentu. Dalam transaksi opsi, sebenarnya
merupakan perjanjian 2 pihak yang dilakukan melalui bersa. Pihak
yang menjual opsi dikenal dengan penjual opsi (writer). Opsi
dikelompokkan menjadi Opsi Call dan Opsi Put.
Opsi Call
menyatakan seseorang mempunyai hak untuk membeli asset yang
diinginkan. Investor yang membeli opsi Call mempunyai asumsi
bahwa harga aset tersebut akan terus mengalami kenaikan dimasa
mendatang. Sedangkan writer opsi call berpandangan bawah pasar
akan mengalami penurunan di masa mendatang sehingga layak
menjual opsi call. Nilai opsi dikenal dengan premium akan diuraikan
pada Bab 23 berikutnya.
Sebaliknya, Opsi put adalah hak menjual aset pada harga
tertentu pada periode tertentu. Investor yang membeli opsi put
mempunyai padangan bahwa pasar di masa mendatang akan
mengalami penurunan dan writernya berpandangan sebaliknya
bahwa pasar akan mengalami kenaikan.
Dalam opsi bisa dilakukan eksekusi pada akhir periode
dikenal dengan opsi eropa (European Option) dan opsi yang
dieksekusi dalam periode opsi dikenal dengan Opsi Amerika
(American Option).
SWAP
Swap adalah sebuah instrumen keuangan yang dipergunakan para
pihak dalam melakukan lindung nilai (hedging) atas transaksinya
yang berisiko. SWAP dimaksudkan melakukan pertukaran arus kas
maupun valuta asing. Seseorang atau perusahaan yang mempunyai
hutang dalam bentuk valuta asing maka perusahaan ini akan
mencari pihak lain yang mau bertukar atas transaksi ini sehingga
perusahaan ini hanya membayar Rupiah sementara lawannya
membayar dalam bentuk valuta asing atau transaksi sebaliknya.
Transaksi ini juga termasuk pertukaran bunga atau kupon pinjaman
atau investasi, dimana pertukaran yang dimaksud menukar bunga
dari bunga tetap menjadi bunga mengambang atau sebaliknya.
Pihak yang melakukan transaksi selalu merasa diuntungkan dengan
adanya swap yang dilakukannya.
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Kerangka Buku
Sesuai uraian sebelumnya, bahwa buku ini akan membahas
keuangan perusahaan (Corporate Finance). Alat yang selalu
dipergunakan dalam analisis Keuangan perusahaan yaitu Laporan
Keuangan, Laporan Laba-Rugi dan Arus Kas Perusahaan. Oleh
karenanya, Buku ini akan membahas keputusan keuangan yang
dibuat berdasarkan Laporan Keuangan tersebut. Buku ini akan
membahas tentang Pengenalan Keuangan Perusahaan termasuk
lingkungan, pajak dan depresiasi yang berkaitan kebijakan yang
dilakukannya. Pembahasan ini akan diberikan pada Bab 1 dan Bab
2. Kemudian, pembahasan dasar-dasar dari Laporan Keuangan
tersebut yang diuraikan pada bab 3 dan Bab 4. Pembahasan dasar
dari keuangan mengenai nilai waktu uang sangat dibutuhkan untuk
pembahasan selanjutnya terutama untuk investasi, diuraikan pada
Bab 5. Tingkat pengembalian dan risiko juga menjadi materi dalam
keuangan perusahaan dijelaskan pada Bab 6 serta dilanjutkan
model harga asset (Capital Asset Pricing Model, CAPM) yang
dikembangkan oleh Sharpe (1964), Lintner (1965) dan Mossin
(1966) dijelaskan pada 7. CAPM ini sangat penting karena model ini
memperkirakan biaya ekuitas sebuah perusahaan. Kemudian
pembahasan mengenai modal kerja perusahaan dan elemen modal
kerja tersebut diuraikan dimulai modal kerja, diikuti Tunai dan
Pengelolaan Surat Berharga. Pengelolaan Persediaan perusahaan
menjadi urutan selanjutnya dalam kelompok modal kerja ini. Pada
kelompok modal kerja ini, Kebijakan Pengelolaan Kredit merupakan
uraian terkahir dalam kelompok Aset ini.
Setelah selesai penjelasan sisi aset dalam neraca maka
dilanjutkan kepada sisi liabilitas dan ekuitas atau sisi kanan dari
Neraca tersebut. Penjelasan dimulai dengan uraian Struktur Modal
Perusahaan.
Bagaimana struktur modal terbentuk dan apa
ukurannya termasuk kecepatan penyesuaian (speed adjustment)
menjadi uraian pada Bab 14. Uraian Biaya modal termasuk
pengaruh pinjaman terhadap biaya ekuitas menjadi urutan
selanjutnya. Sumber pendanaan perusahaan dapat dikelompokkan
menjadi sumber pendanaan dari hutang maupun dari ekuitas, mejadi
topik bahasan buku ini. Penjelasan setelah Biaya Modal ini diikuti
Pengelolaan Hutang Jangka Pendek dan Rekening dan termasuk
bagaimana menerbitkan surat berharga jangka pendek yang
diletakan pada Bab 16. Pengelolaan Hutang Usaha menjadi uraian
selanjutnya yang dituliskan pada bab 17. Hutang perusahaan yang
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harus membayar bunga juga menjadi topik bahasan dalam buku ini
dimana hutang dalam bentuk obligasi juga menjadi pembahasannya.
Leasing dan Mulifinance juga menjadi pembahasan dari buku ini
ditulis setelah uraian Hutang Usaha. Kemudian, uraian dilanjutkan
kepada uraian mengenai pembiayaan perusahaan yang dilakukan
melalui ekuitas/saham serta valuasi saham tersebut. Akibatnya
adanya ekuitas maka kebijakan dividen harus dijelaskan setelah
uraian Saham dan valuasinya. Sering kali, perusahaan ingin
melakukan investasi dan sudah tidak bisa mendapatkan dana untuk
investasi tersebut dari pihak ketiga baik bank maupun beberapa
pihak. Selanjutnya, perusahaan harus menerbitkan saham baru
untuk mendapatkan dana dalam rangka investasi dan ditawarkan ke
publik yang dikenal dengan Initial Public Offering menjadi salah satu
topik khusus dalam keuangan Perusahaan. Perusahaan tidak
terlepas dari tindakan mendapatkan uang dari luar Indonesia dan
akibatnya diperukan lindung nilai (hedging) mengingat nilai mata
uang Indonesia dengan mata Uang Non-Rupiah mempunyai
fluktuasi. Pembahasaan ini dikenal dengan Keuangan Internasional
serta bagaimana melakukan lindung nilainya. Uraian ini merupakan
topik khusus dalam keuangan perusahaan. Topik khusus lain yaitu
perusahaan ingin melakukan pertumbuhan dengan cara
mempergunakan organik orang lain yaitu melakukan merger dan
akuisisi. Topik khusus lainnya yaitu mengenai kebangkrutan sebuah
perusahaan juga menjadi topik bahasan. Perusahaan tidak terlepas
dari risiko dimana risiko tidak diduga baik dikarenakan pekerjaan staf
maupun karena ambisi besar dari manajemen sehingga perusahaan
menghadapi risiko yang besar. Pengelolaan risiko juga menjadi
topik khusus ditempatkan pada topik terakhir dalam buku ini.
Soal - soal
1. Sebutkan elemen dari fungsi Manajemen?
2. Sebutkan pentingnya elemen dari Fungsi Keuangan
perusahaan?
3. Jelaskan perkembangan fungsi Manajemen Keuangan dalam
perusahaan?
4. Coba jelaskan secara ringkas lingkungan bisnis perusahaan
non-keuangan?
5. Coba jelaskan lingkungan bisnis perusahaan keuangan?
6. Coba Jelaskan Instrumen keuangan di pasar keuangan
Indonesia?
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Bab 2
Pajak dan Depresiasi
Pendahuluan
Keberlangsungan keuangan suatu Negara tidak terlepas dari
pungutan yang dapat diperoleh Negara tersebut. Pungutan tersebut
dipungut dari masyarakat untuk membiayai seluruh aktifitas
kenegaraan termasuk gaji pegawai yang menjalankan aktifitas
Negara tersebut dan juga investasi. Tidak heran, bila suatu Negara
terus melakukan intensifikasi dan diversifikasi pungutan agar
penerimaan
Negara
terus
meningkat
sejalan
dengan
pengeluarannya. Pungutan tersebut bisa dalam bentuk pajak atau
retribusi. Negara harus membuat Undang-undang untuk dipatuhi
masyarakat dalam pembayaran pajak yang dikenal Undang-undang
Perpajakan. Undang Perpajakan tersebut mengatur berbagai aspek
untuk kepentingan masyarakat dan Negara. Adapun aspek yang
diatur dalam Undang-undang Perpajakan yaitu Subjek Pajak, Objek
Pajak, Tarif Pajak, Cara Perhitungan Pajak, hutang pajak dan
pelunasan pajak4.
Pajak adalah pungutan oleh pejabat pajak kepada wajib pajak
tanpa tegenpretasi secara langsung dan bersifat memaksa sehingga
penagihannya dapat dipaksakan5. Soemitro6 mendefinisikan pajak
yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang
(dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membiayai penggunaan umum. Sedangkan retribusi adalah
pungutan oleh pejabat retribusi kepada Wajib Retribusi yang bersifat
memaksa dengan tergenprestasi secara langsung dan dapat
dipaksakan penagihannya7. Munawir (1985) menyatakan bahwa

4

Lauddin Marsuni (2006); Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia; UII Press; p. 9
Muhammad Djafar Saidi (2007); Pembaruan Hukum Pajak; PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, pp. 26
6
Rochmat Soemitro (1976); Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia; PT
Eresco Bandung; pp. 22.
7
Op.Cit, p. 27.
5
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retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan
dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Kedua
pungutan yang dipaksakan ini bersumber dari peraturan yang dibuat
Negara bukan berdasarkan kebiasaan seperti hukum yang lain.
Peraturan sebagai sumber hukum sekaligus menyatakan bahwa
pungutan tersebut harus dipaksakan sesuai dengan undang-undang
atau peraturan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang terhadap
pajak tersebut. Pajak itu sendiri menjadi penerimaan bagi yang
memungutnya. Pajak yang dikenakan pemerintah yaitu pajak
pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Uraian mengenai kedua
pajak ini akan dibahas tersendiri.
Pajak yang dipungut Pemerintah tersebut harus memiliki
subjek Pajak dimana masing-masing jenis pajak mempunyai subjek
yang berbeda. Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan pada Pasal 2 ayat 1 menyebutkan subjek pajaknya
yaitu orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu
kesatuan, menggantikan yang berhak; badan dan bentuk usaha
tetap.
Undang Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai tidak menyebutkan tentang subjek pajaknya
karena pengenaannya terhadap objek pajak yang tidak memerlukan
subjek pajak. Objek pajak dari Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penghasilan akan diuraikan secara tersendiri pada uraian
selanjutnya.
Selanjunya, pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi
pajak pemeritah pusat (Negara) dan pajak pemerintah daerah. Pajak
Negara8 adalah pajak yang diadakan oleh Negara serta
penagihannya dilakukan oleh pejabat pajak yang ditugasi mengelola
pajak-pajak Negara. Adapun pajak Negara yaitu pajak penghasilan,
pajak pertambahan nilai barang dan jasa; pajak penjualan atas
barang mewah; pajak bumi dan bangunan; bea meterai; bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan; bea masuk dan cukai.

8

Op.Cit; p. 28

25

Pajak daerah yaitu pajak yang diadakan daerah dimana
penagihannya dilakukan daerah yang membuat peraturan dan
mengelola pajak tersebut. Pajak daerah termasuk pajak daerah
provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Adapun pajak provinsi
yaitu pajak bahan bakar kenderaan bermotor; bea balik nama
kenderaan bermotor dan kenderaan diatas air; pajak kenderaan
bermotor dan kenderaan diatas air; pajak pengambilan dan
pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak
kabupaten dan kota yaitu pajak restoran, pajak hiburan, pajak
reklame; pajak hotel; pajak penerangan jalan; pajak parker; dan
pajak pengambilan bahan galian golongan C.
Retribusi sebagai sumber pendapatan pemerintah daerah
maka retribusi merupakan pungutan karena adanya manfaat
langsung diterima pemakai. Misalkan, pemerintah tersebut
mempunyai tempat peristirahatan yang dipakai umum, maka
pemerintah bisa mengenakan retribusi dengan memberikan karcis.
Pemerintah daerah bisa mengenakan retrisbusi kepada konsumen
akibat penggunaan tempat tersebut untuk bersenang-senang seperti
karaoke. Oleh karenanya, objek retribusi ini dikenakan kepada jasa
umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.
Uraian sebelumnya juga telah menguraikan tentang objek
pajak atas pajak atau restribusi yang dikenakan pemerintah tersebut.
Objek pajak tergantung kepada pajak yang dipungut oleh pejabat
pajak yang ditunjuk untuk mengelola pajak tersebut.
Pajak
pertambahan nilai dan pajak penghasilan langsung dikelola sebuah
departemen Pemerintah dibawah naungan Menteri Keuangan yang
dikenal dengan Departemen Pajak. Buku ini mengenai keuangan
perusahaan maka perlu diketahui apa saja transaksi perusahaan
yang dikenakan pajak. Transaksi yang dilakukan perusahaan juga
menjadi objek pajak baik untuk pajak penghasilan maupun pajak
pertambahan nilai. Tindakan perusahaan untuk membeli atau
menjual produk, tindakan korporasi merger, akuisisi dan konsolidasi
akan menyangkut pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan,
tetapi harus diperhatikan transaksinya. Konsep yang dipakai dalam
rangka mengenakan pajak untuk membeli dan menjual produk
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termasuk transaksi merger, akuisisi dan konsolidasi terletak pada
arus kas yang masuk kepada perusahaan yang bersangkutan. Bila
transaksinya menghasilkan tunai maka ada pajak yang harus
dikenakan, bila barang yang dijual maka dikenakan pajak
pertambahan nilai. Jika transaksinya mendapatkan keuntungan
maka dikenakan pajak penghasilan dengan tarif yang berlaku. Tarif
tersebut ditentukan Pemerintah melalui sebuah surat keputusan
Menteri Keuangan atau cukup pada Dirjen Pajak dan jika tidak ada
surat keputusannya maka pengenaan pajak berdasarkan tarif
umum.
Pajak Pertambahan Nilai
Salah satu pajak yang dipungut Pemerintah yaitu Pajak
Pertambahan Nilai (value added tax = VAT) dikenal dengan PPN
dimana sering disingkat oleh berbagai pihak dan pijak perpajakan,
PPn. Pajak ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1919 oleh
Carl Friedrich von Siemens, seorang industrialis dan konsultan
pemerintah Jerman9. Pengenaan PPn terhadap suatu barang yang
dikenakan kepada konsumen karena konsumen menikmati barang
tersebut. Oleh karenanya, Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan
pajak tidak langsung. Sebelum barang tersebut ditangan atau dibeli
konsumen barang tersebut sebenarnya belum bisa dikenakan pajak.
Sehubungan sifat tidak langsungnya maka pemerintah mengenakan
pajak dan menerimanya dari penjual (penghasil produk).
PPn
tersebut merupakan tarif tunggal dimana besaran pajak ini sekitar
10% terkecuali ditentukan lain melalui sebuah surat keputusan. PPn
ini juga dianggap pajak objektif karena pajak ini tidak memperhatikan
kondisi subjek pajak tersebut.
Setiap pajak mempunyai objek pajak, sehingga PPn ini
mempunyai objek pajak. Dalam memungut pajak dari objek pajak
perlu memenuhi persyaratan yaitu10: kesamaan (equality); kepatutan
(equity); dan kepastian hukum (certainty). Objek pajak dari PPN ini

9

Untung Sukardji (2003); Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia; PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta, hal. 1.
10
Lauddin Marsuni (2006); Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia; UII Press; p.
27.
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diatur Pasal 4, Undang Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak
Pertambahan Nilai yaitu11:
1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean
yang dilakukan oleh Pengusaha;
2. Impor barang kena pajak;
3. penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang
dilakukan oleh pengusaha;
4. pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar
daerah pabean di dalam daerah pabean;
5. pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di
dalam daerah pabean;
6. ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak
7. ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha
kena Pajak; dan
8. Ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha kena Pajak.
Delapan butir yang diuraikan sebelumnya mengenai objek pajak
untuk PPN sudah jelas untuk bisa dipahami semua pihak.
Menteri Keuangan menerbitkan sebuat peraturan yang
dituangkan
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
43/PMK.03/2008,
menyatakan
bahwa
Pemerintah
tidak
mengenakan pajak atas BKP (Barang Kena Pajak) dalam rangka
Merger. Tetapi, pernyataan tersebut mempunyai syarat bahwa
semua perusahaan yang terlibat dalam tindakan korporasi tersebut
harus telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
Bila investor atau pihak yang melakukan transaksi saham
melalui Bursa, maka investor tersebut dikenakan pajak yaitu Pajak
Pertambahan Nilai. Adapun PPn yang dikenakan pada transaksi
saham tersebut sebesar 0,1%, dimana PPn ini hanya dikenakan
kepada penjual saham dan pembeli saham tidak dikenakan pajak.
Bila saham tersebut saham pendiri maka pajak yang dikenakan
sebesar 5% dari nilai jual yang dilakukan penjual saham tersebut.
Bila diluar dari saham tersebut maka Pemerintah akan mengenakan

11

Primandita Fitriandi; Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono (2009); Kompilasi Undang –
Undang Perpajakan Terlengkap: Susunan Satu Naskah; Penerbit Salemba Empat, Jakarta
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pajak dengan tarif umum. Bila perlu para pengusaha bisa bertanya
kepada pihak ditjen pajak.
Apabila pihak melakukan akusisi terhadap sebuah tanah
maka para pihak dikenakan pajak yang dikenal PPHTB (Pajak
Penghasilan Hak Tanah dan Bangunan). Adapun besarnya PPHTB
ini sebesar 5% yang dikenakan kepada kedua pihak (penjual dan
pembeli).
Pajak lain-lain berkenaan dengan PPn dituangkan dalam
peraturan perpajakan yang diterbitkan Dirjen Pajak. PPn ini juga
harus diingat bahwa perusahaan dipungut PPn oleh pihak lain atas
produk yang dibelinya dari pihak lain. Perusahaan itu harus
mencatat dan meminta bukti pungutan pajak tersebut. Selanjutnya,
PPn ini menjadi pengurang atas PPn yang harus dibayarkan
perusahaan kepada pihak pajak. Misakan perusahaan menjual
produk sebesar Rp. 650 milyar maka PPn nya sebesar Rp. 65 milyar
yang harus dibayarkan ke Pemerintah. Selanjutnya, perusahaan
telah membayar PPn kepada pihak lain atas membeli produk pihak
lain sebesar Rp. 35 milyar (dengan ada bukti potong), sehingga
perusahaan hanya membayar sebesar Rp. 30 milyar (Rp. 65 milyar
– Rp. 35 milyar).
Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan merupakan salah satu sumber pajak yang
dipungut pemerintah untuk kepentingan Pemerintah dalam rangka
menjalankan roda pemerintahan.
Adapun pajak penghasilan
mempunyai objek pajak dari penghasilan yang diterima oleh subjek
pajak. Penghasilan yang dimaksud yaitu tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima subjek pajak atau wajib pajak. Jika
diperhatikan Budget Pemerintah Amerika Serikat maka penerimaan
dari pajak penghasilan merupakan penerimaan terbesar
dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya.
Apapun objek pajak penghasilan menurut Pasal 4 UndangUndang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan sebagai
berikut:
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1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau
jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali
ditentukan lain dalam undang undang ini;
2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan;
3. laba usaha;
4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
termasuk;
a. keuntungan-keuntungan karena pengalihan harta
kepada perseroan dan badan lainnya sebagai
pengganti saham atau penyertaan modal;
b. keuntungan karena diperoleh perseroan, persekutuan
dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada
pemegang saham, sekutu atau anggota;
c. keuntungan
karena
likuidasi,
penggabungan,
peleburan,
pemekaran,
pemecahan,
atau
pengambilalihan usaha;
d. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah,
bantuan, sunbangan kecuali yang diberikan kepada
keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu
derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan
atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk
koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha,
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara
pihak-pihak yang bersangkutan;
5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
pengembalian pajak;
6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang
7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,
dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan
harta;
10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
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11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah
12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. premi asurasi
15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan
usaha atau pekerjaan bebas;
16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang
belum dikenakan pajak.
17. penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata
cara perpajakan; dan
19. surplus Bank Indonesia.
Uraian 19 butir mengenai objek pajak penghasilan dapat
memberikan pemahaman kepada pengusaha. Bahkan objek pajak
penghasilan untuk pengusaha yang melakukan tindakan korporasi
sudah jelas disebutkan, tetapi besarannya belum disebutkan.
Pengusaha bisa menghubungi Departemen Pajak untuk besaran
tersebut.
Selanjutya, pribadi dan perusahaan dikenakan untuk pajak
penghasilan ini. Pajak Perusahaan dikenakan secara merata semua
perusahaan sebesar 25% dari laba sebelum pajak perusahaan.
Pengenaan pajak ini merupakan pengenaan pajak yang sudah bagi
final bagi perusahaan. Perusahaan juga diberikan insentif sebesar
2% kepada perusahaan atas pajak penghasilan yang diperoleh
akibat perusahaan melakukan pendaftaran perusahaanya di Bursa
Efek Indonesia.
Ini merupakan sebuah keberanian untuk
membangun pasar modal Indonesia. Tetapi, anehnya pemerintah
juga mengenakan pajak dividen atas dividen yang dibagikan
perusahaan kepada pemegang saham atas laba yang diperolehnya.
Sehingga ini merupakan sebuah contoh dari pajak berganda (double
taxation) di Indonesia. Kemungkinan ini merupakan kompensasi
atas
adanya
pengurangan
pembayaran
PPn
akibat
memperhitungkan PPn atas produk yang dibeli dari pihak lain.
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Tabel 2.1: PPh yang dikenakan pada Instrumen Keuangan.
Uraian

Perlakuan
PPH

a. Pembagian Uang
Tunai (dividen)

Bukan
Objek PPh

UU PPh No. 36 Tahun 2008
Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal
23;

b. Bunga Obligasi

PPh Final
(10%)

PMK No.18/PMK.03/2021
Pasal 14 dan Pasal 17
UU PPh No.36 Tahun 2008
Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 9
Tahun 2021 Pasal 3 (3) dan (5)

PPh Final
(10%)

UU PPh No.36 Tahun 2008
Pasal 26 (1) dan (5); PP No. 9
Tahun 2021 Pasal 3 angka (3)
dan angka (5)

d. Bunga Deposito
dan Diskonto
Sertifikat Bank
Indonesia

PPh Final
(20%)

UU PPh No.36 Tahun 2008
Pasal 4 (2); PP No. 131 Tahun
2000 Pasal2; dan PMK No.
212/PMK.03/2018 Pasal 5 (1)
huruf c

e. Penjualan Saham
di Bursa

PPh Final
(0.1%)

f. Commercial
Paper dan Surat
Utang lainnya.

PPh Tarif
Umum

c. Capital Gain /
Diskonto Obligasi

Dasar Hukum

UU PPh No.36 Tahun 2008
Pasal 4 (2) huruf c; PP No.14
Tahun 1997 Pasal 1
UU PPh No.36 Tahun 2008
Pasal 4 (1)

Tabel 2.1 sebelumnya memperlihatkan tentang pajak yang
dikenakan atas investasi kepada instrument keuangan, dimana
pihak yang melakukan investasi mendapatkan imbal hasil/tingkat
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pengembalian (return) atas investasi tersebut.
Sekanjutnya,
lembaga Reksa Dana yang berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif
dikenakan pajak sebesar 10% untuk periode tahun 202112 dan
seterusnya.
Pajak Perorangan
Pajak Perorangan ini dihitung berdasar tingkat pemontongan
tertentu dari hasil gaji neto yang dikenakan pajak.
Dalam
perhitungan tersebut harus diingat ada Pendapatan Tidak Kena
Pajak (PTKP) berdasarkan tanggungan yang dimiliki oleh orang
yang bersangkutan. Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh
Kantor Pajak, Daftar PTKP untuk perhitungan pajak Wajib Pajak
Orang Pribadi mulai tahun pajak 2016 adalah sebagai berikut:
Laki-laki/Perempuan Lajang
Laki-laki Kawin
TK/0

Rp54.000.000

K/0

Rp58.500.000

TK/1

Rp58.500.000

K/1

Rp63.000.000

TK/2

Rp63.000.000

K/2

Rp67.500.000

TK/3

Rp67.500.000

K/3

Rp72.000.000

Setiap orang harus memperhatikan PTKP ini dalam rangka
menghitung pajaknya.
Pajak perorangan ditentukan oleh Kantor Kementrian Keuangan
pada Dirjen Pajaknya. Tarif pajak penghasilan wajib pajak orang
pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:
1. Lapisan Penghasilan Kena Pajak sampai dengan
Rp50.000.000,00
(lima
puluh
juta
rupiah) dikenai
tarif 5%(lima persen)
12

https://www.pajakonline.com/tahun-depan-pajak-penghasilan-reksadana-naik-jadi10/ diunduh 5 April 2021 Jam 10.10 pagi.
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2. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) dikenai tarif 15% (lima belas
persen)
3. Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 250.000.000,00
(dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dikenai tarif 25%
(dua puluh lima persen)
4. Lapisan Penghasilan Kena Pajakdi atas Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) dikenai tarif 30% (tiga puluh persen).
Perhitungan berikut memperlihatkan pajak seseorang dengan gaji
sebesar Rp. 980 juta per tahunnya, sebagai berikut:
Pajak Lapisan 1
Pajak Lapisan 2
Pajak Lapisan 3
Pajak Lapisan 4

: 5% x Rp. 50 juta
: 15% x RP. 200 juta
: 25% x Rp. 250 juta
: 35% x Rp. 480 juta
Total

Rp.
2.500.000,Rp. 30.000.000,Rp. 62.500.000,Rp. 168.000.000,Rp. 263.000.000,-

Perhitungan pajak ini akan memberikan dampak positif bagi
pemerintah dan juga perorangan.
Depresiasi Aset
Aset perusahaan tidak selamanya bisa dipakai dikarenakan aset itu
semakin dipakai semakin lemah kekuatannya. Umur sebuah aset
tetap karena sudah ditentukan diawal.
Nilai Sisa (Salvage Value)
Asset yang diciptakan seperti mesin dan sebagainya mempunyai
waktu tetap dan biasanya setelah waktu tersebut mesin tersebut
tidak layak lagi dipergunakan. Masa waktu mesin ini dipakai
merupakan masa waktu ekonomis dari mesin tersebut. Nilai sisa
merupakan nilai sebuah aset yang dinilai untuk dijual kepada pihak
lain setelah aset tersebut selesai didepresiasi. Nilai merupakan
perkiraan berdasarkan pengelaman.
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Metode Garis Lurus (Straight Line Methods)
Metode Garis Lurus (MGL) merupakan sebuah metode yang paling
mudah dari beberapa metode penyusutan yang selalu dibahas
berbagai pihak. Adapun rumusan MGL ini sebagai berikut:
𝐷𝑒𝑝 =

(𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖−𝑆𝑎𝑙𝑣𝑎𝑔𝑒 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒)
𝑛

Misalkan, sebuah aset akan diinvestasikan perusahaan dengan
harga Rp. 3 milyar untuk dipergunakan selama 5 tahun dan pada
akhir tahun ke lima nilai aset terebut dapat dijual pada Harga Rp. 500
juta. Saudara diminta untuk menghitung nilai depresiasi untuk setiap
tahunnya.
Depresiasi = (3 – 0,5)/5 = Rp. 0,5 milyar per tahun
Depresiasi investasi dengan menggunakan metode garis lulus
senilai Rp. 0,5 milyar per tahun.
Sum of Years Digits
Metode depresiasi dengan metode ini maka depresiasinya
ditentukan sebagai berikut:
1. Menentukan jumlah tahun atas depresiasi, jika mesin dipakai
hanya 5 tahun maka jumlah tahunnya
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15.
Angka tersebut bisa juga dihitung dengan rumusan sebagai
berikut:
𝑛+1

𝑆𝑢𝑚 = 𝑛 (

2

)

Bila 5 tahun = 5*6/2 = 15.

2. Menghitung depresiasi setiap tahunnya sebagai berikut:
Tahun 1 ---- (5/15) * Rp. 2,5 milyar = Rp. 0,8333333 milyar
Tahun 2 ---- (4/15) * Rp. 2,5 milyar = Rp. 0,6666668 milyar
Tahun 3 ---- (3/15) * Rp. 2,5 milyar = Rp. 0,5 Milyar
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Tahun 4 ---- (2/15) * Rp. 2,5 milyar = Rp. 0,3333333 Milyar
Tahun 5 ---- (1/15) * Rp. 2,5 milyar = Rp. 0,1666668 Milyar
Angka Rp. 2,5 Milyar merupakan selisih nilai investasi dan
nilai sisa (Salvage Value).
3. Rumusannya bisa digunakan sebagai berikut:
Adapun penulisan secara matematis dapat dilakukan
sebagai berikut:
𝐷𝑒𝑝𝑡 =

2∗(𝑛+1−𝑡)∗𝐼
𝑛∗(𝑛=1)

dimana
t = tahun depresiasi
n = pemakaian investasi
I = nilai investasi setelah dikurangi nilai sisa.
Dalam menggunakan perhitungan depresiasi seperti rumusan diatas
maenghasilkan nilai sama maka diperlukan tindakan untuk
memikirkan kecepatan penilaian saja.
Metode Penurunan Nilai Sisa (Declining Balance Method)
Nilai depresiasi dhitung dari nilai sisa dari nilai investasi dengan
mengalikannya pada sebuah proporsi yang ditentukan. Dalam
kasus Indonesia, depresiasi kenderaan dan peralatan kantor bisa
menggunakan proporsi 50% setiap tahunnya. Untuk memahaminya
dapat dilakukan sebagai berikut:
Tahun

1
2
3
4
5
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Nilai
Buku
(NB)
3
1.5
0.75
0.375
0.1875

Depresiasi Total
= 50%*NB Depresiasi
1.5
0.75
0.375
0.1875
0.09375

1.5
2.25
2.625
2.8125
2.90625

Tabel diatas memperlihatkan nilai depresiasi setiap tahun dengan
menggunakan proporsi nilai sisa, dimana proporsi depresiasi (rate)
tergantung peraturan dan kewajaran atas barang yang disusutkan.
Adanya perhitungan Depresiasi ini akan mempunyai dampak
terhadap pembayaran pajak penghasilan perusahaan dan berakibat
kepada harga saham di Bursa. Bila manajemen perusahaan
melakukan konservatif maka pajak yang dibayarkan harus sesuai
dengan pembayaran pajaknya. Tetapi ada juga perusahaan yang
ingin menunjukkan laba bersih yang tinggi dengan mengenakan
depresasi sedikit lebih kecil, misalnya metode garis lurus, sehingga
laba bersih tinggi dan harga saham meningkat.
Soal – Soal
1. Jelaskan konsep Pajak dan retrisbusi?
2. Sebutkan Pajak Negara dan apa saja yang dipungut
Negara?
3. Apa saja Pajak Daerah ?
4. Jelaskan Pajak Pertambahan Nilai dan berapa besarannya?
5. Jika perusahaan mempunyai Penjualan bersih sebesar Rp.
315 milyar dalam setahun dan PPn yang dibayar sebesar Rp.
40 milyar, berapakah PPn yang harus dibayarkan ?
6. Jelaskan pajak yang dikenakan kepada perusahaan jika
Perusahaan melakukan tindakan merger, akuisisi dan
konsolidasi?
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan?
8. Jelaskan PTKP dan besarannya?
9. Bila seseorang mendapat gaji Rp. 499 juta dan Rp. 1,231
milyar, hitung pajak yang harus dibayarkannya?
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Bab 3
Laporan Keuangan Perusahaan
Pendahuluan
Keuangan Perusahaan menjadi topik bahasan pada buku ini
sehingga diperlukan pemahaman atas alat yang dipergunakan para
pengguna atau analis untuk memahami keuangan perusahaan
tersebut. Pengelola Perusahaan juga sangat penting memahami
alat analisis, walaupun ada pihak yang sangat mumpuni persoalan
keuangan perusahaan ini tetapi kemampuan mumpuni tersebut
dimulai dari belajar yang paling sederhana sampai paling tinggi.
Sumber data yang utama untuk analisis dalam keuangan
perusahaan dipergunakan oleh berbagai pihak yaitu laporan
keuangan perusahaan, karena laporan keuangan perusahaan
tersebut memberikan informasi keadaan perusahaan secara
kuantitatif. Laporan Keuangan tersebut merupakan sebuah proses
akuntansi dari sebuah kwitansi atau secarik kertas menyatakan
bahwa telah terjadi sebuah transaksi. Bukti ini dicatat dan
diklasifikasikan menjadi sebuah jurnal yang menyatakan adanya
pencatatan aktiva (debit, Dr) dan passiva (Credit, Cr)dengan jumlah
yang sama pada passiva dan aktiva, dikenal dengan jurnal
akuntantasi. Kemudian, jurnal tersebut dipindahkan ke buku besar
dari masing-masing item pencatatan jurnal tersebut yang dilakukan
setiap hari. Seringkali juga pemindahannya dilakukan pada akhir
bulan. Bila jurnal tersebut telah dipindahkan maka ada kodenya
sehingga semuanya tercatat dengan rapi dan benar. Tindakan
selanjutnya melakukan penyusunan kertas kerja (work-sheet) untuk
mendapatkan 3 jenis laporan keuangan. Kertas kerja ini merupakan
informasi dan juga melakukan penyesuaian agar tiga jenis elemen
laporan keuangan bisa diproduksi.
Informasi tentang transaksi perusahaan yang dibuat dalam
laporan keuangan menjadi sangat penting terutama bagai mereka
yang ingin memberikan produk bahan baku ke perusahaan dan bagi
mereka yang membeli saham perusahaan tersebut. Menurut White
et.al (2003) menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan
tersebut ada tiga yaitu:
Neraca (Balance Sheet), laporan rugi laba (Income Statement)
dan laporan perubahan modal (Equity Change Reports).
Ketiga elemen laporan keuangan tersebut menjadi
pembahasan dalam bab ini. Tetapi, belakangan para akuntan yang
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mendapatkan pekerjaan dari perusahaan menambahkan satu
Laporan lagi yang dikenal Laporan Arus Kas Perusahaan, bahkan
laporan ini yang sering dicari para pihak yang mempunyai
kepentingan terhadap perusahaan. Bagi analis saham di Bursa
Saham selalu memperhatikan laporan arus kas yang dipublikasikan
ini. Pemahaman terhadap empat elemen Laporan Keuangan sangat
penting sebagai alat manajemen perusahaan atau analis atau yang
mempunyai kepentingan atas perusahaan untuk melihat kinerja dari
perusahaan yang bersangkutan. Bila para pihak tersebut yang lebih
dikenal dengan stakeholder memahami laporan keuangan maka
kesalahan mengambil keputusan bisa diperkecil sehingga bisa
menguntungkan semua pihak dan perusahaan tidak mendapat
klaim.
Neraca
Neraca (Balance Sheet) adalah sebuah laporan keuangan
yang berisikan kekayaan yang dikenal dengan asset dan hutang
serta modal perusahaan. Bentuk neraca seperti huruf T dimana
besaran aktiva terletak pada sisi kiri dan besaran passiva sebelah
kanan. Neraca memperlihatkan kekayaan, hutang dan modal pada
satu saat seperti per 31 Desember 2010 sampai dengan 31
Desember 2020. Artinya neraca tersebut menunjukkan posisi pada
tanggal yang disebutkan. Adapun bentuk neraca seperti ditunjukkan
pada Tabel 3.1. Adanya data series yang panjang untuk
menunjukkan diperlukannya series panjang agar analisis yang
dilakukan lebih tepat.
Pada Neraca tersebut terlihat secara jelas bahwa Total asset
sama dengan jumlah Total kewajiban (hutang) dan ekuitas. Ini yang
disebut persamaan Akuntansi. Aktiva maupun passiva disusun
berdasarkan paling likuid untuk menunjukkan sifat dan filosofis dari
Neraca tersebut. Aktiva disusun sebelah kiri menyatakan aset
perusahaan dan Hutang serta Ekuitas disusun di sebelah kanan
menyatakan kepemilikan pihak lain. Hutang harus dikelompokkan
ke dalam dua jenis yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka
panjang. Sedangkan hutang jangka panjang yang bisa
dikonversikan ke saham (ekuitas) dibuat mendekati ekuitas.
Kelompok pertama pada sisi aktiva dikenal dengan aktiva
lancar dimana umurnya kurang dari satu tahun. Aset yang paling
likuid pada aktiva lancar dikenal dengan Kas dan dilanjuti dengan
instrumen yang setara dengan kas, seperti deposito dan instrumen
investasi yang bisa cepat dijual. Pada aktiva lancar ini termasuk aset
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piutang usaha, persediaan barang termasuk produk jadi, setengah
jadi dan bahan baku serta biaya-biaya yang dibayar dimuka seperti
pajak dan sebagainya. Selanjutnya, item dari aset lancar tersebut
bisa juga dikelompokkan menjadi aset modal kerja jangka pendek
dan uang tunai dan setara kas.
Pengenalan Neraca sangat penting bagi semua pihak yang
ingin menganalisis perusahaan.
Seorang analis yang sudah
berpengalaman, sudah bisa melihat neraca dan tahu jenis industri
dari neraca yang dipublikasikan tanpa melihat namannya. Misalnya,
bila analis melihat sebuah neraca bahwa ada dana pihak ketiga,
neraca tersebut maka analis tersebut bisa menyatakan bahwa
neraca tersebut merupakan neraca sebuah bank. Jika analis
tersebut melihat sebuah neraca tersebut yang isinya
memperlihatkan klaim dari nasabah, maka neraca ini merupakan
neraca dari perusahaan asuransi sebagai ciri khas perusahaan
asuransi. Kemudian, bila dalam neraca terlihat ada barang modal
yang dikelola dan ditempatkan pada peruahaan lain maka
perusahaan ini tersebut bisa dikatakan perusahaan multifinance
dalam bidang sewa guna usaha. Kalimat ini menyatakan bahwa
perusahaan merupakan perusahaan keuangan pembiayaan.
Kemudian, perusahaan membuat item atas pengeluaran untuk riset
dan pengembangan dan disebutkan secara jelas perusahaan
mengeluarkannya dalam jumlah besar untuk produk kesehatan
masyarakat, maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan
perusahaan farmasi.
Setiap analis pasti mempunyai cara
memperhatikan ciri khas perusahaan dilihat dari neraca yang
diterbitkannya.
Dalam kasus ini item uang tunai dan setara kas tidak dimasukkan
sebagai modal kerja untuk perhitungan selanjutnya terutama dalam
menghitung nilai modal kerja yang dituntut harus tersedia. Uang tunai
bukan modal kerja karena milik sendiri dipergunakan untuk membayar
pinjaman. Uraian modal kerja ini akan diuraikan lebih mendetail pada bab
tersendiri pada uraian selanjutnya. Kemudian, sisi passiva dari neraca,
itemnya juga disusun berdasarkan paling cepat harus dibayarkan oleh
perusahaan, dan ini merupakan filosofis dari neraca untuk penyusunan
itemnya. Adapun paling cepat dibayar yaitu hutang bank yang jatuh tempo
dalam satu tahun termasuk juga hutang kepada pihak ketiga yang jatuh
tempo secepatnya. Jika perusahaan ada menerbitkan surat hutang jangka
pendek seperti commersial paper/promissory notes , maka item ini juga
termasuk dalam rincian yang harus dibayar cepat. Pihak perbankan selalu
sangat cepat meminta pembayaran kalau ada hutang yang jatuh tempo.
Transaksi perusahaan tentang pembayaran terhadap perusahaan
multifinance juga dimasukkan dalam item ini. Bila perusahaan menerbitkan
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REPOs, maka transaksi ini tidak terlihat dalam item yang harus dibayar
cepat, walaupun REPOs ini berumur satu bulan. Biasanya Transaksi
REPOs akan menjadi catatan saja dan dimasukkan dalam pencatatan
diluar neraca (off-balance sheet recorded).
Item berikutnya yaitu item yang harus dibayar lebih lama dari yang
diuraikan pada item sebelumnya, yaitu item pembayaran kepada penyedia
bahan baku perusahaan (Supplier). Item ini sering dikenal dengan Hutang
usaha (Accounts Payable). Hutang ini merupakan hutang yang tidak
berbunga dan merupakan salah satu item modal kerja perusahaan pada
aset liabilitas lancer. Hutang pajak merupakan item yang berikutnya dan
biasanya item ini bisa terjadi dikarenakan perusahaan telat melakukan
pembayaran dan bila dibayar tepat waktu pada berikutnya tidak ada penalti
atau bunga yang harus dibayarkan.
Item berikutnya yaitu hutang kepada pegawai dimana ini bisa terjadi
karena perusahaan belum membayar gaji pegawai sehingga harus dicatat
oleh perusahaan. Jika perusahaan melakukan pembayaran untuk periode
satu bulan dan berakhir pada tanggal 25 setiap bulannya, maka
perusahaan harus memperkirakan gaji pegawai selama 5 hari dari 25
sampai akhir bulan dan menjadi hutang perusahaan. Item terakhir yang
menjadi pecatatan perusahaan tetapi merupakan hutang dan tidak
mungkin akan dibayar yaitu penerimaan perusahaan dibayar dimuka. Jika
perusahaan sudah menerima balas jasa tetapi tetapi balas jasa belum
dilakukan. Contoh dari item ini seperti pekerjaan proyek konstruksi yang
diterima uang didepan dan juga uang pembayaran fee konsultan.
Bila sudah dapat nilai item liabilitas lancar maka kemudian
mengklasifikasikan liabilitas lancar tersebut menjadi modal kerja pada
posisi pasiva. Angka modal kerja pada posisi liabilitas lancar sebagai
pengurang pada modal kerja pada aset lancar. Selisih modal kerja aset
lancar dengan modal kerja liabilitas lancar menjadi modal kerja dibutuhkan
perusahaan (Net Working Capital Required). Bila item ini positif maka
modal kerja aset lancar lebih tinggi. Jika dikaitkan dengan arus kas
perusahaan maka item ini menjadi pengurang arus kas operasi.

Tabel 3.2 telah menjelaskan bahwa perusahaan mempunyai
neraca managerial dimana nilai passiva kanan hanya hutang yang
berbunga dan ekuitas perusahaan. Ini menjelaskan bahwa passiva
menyatakan kapital yang dimasukkan ke dalam perusahaan untuk
terjadinya operasi perusahaan. Kapital yang dimasukkan tersebut
yaitu Hutang berbunga dan Ekuitas dimana kedua item ini
mempunyai biaya, hutang berbunga mempunyai biaya yang dikenal
dengan biaya hutang (cost of debt), sementara biaya ekuitas
mempunyai biaya yang dikenal dengan biaya ekuitas (cost of
Equity). Kedua biaya digabungkan dikenal dengan biaya modal
(Cost of Capital).
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Tabel 3.1: Laporan keuangan Kalbe Farma Tbk 2010 - 2020
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang lainnya
Aset Keuangan Lancar lainnya
Persediaan
PPN dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Aset Lancar lainnya
Total Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset Keuangan tidak lancar lainnya
Investasi
Aset Pajak Tangguhan
Tagihan restitusi PPh
Aset Tetap
Aset tak Berwujud
Aset tidak Lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Bank
Utang Usaha
Utang lainnya
Beban Akrual
Liabilitas imbalan kerja
Utang Pajak
Utang Jangka Pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Panjang
Liabilitas Pajak Tangguhan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Utang Jangka Panjang lainnya
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS
Goodwill Negatif
Modal Saham
Tambahan Modal disetor
Selisih Transaksi
Saldo Laba
Modal Treasuri
Penghasilan Komprehensif lainnya
Kepentingan non Pengendali

2020

2019

2018

2017

5.207.929.420.504
3.477.220.762.616
117.705.915.072
188.316.348.252
3.599.745.931.242
177.644.245.227
35.088.213.521
271.681.044.281
13.075.331.880.715

3.040.487.103.572
3.572.854.779.679
124.805.342.404
195.618.535.562
3.737.976.007.703
147.588.077.744
85.488.759.946
317.672.371.791
11.222.490.978.401

3.153.327.557.478
3.255.544.859.788
118.024.410.616
178.719.216.214
3.474.587.231.854
123.737.714.663
62.218.079.760
282.129.316.353
10.648.288.386.726

2.784.705.831.122
2.876.417.348.634
91.275.919.806
186.495.242.626
3.557.496.638.218
133.890.272.364
61.651.218.626
352.018.029.182
10.043.950.500.578

2.895.582.003.331
2.631.206.429.124
94.601.152.253
179.326.120.554
3.344.404.151.105
103.889.084.625
64.619.010.784
258.901.816.121
9.572.529.767.897

2.718.619.232.764
2.354.779.771.919
79.301.987.108
155.753.502.796
3.003.149.535.671
31.631.064.733
66.672.277.410
338.584.236.301
8.748.491.608.702

1.894.609.528.205
2.346.943.653.265
117.957.876.451
199.389.672.567
3.090.544.151.155
13.609.917.516
69.088.895.897
388.661.675.136
8.120.805.370.192

1.426.460.966.674
2.145.218.904.462
128.159.883.954
187.742.937.561
3.053.494.513.851
40.855.503.867
119.253.269.711
396.133.471.463
7.497.319.451.543

1.859.662.706.073
1.805.234.960.760
132.920.638.689
239.187.296.256
2.115.483.766.910
30.791.801.204
96.676.558.937
161.752.815.252
6.441.710.544.081

2.291.335.810.101
1.529.991.628.590
105.319.628.145
113.871.418.384
1.705.189.186.310
20.950.213.638

1.901.871.765.050
1.262.710.670.671
101.246.432.140
5.315.920.203
1.550.828.819.836
11.115.707.317

189.465.355.139
5.956.123.240.307

198.455.549.532
5.031.544.864.749

73.702.992.422
49.635.252.888
85.420.248.716
35.246.742.713
8.157.762.093.280
660.017.725.813
427.183.380.827
9.488.968.436.659

63.126.950.000
27.936.767.060
123.162.296.975
52.685.481.719
7.666.314.692.908
662.553.056.528
446.456.638.993
9.042.235.884.183

63.304.700.000
22.801.731.228
131.100.220.342
54.345.381.927
6.252.801.150.475
433.440.697.623
540.123.877.048
7.497.917.758.643

53.386.000.000
25.475.566.035
155.865.496.386
28.498.715.436
5.342.659.713.054
419.572.828.665
546.830.596.181
6.572.288.915.757

47.350.500.000
41.781.440.332
160.215.778.533
34.842.506.365
4.555.756.101.580
400.206.315.434
413.326.800.516
5.653.479.442.760

11.760.000.000
45.890.342.781
106.339.190.223
83.631.207.773
3.938.494.051.483
415.279.754.800
346.531.225.677
4.947.925.772.737

16.537.500.000
24.296.002.168
94.209.938.133
30.717.297.898
3.404.457.131.056
421.707.972.435
326.536.184.133
4.318.462.025.823

42.420.010.003
72.602.976.620
34.043.461.574
2.925.546.783.050
385.267.577.327
357.861.014.909
3.817.741.823.483

48.951.431.557
56.264.133.006
26.389.487.884
2.254.763.272.886
341.173.421.136
248.704.890.408
2.976.246.636.877

53.707.821.069
37.532.392.018
28.382.911.213
1.868.366.869.798
233.007.450.563
97.433.427.872
2.318.430.872.533

48.428.818.826
34.774.005.806
29.421.377.747
1.613.445.142.669
237.557.876.110
37.324.577.381
2.000.951.798.539

22.564.300.317.374

20.264.726.862.584

18.146.206.145.369

16.616.239.416.335

15.226.009.210.657

13.696.417.381.439

12.439.267.396.015

11.315.061.275.026

9.417.957.180.958

8.274.554.112.840

7.032.496.663.288

220.500.000.000
1.240.385.598.118
656.249.988.651
406.489.186.716
75.459.365.044
428.877.749.935
148.764.323.210
3.176.726.211.674

169.062.533.060
1.215.860.422.464
496.110.104.351
415.650.164.765
53.813.903.706
226.517.164.606
94.512.899
2.577.108.805.851

96.257.226.368
1.289.897.769.454
409.642.234.398
259.860.294.192
41.239.785.972
188.121.543.643
1.148.617.567
2.286.167.471.594

171.441.294.904
1.108.551.384.887
432.571.986.284
289.821.941.676
32.208.894.121
190.792.898.939
1.947.610.904
2.227.336.011.715

147.394.440.620
1.127.307.240.258
451.213.413.753
368.413.556.679
40.566.890.894
180.968.069.393
1.298.175.503
2.317.161.787.100

266.148.059.414
1.068.665.524.042
391.108.233.500
408.242.363.125
32.427.710.263
197.459.298.266
1.829.302.253
2.365.880.490.863

251.909.102.153
1.133.092.819.659
422.739.416.901
358.667.243.424
34.921.207.677
184.590.382.675

204.252.407.762
808.864.741.533
291.008.450.355
361.916.843.180
29.444.628.851
195.836.997.773
293.784.270
1.891.617.853.724

140.056.547.003
850.398.382.129
202.423.719.905
283.137.947.283

24.290.351.153
488.240.634.231
139.052.381.971
301.962.490.132

2.385.920.172.489

583.823.955.413
1.151.654.579.697
379.156.683.712
314.518.392.842
24.391.340.352
186.953.727.366
91.344.366
2.640.590.023.748

154.286.544.102
285.388.096
1.630.588.528.518

192.634.943.780
308.292.399
1.146.489.093.666

788.551.546.153
2.590.625.775
320.349.789.692

260.001.843.778
129.248.672
291.592.784.971
13.720.000.000
565.443.877.421

145.602.994.491
636.618.114
338.832.009.326
9.800.000.000
494.871.621.931

134.416.976.104
581.578.848
300.201.727.520
9.800.000.000
445.000.282.472

130.932.924.671
6.602.342.000
254.715.638.636

44.219.703.964
11.300.396.364
233.726.104.775

11.931.480.758
162.581.804.945

78.356.010
10.932.346.121
143.685.010.206

364.977.932
9.838.821.193
117.826.726.771

745.147.107
7.638.833.280
105.488.358.666

1.111.491.961.620

647.688.344.767
241.580.981
334.105.654.954
982.035.580.702

392.250.905.307

289.246.205.103

174.513.285.703

154.695.712.337

128.030.525.896

113.872.339.053

4.288.218.173.294

3.559.144.386.553

2.851.611.349.015

2.722.207.633.646

2.762.162.069.572

2.758.131.396.170

2.675.166.377.592

2.815.103.309.451

2.046.313.566.061

1.758.619.054.414
-

1.260.361.432.719
218.201.733

468.751.221.100
34.118.678.814 777.607.239 8.892.787.974.570

468.751.221.100
34.118.673.814 3.070.186.478 7.633.188.370.750
- 43.490.789.945
391.716.444.072

507.800.721.100
32.317.540.678
3.069.982.400 7.250.740.056.401
687.283.369.009 18.184.351.086
317.589.378.397

507.800.721.100
4.441.133.136
39.828.656.214 6.407.439.270.888
687.283.369.009 22.249.031.017
301.116.927.508

507.800.721.100
4.441.133.136
38.037.074.419
5.581.253.810.560
687.283.369.009
5.609.079.832
398.132.727.636

2016

2015

468.751.221.100
468.751.221.100
468.751.221.100
468.751.221.100
468.751.221.100
468.751.221.100
34.118.673.814 34.118.673.814 34.118.673.814 34.118.673.814 34.118.673.814 34.118.673.814 27.601.594.628
52.932.836.056
46.967.626.117
42.779.769.837
32.791.625.188
777.244.134
16.875.670.700.517
15.361.120.510.782
14.073.109.113.567
12.787.858.134.046
11.415.504.887.067
10.006.397.634.607
2.063.200.000
69.691.286.965
44.440.496.870
68.748.689.091
15.537.023.569
26.335.648.508
23.315.537.863
870.549.214.684
812.456.085.037
671.136.820.293
613.224.307.951
554.582.433.036
473.163.021.379

-

2014

1.880.779.565
434.022.109.763

2013

2012

2011

2010

TOTAL EKUITAS

18.276.082.144.080

16.705.582.476.031

15.294.594.796.354

13.894.031.782.689

12.463.847.141.085

10.938.285.985.269

9.764.101.013.423

8.499.957.965.575

7.371.643.614.897

6.515.935.058.426

5.771.917.028.836

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

22.564.300.317.374

20.264.726.862.584

18.146.206.145.369

16.616.239.416.335

15.226.009.210.657

13.696.417.381.439

12.439.267.391.015

11.315.061.275.026

9.417.957.180.958

8.274.554.112.840

7.032.496.663.288
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Jumlah kapital yang dimasukkan ini dikenal dengan istilah modal
yang dipekerjakan (capital employed). Pembahasan biaya modal
akan diuraikan pada Bab 15 berikutnya.
Laporan Laba-Rugi
Laporan Laba Rugi merupakan salah satu laporan dari
laporan keuangan yang dipersiapkan perusahaan setiap tahunnya
kepada pemegang saham peruahaan.
Laporan Laba-Rugi
menceritakan penerimaan dan pengeluaran perusahaan salam satu
periode, dimana periodenya dicantumkan pada judul dari laporan
keuangan tersebut. Laporan Laba-Rugi berbeda dengan Neraca
karena Laporan Laba-Rugi membahas transaksi selama setahun
sementara Necara membicarakan posisi pada satu saat.
Laporan Laba-Rugi menjadi topik bahasan jika diskusinya
mengenai pendapatan perusahaan selama satu periode dan apa
saja yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan
pendapatan tersebut.
Item pertama yang dimunculkan yaitu
Pendapatan dari penjualan barang dan jasa. Pendapatan ini
merupakan pendapatan bersih yang diterima perusahaan. Jika
perusahaan melakukan penjualan produknya dan ada produk yang
dikembalikan maka produk yang dikembalikan tersebut tidak
masukkan sebagai penjualan tetapi nilainya menjadi pengurang
pada penjualan tersebut, sehingga disebut penjualan bersih
perusahaan dalam satu periode.
Kemudian, item berikutnya merupakan biaya atas produk
yang dihasilkan sering disebut Harga Pokok Penjualamn (Cost of
Good Sold). Biaya ini merupakan biaya variabel untuk memproduksi
produk yang dihasilkan. Biaya tetapnya bukan pada item ini. Selisih
penjulan bersih dengan harga pokok penjualan dikenal Gross
Margin. Item ini diharapkan harus positif, karena kalau negatif
berarti contribution margin (p - v) dibawal nol yang mengartikan
perusahaan dipertanyakan melakukan operasinya. Item selanjutnya
merupakan pengeluaran yang tetap seperti Biaya pemasaran, biaya
umum dan tetap. Kedua biaya ini menjadi pengurang pada Gross
Margin dan menghasilkan Pendapatan operasional peruahaan. Item
selanjutnya, merupakan biaya bunga yang dikeluarkan perusahaan
dan biaya lain-lain dan hasilnya laba bersih sebelum pajak.
Kemudian perusahaan mengeluarkan pajak penghasilan baru
merupakan laba bersih perusahaan. Laba bersih ini menjadi
perhatian semua pihak karena nilai laba bersih selalu dikaitkan
dengan harga saham perusahaan di Bursa.
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Tabel 3.2: Neraca Managerial dari PT Kalbe Farman Tbk.

PT Kalbe Farma Tbk
Neraca Managerial per 31 Desember 2010 sd 2020
AKTIVA
Uang Tunai dan Setara Kas
Modal Kerja Neto yang Diinginkan
Modal Kerja Aktiva Lancar
Modal Kerja Liabilitas Lancar
Investasi
Fixed Asset
Other asset
Modal yang Diinvestasikan

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

5.207.929.420.504 3.040.487.103.572 3.153.327.557.478 2.784.705.831.122 2.895.582.003.331 2.718.619.232.764 1.894.609.528.205
4.737.000.156.280 5.439.704.879.002 5.014.477.167.946 4.865.828.936.109 4.207.695.287.221 3.670.651.266.106 3.847.158.270.512
7.867.402.460.211 8.182.003.874.829 7.494.960.829.248 7.259.244.669.456 6.676.947.764.566 6.029.872.375.938 6.226.195.841.987
3.130.402.303.931 2.742.298.995.827 2.480.483.661.302 2.393.415.733.347 2.469.252.477.345 2.359.221.109.832 2.379.037.571.475
49.635.252.888
27.936.767.060
22.801.731.228
25.475.566.035
41.781.440.332
45.890.342.781
24.296.002.168
8.157.762.093.280 7.666.314.692.908 6.252.801.150.475 5.342.659.713.054 4.555.756.101.580 3.938.494.051.483 3.404.457.131.056
1.281.571.090.491 1.347.984.424.215 1.222.314.876.940 1.204.153.636.668 1.055.941.900.848 963.541.378.473 889.708.892.599
19.433.898.013.443 17.522.427.866.757 15.665.722.484.067 14.222.823.682.988 12.756.756.733.312 11.337.196.271.607 10.060.229.824.540

2013

2012

2011

2010

1.426.460.966.674
3.839.670.475.197
6.070.858.484.869
2.231.188.009.672
42.420.010.003
2.925.546.783.050
849.775.030.430
9.083.873.265.354

1.859.662.706.073
2.740.358.819.989
4.582.047.838.008
1.841.689.018.019
48.951.431.557
2.254.763.272.886
672.531.932.434
7.576.268.162.939

2.291.335.810.101
2.046.875.288.823
3.664.787.430.206
1.617.912.141.383
53.707.821.069
1.868.366.869.798
396.356.181.666
6.656.641.971.457

1.901.871.765.050
1.894.655.457.639
3.129.673.099.699
1.235.017.642.060
48.428.818.826
1.613.445.142.669
339.077.837.044
5.797.479.021.228

PASSIVA
Hutas Berbunga
1.157.815.869.363 816.845.390.726 371.127.687.713 328.791.900.299 292.909.592.227 398.910.286.338 296.128.806.117 583.915.299.779 204.624.548.042 140.706.913.031
25.343.790.659
Ekuitas
Modal Setor
468.751.221.100 468.751.221.100 468.751.221.100 468.751.221.100 468.751.221.100 468.751.221.100 468.751.221.100 468.751.221.100 507.800.721.100 507.800.721.100 507.800.721.100
Tambahan Modal dan Treasuri
- 8.580.279.186
18.814.162.242
12.848.952.303
8.661.096.023 - 1.327.048.626 - 33.341.429.680 - 33.341.071.575 - 37.188.860.292 - 722.670.892.087 - 722.670.892.087 - 720.879.310.292
Penghasilan Komprehensif Lainnya
69.691.286.965
44.440.496.870
68.748.689.091
15.537.023.569
26.335.648.508
23.315.537.863
1.880.779.565
43.490.789.945
18.184.351.086
22.249.031.017
5.609.079.832
Kepentingan Non Pengendali
870.549.214.684 812.456.085.037 671.136.820.293 613.224.307.951 554.582.433.036 473.163.021.379 434.022.109.763 391.716.444.072 317.589.378.397 301.116.927.508 398.132.727.636
Laba Ditahan
16.875.670.700.517 15.361.120.510.782 14.073.109.113.567 12.787.858.134.046 11.415.504.887.067 10.006.397.634.607 8.892.787.974.570 7.633.188.370.750 7.250.740.056.401 6.407.439.270.888 5.581.253.810.560
Modal yang Dipekerjakan
19.433.898.013.443 17.522.427.866.757 15.665.722.484.067 14.222.823.682.988 12.756.756.733.312 11.337.196.271.607 10.060.229.819.540 9.083.873.265.354 7.576.268.162.939 6.656.641.971.457 5.797.260.819.495
Sumbre: Diolah dari Tabel 3.1
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Laporan Perubahan Modal
Laporan keuangan ketiga yang harus dibuat oleh perusahaan
maupun akuntan publik untuk kepentingan pemegang saham serta
juga para pemangku kepentingan.
Laporan keuangan ini
menggambarkan terjadinya perubahan modal perusahaan selama
periode akuntasi perusahaan. Pada Laporan diperlihatkan berapa
dividen yang dibayarkan, dan berapa laba yang ditahan perusahaan
untuk pengembangan perusahaan, termasuk juga penjualan saham
anak perusahaan. Laporan perubahan modal ini tidak sama
bentuknya dengan Neraca tetapi sama bentuknya dengan Laporan
Laba-Rugi sama-sama satu urutan yang dimulai dari apa yang
dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi yang lalu dan
apa saja yang diperoleh pada periode tahun berjalan. Berikut
memperlihatkan Laporan perubahan Modal PT Kalbe Farma Tbk
pada Periode 2019 dan 2020.
Tabel 3.3: Laporan Perubahan Modal PT Kalbe Farma Tbk
PT Kalber Farma Tbk
Laporan perubahan Modal Konsolidasi Per 31 Desember
Dalam Rupiah
2019
Saldo awal Tahun
15.294.594.796.354
Saldo kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan
247.812.600
Setoran Modal dari Kepentingan non-pengendali entitas anak
183.706.000.000
Pembagian Dividen Kas
- 1.252.864.180.779
Pencairan Asset Keuangan tersedia untuk dijual
269.966
34.848.000.000
Akuisisi Kepentingan Non-Pengendali
Pelepasan sebagian kepemilikan padaentitas anak yang tidak
1.997.000.000
mengakibatkan hilangnya pengendalian
Penjualan Entitias Anak kepada pihak ketiga
Dividen atas modal treasuri
Pembelian kembali saham
Laba telah direalisasi dan aset keuangan tersedia untuk dijual
2.513.242.403.090
Total Laba Komprehensif
Saldo Akhir Desember
16.705.582.476.031
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

2020
16.705.582.476.051
2.745.676.057
-

1.252.278.191.746

-

1.284.107.516
43.500.000
2.063.200.000
42.649.027.014
2.865.987.119.266
18.276.082.144.080

Pada Tabel 3.3 diatas tentang Laporan Perubahan Modal PT Kalbe
Farma Tbk, terlihat dengan jelas item yang ada dalam Laporan
tersebut.
Arus Kas Perusahaan
Salah satu elemen Laporan Keuangan yang cukup menarik dan
sering digunakan untuk menganalisis perusahaan yaitu Arus Kas
Perusahaan. Arus kas perusahaan memakai prinsip bahwa yang
diterima akibat penjualan produk serta pinjaman dibuat arus masuk
dengan tanda positif (+) dan arus uang keluar seperti membeli bahan
baku dengan tanda negatif (-). Arus Kas perusahaan ini wajib dibuat
akuntan ketika membuat laporan audit perusahaan. Laporan Arus
Kas dapat disusun dengan metode langsung (Direct Method) dan
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metode tidak langsung (indirect method). Metode Langsung
merupakan metode yang langsung dapat dihitung dari semua
transaksi yang ada dalam pelaporan dalam perusashan. Metode
Langsung ini hanya bisa dikerjakan bagi yang mempunyai data
langsung dimana ini hanya bisa dikerjakan orang dalam perusahaan
dan akuntan perusahaan, sementara orang luar seperti Analis pasar
saham, penyedia bahan baku tidak mampu membuat laporan arus
kas seperti akuntan dan orang dalam karena tidak memilik datanya.
Akibatnya, orang luar melakukannya dengan estimasi dengan datadata pokok yang dilihat dalam laporan keuangan perusahaan
(Neraca dan Laporan Laba-Rugi), sehingga disebut metode tidak
langsung.
Arus Kas Perusahaan yang disusun untuk dilihat publik dapat
dikelompokkan ke dalam tiga bentuk arus kas yaitu arus kas operasi
(Cash Flow from Operation), arus kas investasi (Cash-Flow from
Investment) dan arus kas pembiayaan (Cash Flow from Financing).
Uraian

Jumlah

Arus Kas Operasi (AKO)

XXXXXXXX

Arus Kas Investasi (AKI)

XXXXXXXX

Arus Kas Bersih untuk Perusahaan
(Free Cash Flow to the Firm)

XXXXXXXX

Arus Kas Pembiayaan (AKP)

XXXXXXXX

Free Cash Flow to the Equity

XXXXXXXX

Nilai kas awal Tahun

XXXXXXXX

Nilai Kas Akhir tahun

XXXXXXXX

Bagi mereka yang telah berpengalaman dalam transaksi bursa,
umumnya menggunakan Arus kas ini untuk membeli saham atau
menjual saham. Arus Kas pembiayaan tersebut mempunyai elemen
yaitu:
1. Penerbitan hutang baik secara privat maupun publik untuk
mendapatkan dana agar bisa menutupi Arus Kas Bersih untuk
Perusahaan.
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Tabel 3.4: Laporan Laba- Rugi PT Kalbe Farma Tbk 2010 sd 2020
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Penjualan Neto
Beban Pokok Penjualan
Laba Bruto

23.112.654.991.224 22.633.476.361.038 21.074.306.186.027 20.182.120.166.616 19.374.230.957.505 17.887.464.223.321 17.368.532.547.558 16.002.131.057.048 13.636.405.178.957 10.911.860.141.523 10.226.789.206.223
- 12.866.332.497.453 - 12.390.008.590.196 - 11.226.380.392.484 10.369.836.693.616 9.886.262.652.473 9.295.887.287.351 8.892.725.955.545 8.323.017.600.990 7.102.971.372.126 5.360.686.806.582 5.060.403.621.307
10.246.322.493.771 10.243.467.770.842 9.847.925.793.543 9.812.283.473.000 9.487.968.305.032 8.591.576.935.970 8.475.806.592.013 7.679.113.456.058 6.533.433.806.831 5.551.173.334.941 5.166.385.584.916

Beban Penjualan
Beban umum dan administrasi
Beban penelitian dan pengembangan

- 5.014.413.328.661 - 5.358.032.618.673 - 5.199.866.625.949 - 5.217.254.463.765 - 5.193.013.838.459 - 4.828.392.482.465 - 4.677.646.188.262 - 4.230.293.635.075 - 3.573.502.403.790 - 2.905.465.910.128 - 2.699.582.557.897
- 1.391.608.361.036 - 1.288.558.007.592 - 1.191.705.459.131 - 1.141.381.509.277 - 1.046.592.722.481 - 953.016.118.389 - 892.339.376.449 - 764.512.533.499 - 651.416.535.513 - 586.524.605.026 - 580.973.135.334
- 285.054.653.892 - 286.654.521.539 - 243.606.080.000 - 239.905.662.440 - 191.713.233.922 - 163.364.759.657 - 143.023.676.252 - 135.388.356.694 - 90.754.826.941 - 91.211.579.687 - 94.926.170.307

Pendapatan Operasi Lainnya
Beban Operasi lainnya
Beban bunga dan keuangan
Rugi selisih kurs
Penghasilan Bunga
Pajak Penghasilan Bunga
Laba atas penjualan Aset Tetap
Laba Rugi penjualan saham Entitas
Rupa-Rupa, neto
Laba sebelum PPh

144.789.468.974
- 156.080.397.434 - 89.580.314.845 -

Beban PPh
Laba Tahun Berjalan

- 828.010.058.930 - 865.015.000.888 - 809.137.704.264 - 787.935.315.388 - 740.303.526.679 - 663.186.962.586 - 642.915.814.984 - 602.070.267.545 - 532.918.244.560 - 464.302.541.376 - 426.635.641.013
2.799.622.515.814 2.537.601.823.645 2.497.261.964.757 2.453.251.410.604 2.350.884.933.551 2.057.694.281.873 2.122.677.647.816 1.970.452.449.686 1.775.098.847.932 1.522.956.820.292 1.343.798.968.422

151.559.182.039

21.698.485.828
3.627.632.574.744

Pendapatan (Beban) Komprehensif lainnya
Laba Komprehensif Tahun Berjalan
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66.364.603.454 2.865.987.119.268

66.253.834.956
76.512.416.049 40.420.271.275 -

75.482.640.119
75.205.073.037 29.738.266.966 -

42.115.570.263
45.975.818.025 104.495.963.796
96.887.474.326 - 111.512.015.811 - 87.177.000.653 36.391.625.753 - 28.148.525.280 - 23.918.010.816 -

91.296.113.044
97.222.093.797
52.009.056.900 -

137.938.018.031

125.786.575.249

134.914.292.587

78.814.213.671
15.446.556.433

5.135.035.832 3.402.616.824.533

24.359.420.555
2.513.242.403.090

2.673.834.807 3.306.399.669.021

55.444.980.867 2.552.706.945.624

16.305.874.297 3.241.186.725.992

132.333.575.576
-

101.333.519.539
19.752.143.479 -

4.108.902.450 -

904.659.387 -

3.091.188.460.230

10.306.098.226

3.039.007.136

2.442.945.312.378

2.353.923.940.687

2.720.881.244.459

25.708.619.248 2.083.402.901.121

28.642.082.811 529.460.305
50.425.100.828

17.513.612.249 19.832.825.669 74.469.005.621

21.202.496.859

18.818.935.524

13.172.498.498 12.362.082.622 96.933.578.727

20.716.334.764
23.397.515.198
54.977.618.234

5.730.134.350
13.083.065.728
- - 16.477.053.110
- 19.911.188.740 - 5.350.102.660 - 57.841.010.389 - 27.938.892.833
2.765.593.462.800 2.572.522.717.231 2.308.017.092.492 1.987.259.361.668 1.770.434.609.435
2.636.507.835

26.269.600.956
2.096.408.046.860

33.791.245.111 2.004.243.694.797

3.064.097.361

16.764.490.773

2.298.588.616

1.772.034.750.571

1.539.721.311.065

1.346.097.557.038

2. Penerbitan saham baru baik secara right issue maupun publik
untuk mendapatkan dana agar bisa menutupi Arus Kas Bersih
untuk Perusahaan.
3. Membayar Dividen karena keharusan akibat perusahaan
mengalami profit yang ditunjukkan pada arus kas operasi.
Perusahaan harus meminjam dari pihak lain untuk membayar
dividen dikarenakan sudah disahkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS).
4. Pembayaran hutang agar perusahaan memiliki hutang lebih
kecil dan akibatnya bunga yang dibayar semakin kecil.
5. Pembelian saham kembali (buyback stocks) dalam rangka
meningkatkan laba bersih akibat jumlah saham beredar semakin
kecil dan berujung pada peningkatan harga saham perusahaan
yang bersangkutan.
6. Pembelian surat berharga, karena tidak ada tindakan lain lagi.
Keenam elemen harus dipahami mereka yang bekerja pada bagian
keuangan dalam sebuah perusahaan.
Tahapan dalam Perusahaan
Dalam produk yang dihasilkan dikenal sebuah product life
cycle yang membahas tahapan produk tersebut. Tahapan dalam
product life cycle dapat juga bermanfaat bagi perusahaan atau analis
untuk menganalisa kinerja perusahaan terutama dalam kinerja
keuangan perusahaan. Adapun tahapan dalam product life cycle
yaitu tahap pendahuluan, tahap pertumbuhan, tahap dewasa dan
tahap penurunan. Keempat tahap tersebut dapat diperhatikan pada
Gambar 3.1.
Pada tahap pendahuluan, perusahaan terus
mengalami kerugian dan arus kas yang sangat mendalam pada
tahapan permulaan.
Perusahaan melakukan penjualan bila
perusahaan telah berhasil membuat produk yang telah diterima
masyarakat. Pada tahap kedewasaan arus kas akan lebih tinggi dari
keuntungan perusahaan sampai pada tahap penurunan.
Savich dan Thompson (1978) yang dikutip oleh White et.al
(2003) menyebutkan pengaruh setiap tahapan dalam product life
cycle pada neraca, laporan rugi laba dan arus kas perusahaan.
Tahap Permulaan (Startup)
a. Pada tahap ini rasio aktivitas sangat tinggi dalam jangka
pendek tetapi rasio likuiditas rendah. Hal ini dipengaruhi
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kecilnya tingkat persediaan dan piutang, dan perusahaan
terus mengeluarkan dana sehingga arus kas yang cukup
besar dibutuhkan dan tidak bisa membangun modal kerja
dari hasil yang ada.
b. Keuntungan dan kas dari operasi sangat rendah bahkan
defisit. Akibatnya, rasio profitabilitas, solvabilitas dan
likuiditas sangat kecil sekali.
Gambar 3.1: Tahapan dalam Product Life Cycle
Rupiah
Startup

Growth

Maturity

Decline

Penjualan
Arus Kas

0
Time

Profit

Tahap Pertumbuhan (Growth)
Adapun tahapan pertumbuhan mempunya karakteristik sebagai
berikut:
a. Pertumbuhan profit sangat tinggi tetapi arus kas dari
operasi sangat terlambat, penerimaan secara kas
tergantung atas penjualan masa lalu, dimana pengeluaran
ditandai dengan tingginya penjualan. Selanjutnya, rasio
yang berdasarkan pendapatan perusahaan cenderung
mengalami perbaikan dengan adanya arus kas yang
semakin baik.
b. Kemampuan
dalam
investasi
juga
mengalami
peningkatan,
terjadi
penurunan
rasio
aktivitas.
Bersamaan dengan kegiatan tersebut, perluasan untuk
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kapasitas produksi perlu ditunda untuk mendapatkan
manfaat dari leverage operasi, biaya tetap terhadap
penjualan tetap tinggi. Dalam tahapan ini, keuntungan
dan ROA masih tetap rendah. Rasio hutang masih tetap
tinggi. Pada akhir tahapan ini, rasio-rasio yang disebutkan
akan mendekati pola pada tahap kedewasaan.
Tahap Kedewasaan (Maturity)
Pada tahapan karakteristiknya sebagai berikut
a. Pada tahap ini arus kas sudah sangat tinggi dan pada
pertengahan tahap ini keuntungan sudah mengalami
penurunan sementara arus kas menuju puncaknya. Rasiorasio keuangan sesuai dengan yang diharapkan bahkan
lebih baik.
b. Pada tahap ini perusahaan dapat membagikan dividen
yang tinggi ditunjukkan oleh arus kas yang tinggi.
Tahap Penurunan (Decline)
Adapun tahapan penurunan ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:
a. Pada tahap ini, perusahaan mencapai level operasi yang
paling optimal, dan rasio perusahaan sesuai dengan
normal industrinya. Profit margin dan rasio aktivitas masih
tetap tinggi.
Hutang mengalami penurunan relatif
terhadap ekuitas sebagaimana laba ditahan bertumbuh
serta tidak dibutuhkannya dana untuk ekspansi. Likuiditas
perusahaan sangat tinggi karena perusahaan telah
melewati keuntungan tertinggi.
b. Pada tahap ini penurunan laba telah terjadi tetapi arus kas
masih positif akibat investasi pada masa lalu. Selanjutnya,
asset mengalami penurunan, ROA mencapai puncaknya
karena masuk pada tahap penurunan.
Selanjutnya, bila tahapan tersebut dikaitkan dengan model Boston
Consulting Group maka dapat diklasifikasikan arus kas yang
dihadapi perusahaan. Modelnya dapat dilihat pada Tabel 3.5.
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Growth

Tabel 3.5: Arus Kas pada berbagai Tahapan
Startup

Arus kas masuk
-dari Penjualan

Tinggi

Arus kas masuk
- dari Penjualan

Rendah

Arus kas Keluar
- Pemasaran, Biaya tetap
modal kerja
Tinggi

Arus kas Keluar
- Riset & Pengembangan,
Pemasaran
Tinggi

Arus Kas Bersih

Arus Kas Bersih

Netral

Negatif

Maturity

Decline

Arus kas masuk
- dari Penjualan

Tinggi

Arus kas masuk
- dari Penjualan

Arus kas Keluar

Netral

Arus kas Keluar

Rendah

Arus Kas Bersih
Positif
Sumber: Bender and Ward (2002)

Arus Kas Bersih

Netral

Rendah

Kemudian, bila dilakukan analisis terhadap perubahan-perubahan yang
terjadi dan tidak diketahui maka dapat dibuat kejadian dalam setiap tahapan
yang diperlihatkan pada Tabel 3.6.
Tabel 3.6:
Perubahan yang tidak diketahui selama Product Life Cycle
Startup
Growth
Maturity
Decline
- Product Risk
- Market Acceptance
- Market share
- Size of Market at
Maturity
- Length of maturity
period
Maintenance
of
Market Share
- Rate of eventual
decline

- Market share
- Size of Market at
Maturity
- Length of maturity
period
Maintenance
of
Market Share
- Rate of eventual
decline

Sumber: Bender and Ward (2002)
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- Length of maturity
period
- Maintenance of
Market Share
- Rate of eventual
decline

- Rate
decline

of

eventual

Soal - Soal
1. Saudara diminta menjelaskan tentang Laporan
Keuangan ?
2. Coba Jelaskan Perbedaan utama dari Neraca dan
Laporan Laba-Rugi ?
3. Coba Sebutkan Laporan keuangan yang penting dari
empat laporan keuangan tersebut ?
4. Bagi Investor, laporan keuangan mana yang sering
dipergunakan untuk menganalisis saham ?
5. Coba Saudara jelaskan Tahapan dalam perusahaan ?
6. Saudara diminta menjelaskan karakteristik tahap
permulaan ?
7. Saudara diminta menjelaskan karakteristik tahap
pertumbuhan?
8. Saudara diminta menjelaskan karakteristik tahap
kedewasaan ?
9. Saudara diminta menjelaskan karakteristik tahap
Penurunan ?
10. Saudara diminta menjelaskan arus kas setiap tahapan
perusahaan tersebut ?
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Bab 4
Analisa Laporan Keuangan
Pendahuluan
Laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan merupakan
alat yang dipakai berbagai pihak untuk melihat kinerja perusahaan
tersebut. Laporan Keuangan tersebut harus diolah agar bisa
memberikan gambaran atau kinerja perusahaan. Pengolahan
Laporan Keuangan untuk alat mengambil keputusan menjadi
penting, karena dengan adanya laporan keuangan yang sudah
terolah dalam bentuk lain memberikan informasi bagaimana kinerja
perusahaan tersebut. Pengolahan item Laporan keuangan menjadi
bentuk lain bisa disebutkan melakukan analisis terhadap
Laporangan keuangan tersebut.
Analisis terhadap laporan keuangan dapat dilakukan dengan
beberapa metoda untuk kepentingan pengambilan keputusan. Ada
3 metode yang dipergunakan dalam analisis Laporan Keuangan
yaitu metode silang, analisis trend dan analisis lanjutan.
Pembahasan kepada tiga metode tersebut akan dilakukan hanya
Metode Silang dan Analisis Trend pada Bab ini. Analisis lanjutan
akan diuraikan pada bab lain seperti model kebangkrutan dan
valuasi harga saham.
Kinerja perusahaan tersebut sangat baik pengambilan
keputusannya bila ada perusahaan sebagai perbandingan.
Perusahaan sebagai perbandingan untuk menjadi patokan dari
analisisnya diharapkan yang perusahaan sepadan atau industrinya
sendiri. Perusahaan sepadan yaitu perusahaan yang sizenya sama,
produk yang dihasilkan mendekati sama dan tidak boleh berbeda,
sehingga layak diperbandingkan. Industri sebagai patokan terakhir
karena rasio industri sudah mengandung beberapa perusahaan dan
ada kemungkinan produknya sudah bervariasi. Bila rasio yang
diperbandingkan memperlihatkan lebih baik dari perusahaan yang
dianalisa maka kesimpulan yang diambil merupakan keputusan
yang baik.
Analisis Silang
Sesuai uraian sebelumnya, analisis silang sebagai sebuah
metode untuk melihat kinerja perusahaan. Analisis Silang
dimaksudkan melakukan analisis terhadap item-item dalam laporan
keuangan. Analisis Silang ini menggunakan dua pendekatan yaitu
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analisis terhadap besaran dari item laporan keuangan sering disebut
dengan Common-Size dan Analisa Rasio. Kedua pendekatan ini
sangat memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan
untuk melihat kinerja perusahaan tersebut.
Common Size
Metode Common size sebagai salah satu metode menganalisis
laporan keuangan, mempunyai maksud melihat besaran dari item
dalam laporan keuangan tersebut. Item dalam neraca dibuat dalam
bentuk angka persentase dimana angka Total aset menjadi 100%.
Angka dalam laporan rugi juga dibuat dalam bentuk persentase
dimana nilai 100% pada item penjualan atau revenue. Adanya
angka ini memberikan gambaran berapa besar porsi item dalam
neraca atau Laporan Laba Rugi tersebut maka disebut size. Apakah
sudah terjadi kewajaran terhadap item-item tersebut atau perlu
dilakukan perbaikan.
Analisa Rasio
Analisa rasio merupakan sebuah metode analisis yang sering
dipergunakan oleh berbagai pihak untuk melihat kinerja perusahaan.
Rasio-rasio ini menjadi alat utama awal untuk melihat keberadaan
perusahaan. Rasio keuangan Perusahaan bisa dikelompokkan ke
dalam 5 kelompok besar yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas,
Rasio Profitabilitas, Rasio Aktifitas dan Rasio Pasar. Kelima jenis
rasio tersebut akan dijelaskan dalam buku ini.
Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas merupakan sebuah rasio penting yang
memberikan gambaran kemampuan perusahaan seberapa cepat
bisa membayar hutang lancarnya. Rasio ini diperlihatkan oleh tiga
rasio yaitu Rasio Lancar, Rasio Cepat Lancar dan Rasio Kas.
Perhitungan ketiga rasio tersebut diperlihatkan oleh persamaan
(4.1), (4.2) dan (4.3).
Rasio pertama yaitu Rasio Lancar yang menyatakan
seberapa besar aset lancar memenuhi liabilitas lancar. Adapun
rasio dihitung sebagai berikut:
𝐴𝑠𝑒𝑡 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

𝑅𝐿 = 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
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(4.1)

Tabel 4.1: Indikator Keuangan BNI 46
(In Billion IDR)
2007
Total Aset
183.342
Loan
83.215
DPK
146.189
Ekuitas
17.220
LDR
60,60%
NIM
5,00%
CAR
15,70%
NPL
8,20%
Laba Bersih
898
Nilai Buku
1.127
Laba bersih per Saham
64
Jumlah Saham
15,274
Harga Saham
1.649,52
PBV
1,46
Sumber: Laporan Tahunan BNI 46

2008
201.741
106.342
163.164
15.431
68,60%
6,30%
13,50%
4,90%
1.222
1.010
80
15,274
729,962
0,72

2009
227.497
113.923
188.469
19.144
64,10%
6,00%
13,80%
4,70%
2.484
1.253
163
15,274
1.829,64
1,46

2010
248.581
129.400
194.375
33.150
70,20%
5,80%
18,60%
4,30%
4.102
1.776
266
18,649
3.225
1,82

2011
299.058
156.505
231.296
37.843
70,40%
6,00%
17,60%
3,60%
5.991
2.029
312
18,649
3.625
1,79

2012
333.304
200.742
257.661
43.525
77,50%
5,90%
11,60%
2,80%
7.203
2.334
378
18,649
3.925
1,68

2013
386.655
250.638
291.890
47.684
85,30%
6,10%
15,10%
2,20%
9.054
2.583
486
18,462
4.360
1,69

2014
416.574
277.622
313.893
31.021
87,81%
6,20%
16,22%
1,96%
10.829
3.272
578
18,462
6.250
1,91

2015
508.595
326.105
370.420
78.438
87,81%
6,40%
19,50%
2,70%
9.141
4.206
487
18,462
4.910
1,17

2016
603.032
393.275
435.545
89.254
90,40%
6,20%
19,40%
3,00%
11.410
4.834
610
18,462
5.700
1,18

2017
709.330
441.314
516.098
100.903
85,60%
5,50%
18,50%
0,70%
13.771
5.348
730
18,864
8.275
1,54

2018
709.330
512.779
578.775
110.374
88,80%
5,30%
18,50%
0,80%
15.092
5.887
805
18,747
8.700
1,47
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Berikutnya sebagai ukuran rasio likuiditas dan rasio ini makin
kecil dari Rasio Lancar dikenal dengan Rasio Sangat Lancar
(Qucik Ratio, RSL).
Pada rasio ini telah dikeluarkan
persediaan dan biaya-biaya dibayar dimuka, dimana kedua
item ini sangat mudah pada laporan keuangan. Adapun rasio
ini dihitubg sebagai berikut:
𝑅𝑆𝐿 =

𝐾𝑎𝑠 + 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐽𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

(4.2)

Selanjutnya, Rasio Kas (RK) merupakan ukuran ketiga dari
rasio likuiditas dan akan lebih kecil dari rasio sebelumnya,
karena pembilang hanya kas dan setara kas. Artinya, utang
lancar itu bila ditagih dan bisa dibayar oleh kas dan setara kas
yang dimiliki perusahaan. Adapun perhitungan rasio ini
sebagai berikut:
𝑅𝐾 =

𝐾𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑡𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑠
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

(4.3)

Rasio Solvabilitas
Rasio ini merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan
perusahaan membayar hutang baik jangka pendek maupun jangka
panjang. Sering juga rasio ini dikenal rasio Leverage. Adapun rasiorasio sebagai berikut:
Rasio Liabilitas terhadap Asset disingkat dengan RLA, hasil
rasio dari liabilitas terhadap asset perusahaan. Perusahaan
yang sangat tergantung dengan hutang maka rasio ini bisa
mencapai 80% dari aset perusahaan. Bila liabilitas sudah
melebihi 100% maka perusahaan sudah pasti mengalami
kesulitan keuangan. Adapun rumusan rasio ini sebagai
berikut:
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠
𝑅𝐿𝐴 = 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
(4.4)
Rasio kedua dari Rasio Solvabilitas yaitu rasio hutang
berbunga terhadap ekuitas. Rasio ini yang dianggap rasio
yang paling tepat sebagai rasio Leverage perusahaan,
karena pembilang rasio ini hutang berbunga yang berarti
mempunyai biaya dan juga merupakan kapital yang
dimasukkan para pihak untuk beroperasinya perusahaan.
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Bagian penyebutnya juga kapital yang dikenal dengan
Ekuitas dimana ekuitas juga mempunyai biaya dan biaya
ekuitas selalu lebih tinggi dari biaya hutang berbunga.
Adapun rumusan rasio ini sebagai berikut:
𝑅𝐷𝐸 =

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎
𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

(4.5)

Rasio ketiga untuk pembahasan solvabilitas yaitu rasio
pendapatan terhadap pembayaran bunga (time interest
earning ratio). Rasio ini sangat penting diketahui untuk
melihat kemampuan perusahaan membayar bunga atas
pinjaman yang dibayarkan. Adapun rumusan sebagai
berikut:
𝑇𝐼𝐸𝑅 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛/𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎

(4.6)

Rasio keempat dalam pembahasan solvabilitas yaitu rasio
pendapatan opersional terhadap Liabilitas (OILR). Adapun
rumusannya sebagai berikut:
𝑂𝐼𝐿𝑅 =

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

(4.7)

Rasio Aktifitas
Rasio ini menggambarkan bagaimana efektifnya perusahaan
mempekerjakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ada
beberapa rasio yang sering dipergunakan untuk membahas aktifits
perusahaan sebagai berikut:
Rasio pertama yang membahas aktifitas perusahaan yaitu
rasio Perputaran persediaan yang membahas berapa besar
perputaran persediaan perusahaan. Artinya, penjualan yang
dilakukan perusahaan bisa berapa kali pemesanan
persediaan perusahaan. Adapun rasio ini rumusansebagai
berikut:
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑉𝑇𝑁 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑦

(4.8)
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Rasio kedua yang membahas aktifitas perusahaan yaitu
periode rata-rata penagihan atas penjualan perusahaan.
Adapun rumusan rasio ini sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 =

𝑃𝑖𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑈𝑠𝑎ℎ𝑎
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 𝐻𝑎𝑟𝑖

ℎ𝑎𝑟𝑖 (4.9)

Rasio ketiga yang menjadi pembahasan pada aktifitas
perusahaan yaitu rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini
menyatakan berapa besar aktiva tetap perusahaan yang
disediakan untuk mendapatkan satu rupiah penjualan.
Adapun rumusan rasio ini sebagai beriklut:
𝐹𝐴𝑇 =

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

(4.10)

𝑁𝑒𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

Rasio keempat yang menjadi pembahasan pada aktifitas
yaitu rasio perputaran aset (Total Asset Turnover). Rasio ini
juga sangat banyak dibahas berbagai pihak, karena rasio ini
menyatakan berapa aset yang harus disediakan untuk
mendapatkan satu rupiah penjualan. Adapun rumusan rasio
ini sebagai berikut:
𝑃𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑒𝑡 =

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

(4.11)

Rasio Profitibilitas
Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan
profit dari usaha yang dijalankan. Rasio ini sering menjadi perhatian
para analis karena rasio ini memperlihatkan kinerja perusahaan,
bahkan banyak pihak selalu menanyakan rasio ini pada pertama
diskusi. Ada beberapa rasio yang dipergunakan untuk diskusi
profitabilitas perusahaan.
Salah satu ratio yang sering dipergunakan berbagai pihak
untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan profit
yaitu:
𝑁𝑃𝑀 =
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𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝑥 100%

(4.12)

Kemudian, rasio kedua dalam profitabilitas yang sering
menjadi materi diskusi yaitu Return to Equity. Rasio ini
menyatakan berapa besar tingkat pengembalian yang
diperoleh oleh pemegang atas investasinya di perusahaan.
Adapun rumusan rasio ini sebagai berikut:
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑅𝑂𝐸 =

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑥 100%

(4.13)

Rasio ketiga dalam profitabilitas dan sering didiskusikan
ketika membahas perusahaan. Berapa besar aset yang
disediakan perusahaan untuk mendapatkan satu rupiah laba
bersih perusahaan. Rasio ini sangat baik diperbandingkan
pada industri perbankan, karena dana didistribusikan
perusahaan yaitu dana pihak ketiga dan ekuitas perusahaan
dimana kedua item ini sebagai aset perusahaan.
𝑅𝑂𝐴 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑥100%

(4.14)

Rasio keempat dalam profitabilitas dalam membahas tingkat
pengembalian atas kapital yang dimasukkan ke dalam
perusahaan. Kapital yang dimasukkan ke perusahaan untuk
beroperasinya perusahaan yaitu ekuitas dan hutang
berbunga yang dikenal dengan invested capital sebagai
penyebut dari rasio ini. Adapun rumusan rasio ini sebagai
berikut:
𝑅𝑂𝐼𝐶 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑥 100%

(4.15)

Rasio Pasar
Rasio Pasar adalah rasio keuangan yang dikaitkan dengan harga
saham di Pasar. Perhitungan harga saham di Bursa akan diuraikan
pada Bab 20 berikutnya.
Rasio yang sering dipergunakan berbagai pihak mengenai rasio
pasar yaitu:
𝑃𝐸𝑅 =

𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒
𝐸𝑃𝑆

(4.16)
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PER ini biasanya digunakan untuk industri manufaktur.
Kemudian, PER tidak dapat dipergunakan pada industri perbankan
karena sifatnya sebagai Lembaga jasa. Dana yang dimiliki Bank
adalah milik pihak ketiga dimana dana tersebut bisa diambil seketika,
akibatnya nilai bank tersebut selalu terletak pada nilai bukunya.
Pada sisi lain, bank itu menjual kepercayaan (trust) sehingga pihak
ketiga mau memasukkan dananya ke Bank tersebut karena percaya
pada pemilik dan manajemen bank.
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑃𝐵𝑉 = 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

(4.17)

Kemudian, ada industri lain yang juga tidak sama dengan Bank dan
industri manufaktur yaitu perusahaan retail. Barang-barang yang
dijual perusahaan ini merupakan titipan yang mau dijual kepada
konsumer akhir. Perusahaan ini hanya menyediakan tempat dan
diharapkan menjual sebanyak-banyaknya, sehingga dalam
melakukan perhitungan memerlukan penjualan per saham. Adapun
perhitungan rasio pasar sebagai berikut:
𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒

𝑃𝑡𝑆 = 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

(4.18)

Selanjutnya, berikut beberapa rasio keuangan yang dihitung sesuai
dengan rumusan yang diuraikan sebelumnya.

Beberapa Rasio Keuangan PT Kalbe Farma Tbk
Rasio-Rasio Keuangan (%)
2019
2018
2017
2016
Marjin Laba Bruto
45,26
Marjin Laba Bersih
11,08
Rasio Laba terhadap Aset
12,37
Rasio Laba terhadap Ekuitas
15,01
Rasio Lancar
435,47
Rasio Pinjaman terhadap Aset
4,03
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas
4,89
Sumber; Laporan Keuangan Perusahaan

46,73
11,66
13,54
16,07
465,77
1,96
2,33

48,62
11,91
14,47
17.30
450,89
1.90
2,27

48,62
11,91
14,47
17.30
450,94
1.90
2,27

2015
48,97
11,86
15,1
18,45
413,11
1,84
2,24

Margin laba bruto tidak berfluktuasi tajam sama dengan marjin laba
bersih.
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Dupon Sistem
Dupon Sistem adalah sebuah sistem ratio yang bisa difaktorisasi
menjadi beberapa rasio. Rasio utama yang sering dipakai yaitu
rasio profitabilitas yaitu Return on Equity (RoE) dimana rasio ini
sebagai berikut:
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

(4.19)

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

RoE ini bisa difaktorisasi menjadi beberapa rasio yaitu:

𝑅𝑜𝐸 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑥 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑥

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

(4.20)

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

Hawawini (2010) menyatakan bawa ROE itu bisa difaktorisasi
dengan lima rasio sebagai berikut:

𝑅𝑂𝐸 =

𝐸𝐵𝐼𝑇
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐸𝐵𝑇 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝐴𝑇
𝑥
𝑥
𝑥
𝑥
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝐸𝐵𝐼𝑇

White dkk (1998) menyatakan hubungan ROE dan ROA sebagai
berikut:
𝐷

𝑅𝑂𝐸 = 𝑅𝑜𝐴 + ((𝑅𝑜𝐴 − 𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡) ∗ 𝐸 )

(4.22)

Jika RoA < Cost of debt, maka rumusan dapat menggunakan
rumusan berikut ini.
𝑅𝑂𝐸 = (𝑅𝑂𝐴 −

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

) ∗ 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

(4.23)

Bernstein (1993) menyatakan ROE bisa difaktorkan menjadi
beberapa ratio yaitu
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑅𝑜𝐸 = 𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 −

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡
𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

𝑥 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑥(100 − 𝐸𝑇𝑅)

(4.24)

ETR = effective tax rate
63

Analisa Trend
Analisa kecendrungan (trend) pada Laporan yaitu melakukan
perbadingan dari tahun ke tahun. Apakah terjadi kenaikan atau
penurunan atau sering disebut menganalisis pertumbuhan dari
(growth) dari item dalam neraca maupun laporan laba rugi tersebut.
Adapun rumusan pertumbuhan sebagai berikut:
𝐺=𝐼

𝐼𝑡

𝑡−1

−1

(4.25)

dimana G = growth, I = item dalam neraca dan laporan laba-rugi.
Analisa Titik Impas (Break-Even Point)
Analisis titik impas merupakan sebuah analisis yang membantu
manajemen dalam melakukan pengendalian biaya (Siagian, 1984)
dan mencapai keuntungan yang direncanakan perusahaan.
Persamaan keuntungan perusahaan dapat ditulis sebagai berikut:
𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑠𝑡
𝜋 = 𝑝 ∗ 𝑄 − (𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑠𝑡(𝐹𝐶) + 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑠𝑡)
𝜋 = 𝑝 ∗ 𝑄 − (𝐹𝐶 − 𝑣 ∗ 𝑄)
𝜋 = (𝑝 − 𝑣) ∗ 𝑄 − 𝐹𝐶

(4.26)

Jika titik impas yang dimasukkan bahwa perusahaan tidak
mendapatkan profit (𝜋=0), maka rumusan menjadi sebagai berikut:
𝜋 = 0 = (𝑝 − 𝑣) ∗ 𝑄 − 𝐹𝐶
(𝑝 − 𝑣) ∗ 𝑄 = 𝐹𝐶
𝐹𝐶

𝑄 = 𝑝−𝑣

(4.27)

Berdasarkan persamaan diatas maka jumlah produksi yang harus
dihasilkan sebanyak Q. p – v ini sering disebut dengan margin
kontribusi (contribution margin). Jika margin kontribusi ini lebih kecil
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dari nol, dan sudah berturut-turut selama 3 tahun, berarti selayaknya
bisnis perusahaan harus ditutup. Sehebat apapun manajemen yang
mengelola perusahaan tidak mungkin bisa lebih baik.
Soal-soal
1. Coba uraikan pendekatan melakukan analisis perusahaan ?
2. Ada berapa jenis rasio yang akan dipergunakan dalam
menganalisis perusahaan ?
3. Kenapa analisis rasio profitabilitas sangat penting ?
4. Kenapa penting Analisis Kecendrungan dalam menganalisis
kinerja perusahaan ?
5. Coba faktorisasi RoE dengan menggunakan sistem Dupont?
6. Kenapa Manajemen Perusahaan membutuhkan analisis titik
impas bagi perusahaan yang dikelolanya?
7. Apakah rasio yang dipergunakan untuk menganalisis
berjalannya perusahaan, jelaskan ?
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Bab 5
Nilai Waktu Uang
Pendahuluan
Waktu merupakan satu variabel yang sangat penting dalam
melakukan investasi. Tingkat bunga juga merupakan variabel
penting dalam investasi. Waktu dan tingkat bunga yang membuat
nilai invetasi yang dilakukan pemilik dana mengalami kenaikan.
Semakin panjang waktu investasi maka diharapkan semakin tinggi
tingkat pengembalian investasi tersebut. Oleh karena itu, nilai waktu
investasi yang lebih sering disebutkan nilai waktu uang akan dibahas
dalam bab ini. Pembahasan dalam bab ini termasuk penggunaan
nilai waktu uang dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai Waktu Uang
Ada dua nilai waktu uang yang selalu didiskusikan yaitu nilai waktu
uang saat ini dan nilai waktu uang pada masa depan. Perbedaan
utama kedua nilai waktu uang terletak pada konpensasi waktu yang
terjadi. Nilai Waktu Uang pada masa depan (future value) dihitung
dengan rumus sebagai berikut:
FV1 = PV0 * (1 + r)1
FV2 = PV1 * (1 + r) = PV0 * (1 + r )2
FVn = PV0 (1 + r)n

(5.1)

di mana :
n
FVn
PV0
r

= 1, 2, 3, . . .
= Future value pada periode ke-n
= nilai sekarang
= tingkat pengembalian yang diharapkan atau sering
disebut dengan tingkat bunga
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(1 + r)n menyatakan nilai future value dari Rp. 1 diinvestasikan hari
ini selama n periode dengan bunga berbunga (compound rate)
sebesar r. Tabel 1 menceritakan nilai future value dari Rp. 1
diinvestasikan sekarang.
Contoh 1: Seorang manajer investasi menginvestasikan dananya
Rp. 10 miliar melalui sebuah sekuritas invetasi yang menjanjikan
untuk membayar bunga sebesar 12% p.a. Berapa nilai future value
dari investasi manajer investasi tersebut pada tahun ke-5? Adapun
future value pada tahun ke-5 dengan menggunakan persamaan (2.1)
yaitu:
FV5

= 10.000.000.000 (1 + 0,12)5
= 10.000.000.000 (1,76234)
= 17.623.400.000,-

Artinya, manajer investasi akan mempunyai uang lima tahun
mendatang sebesar Rp. 17.623.400.000,- (tujuh belas milyar enam
ratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
Contoh 2: Seorang investor ingin berinvestasi pada instrumen
investasi berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 7%
dengan nilai Rp. 1 milyar. Adapun nilai uang pada tahun ke-7
sebagai berikut:
FV5

= 1.000.000.000 (1 + 0,07)10
= 1.000.000.000 (1,9672)
= 1.967.200.000,-

Artinya, hasil yang diperoleh investor sebesar Rp. 1.9672 milyar.
Angka ini memberikan hasil bahwa investasi 10 tahun dengan bunga
7% akan mendapatkan nilai pada akhir periode hampir dua kali lipat.
Perhitungan nilai uang di masa depan dilihat pada Tabel 5.1 berikut.
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Tabel 5.1: Future Value of Rp. 1 with vary discount rate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35

1%
1.0100
1.0201
1.0303
1.0406
1.0510
1.0615
1.0721
1.0829
1.0937
1.1046
1.1610
1.2202
1.2824
1.3478
1.4166

2%
1.0200
1.0404
1.0612
1.0824
1.1041
1.1262
1.1487
1.1717
1.1951
1.2190
1.3459
1.4859
1.6406
1.8114
1.9999

5%
7%
10%
15%
20%
1.0500 1.0700 1.1000
1.1500
1.2000
1.1025 1.1449 1.2100
1.3225
1.4400
1.1576 1.2250 1.3310
1.5209
1.7280
1.2155 1.3108 1.4641
1.7490
2.0736
1.2763 1.4026 1.6105
2.0114
2.4883
1.3401 1.5007 1.7716
2.3131
2.9860
1.4071 1.6058 1.9487
2.6600
3.5832
1.4775 1.7182 2.1436
3.0590
4.2998
1.5513 1.8385 2.3579
3.5179
5.1598
1.6289 1.9672 2.5937
4.0456
6.1917
2.0789 2.7590 4.1772
8.1371
15.4070
2.6533 3.8697 6.7275 16.3665 38.3376
3.3864 5.4274 10.8347 32.9190 95.3962
4.3219 7.6123 17.4494 66.2118 237.3763
5.5160 10.6766 28.1024 133.1755 590.6682

Pada Tabel 5.1 diatas terlihat juga secara jelas bila investor ingin
berinvestasi dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 15% maka akan
diperoleh nilai uang pada akhir periode (akhir tahun kelima) nilainya
Rp. 2,01 bila nilai investasi sebesar Rp. 1,Selanjutnya, tingkat bunga tersebut dapat dibayarkan oleh penerbit
sekuritas lebih dari satu kali dalam setahun, misalnya dua kali. Oleh
karena itu, persamaan (5.1) dapat diubah menjadi sebagai berikut:
FVn*m = PV0 (1 + r/m)n*m

(5.2)

di mana:
m

= jumlah pembayaran dalam setahun

Bila contoh satu digunakan yang menyebutkan bahwa bunga
dibayarkan empat kali dalam setahun, maka nilai future value
investasi Manajer investasi dengan menggunakan persamaan (5.2)
yaitu:
FV5*4 = 10.000.000.000 (1 + 0,12/4)5*4
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FV20 = 10.000.000.000 (1 + 0,03)20
= 10.000.000.000 (1,80611)
= 18.061.100.000,Artinya, nilai akhir periode investasi menjadi Rp. 18.061.100.000,Bila dibandingkan dengan hasil sebelumnya dimana pembayaran
bunga hanya sekali dalam setahun maka hasil yang diperoleh lebih
tinggi. Oleh karenanya, investor harus bertanya pembayaran bunga
berapa kali agar diperoleh hasil yang lebih tinggi.
Future value telah diuraikan dan kemudian pemilik dana akan
memberikan pertanyaan yaitu bagaimana menghitung nilai sekarang
(present value) dari investasi bila dijanjikan akan diperoleh future
valuenya. Sebenarnya hal itu dapat dilakukan dengan memodifikasi
persamaan (5.1) yang diuraikan sebelumnya.
PV0 = FVn/(1 + r)n

(5.3)

Contoh 3: Seorang investor / pemilik dana menemui seorang
manajer investasi dan bertanya berapa yang harus diinvestasikan
sekarang bila ingin memperoleh dana sebesar Rp. 1 milyar lima
tahun mendatang bila tingkat bunganya sebesar 6% ?
Adapun perhitungan nilai sekarang
persamaan (5.3) sebagai berikut:
PV0

dengan

menggunakan

= 1.000.000.000 /(1 + 0,06)5
= 1.000.000.000 (0,7473)
= 747.300.000,-

Artinya, investor harus menyediakan dana sebesar Rp. 747,3 juta.
Perhitungan nilai sekarang dengan berbagai tingkat bunga dan
periode waktu dapat diperhatika pada Tabel 5.2 berikut ini.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
35
40
45
50

1%
0.9901
0.9803
0.9706
0.9610
0.9515
0.9420
0.9327
0.9235
0.9143
0.9053
0.8613
0.8195
0.7798
0.7419
0.7059
0.6717
0.6391
0.6080

Tabel 5.2: Present Value of Rp. 1 with vary discount rate
2%
5%
6%
7%
8%
10%
15%
0.9804 0.9524 0.9434 0.9346 0.9259 0.9091 0.8696
0.9612 0.9070 0.8900 0.8734 0.8573 0.8264 0.7561
0.9423 0.8638 0.8396 0.8163 0.7938 0.7513 0.6575
0.9238 0.8227 0.7921 0.7629 0.7350 0.6830 0.5718
0.9057 0.7835 0.7473 0.7130 0.6806 0.6209 0.4972
0.8880 0.7462 0.7050 0.6663 0.6302 0.5645 0.4323
0.8706 0.7107 0.6651 0.6227 0.5835 0.5132 0.3759
0.8535 0.6768 0.6274 0.5820 0.5403 0.4665 0.3269
0.8368 0.6446 0.5919 0.5439 0.5002 0.4241 0.2843
0.8203 0.6139 0.5584 0.5083 0.4632 0.3855 0.2472
0.7430 0.4810 0.4173 0.3624 0.3152 0.2394 0.1229
0.6730 0.3769 0.3118 0.2584 0.2145 0.1486 0.0611
0.6095 0.2953 0.2330 0.1842 0.1460 0.0923 0.0304
0.5521 0.2314 0.1741 0.1314 0.0994 0.0573 0.0151
0.5000 0.1813 0.1301 0.0937 0.0676 0.0356 0.0075
0.4529 0.1420 0.0972 0.0668 0.0460 0.0221 0.0037
0.4102 0.1113 0.0727 0.0476 0.0313 0.0137 0.0019
0.3715 0.0872 0.0543 0.0339 0.0213 0.0085 0.0009

Pada Tabel 5.2 diperlihatkan nilai yang dibayarkan sekarang ini
dengan tingkat bunga yang bervariasi dan periode waktu dengan
dana yang diterima pada saat jatuh tempo sebesar Rp. 1 saja. Jika
pemilik dana ingin berinvestasi dengan jangka waktu 5 tahun dimana
tingkat bunganya 1% maka dana yang harus diinvestasikan saat ini
sebesar Rp. 0,9515. Bila tingkat bungnya 20% maka nilai yang
diinvestasikan saat ini sebesar Rp. 0,4823 dimana pada akhir tahun
kelima akan diperoleh sebesar Rp. 1 saja.
Selanjutnya, pemilik dana menginginkan bunga investasi dibayar
beberapa kali (m) dalam setahun maka rumusnya adalah sebagai
berikut:
PV0 = FVn * m/(1 + r/m)n *

m

(5.4)

Rumusan (5.4) merupakan penyesuaian dengan rumusan (5.2),
dimana m menyatakan jumlah pembayaran bunga selama satu
tahun.
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20%
0.8333
0.6944
0.5787
0.4823
0.4019
0.3349
0.2791
0.2326
0.1938
0.1615
0.0649
0.0261
0.0105
0.0042
0.0017
0.0007
0.0003
0.0001

Contoh 4: Seorang investor menemui seorang manajer investasi
dan bertanya berapa yang harus diinvestasikan sekarang bila ingin
memperoleh dana sebesar Rp. 2 milyar lima tahun mendatang bila
tingkat bunganya sebesar 6% dan dibayar 4 kali setahun?
Adapun hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan (5.4)
sebagai berikut:
PV0

= 2.000.000.000 /(1 + 0,06/4)5*4
= 2.000.000.000 (0,7425)
= 1.485.000.000,-

Artinya, investor harus menyediakan dana sekarang ini sebesar Rp.
1,485 milyar untuk memperoleh dana sebesar Rp. 2 milyar pada saat
jatuh tempo.
Tahunan (Annuitas)
Kemudian, pada kasus asuransi dan kredit rumah, investor atau
pemegang polis sering dijanjikan bahwa bila pemegang polis akan
memperoleh dana sebesar tertentu pada akhir periode ke n bila
menginvestasikan dananya (sama besar) setiap tahun selama
periode investasi tersebut. Perhitungan tersebut sering disebut
dengan future value annuitas. Perhitungan future value annutitas
menggunakan persamaan seperti berikut:

FVAn =

(1 + r ) n − 1
*A
r

(5.5)

di mana :
FVAn = Future Value Annuitas pada periode ke-n
A

= jumlah investasi annuitasnya

Contoh 5: Seorang manajer investasi melakukan investasi sebesar
Rp. 1 juta setiap tahun dengan tingkat bunga 12% p.a. Berapa future
value annuitas dari manajer investasi pada tahun ke-20?.
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Dengan menggunakan persamaan (5.5) maka future value annuitas
dari manajer investasi tersebut yaitu:

FVA20 =

(1 + 0.12) 20 − 1
*1.000.000
0.12

= 1 juta x {8,6463/0,12}
= 1 juta x 72,0524
= Rp. 72.052.400,-

Adapun future value annuitas sebesar Rp. 72.052.400,- untuk
pembayaran Rp. 1 juta per tahun selama 20 tahun ke depan.
Kemudian, pemilik dana sering melakukan pembayaran annuitas
tersebut beberapa kali dalam setahun, akibatnya hasilnya akan tidak
sama dibandingkan dengan pembayaran sekali dalam setahun.
Adapun rumus yang digunakan akan berbeda dan rumusannya
menjadi sebagai berikut:
𝐹𝑉𝐴𝑛∗𝑚 =

𝑟
𝑚

(1+ )𝑛∗𝑚 −1
𝑟
𝑚

∗ (𝐴/4)

(5.6)

Bila contoh 5 digunakan dengan pembayaran empat kali dalam
setahun sehingga future value annuitas yang diperoleh manajer
investasi yaitu:
𝐹𝑉𝐴20∗4 =

(1+

0.12 20∗4
)
−1
4
0.12
4

𝐹𝑉𝐴80 = 0,25 𝑗𝑢𝑡𝑎 𝑥

∗(

1.000.000
4

)

(1+0,03)80 −1
0,03

= 0,25 juta x {9,6409/0,03}
= 0,25 juta x 321,3630
= Rp. 80.340.754,6367.73

Artinya, pemilik dana akan memperoleh dana sebesar Rp.
80.340.754,64, dimana pembayarannya Rp. 1 juta dibagai 4
setahun. Tetapi, jika pembayaran setiap 3 bulan Rp. 1 juta maka
diperoleh Rp. 321,363 juta pada akhir tahun ke 20.
Pada persamaan (5.5) dengan asumsi yaitu pembayaran dilakukan
pada akhir periode. Namun, sering kali diketemukan bahwa
pembayaran dilakukan diawal periode yang bersangkutan. Kejadian
ini terjadi pada perusahaan pembiayaan ketika anda membeli mobil
dengan kredit dari perusahaan pembiayaan tersebut. Perusahaan
pembiayaan langsung meminta kliennya untuk membayar cicilan
dan bunganya di awal transaksi. Adapun rumus yang dipergunakan
sebagai berikut:

FVAn =

(1 + r ) n+1 − (1 + r )
*A
r

(5.7)

Bila contoh 5 digunakan maka hasil yang diperoleh manajer investasi
sebagai berikut:
𝐹𝑉𝐴20

(1 + 0,12)21 − (1 + 0,12)
= 1 𝑗𝑢𝑡𝑎 ∗
0,12
= 1 juta x {9.6838/0,12}
= 1 juta x 80,6987
= Rp. 80.698.700,-

Kemudian pembayaran dilakukan empat kali dalam setahun, dan
rumus n harus diganti dengan (n*m) sehingga hasil diperoleh akan
lebih besar. Coba Anda hitung berapa hasil yang diperoleh oleh
manajer investasi.
Bila ada perhitungan future value annuitas maka pemilik dana juga
ingin mengetahui nilai sekarang dari pembayaran annuitas tersebut.
Kasus ini sangat perlu diketahui bila seseorang ingin membeli rumah
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secara mencicil atau juga membeli produk asuransi. Adapun
pembayaran annuitas yang dibayarkan di akhir periode pembayaran
annuitas tersebut mempunyai rumusan untuk present valuenya
sebagai berikut:
𝑃𝑉0 = 𝐴 ∗

1−

1
(1+𝑟)𝑛

(5.8)

𝑟

Pembayaran annuitas yang dibayar beberapa kali dalam setahun
maka rumus present value sebagai berikut:
𝐴

𝑃𝑉0 = (𝑚) ∗

1−

1
(1+𝑟/𝑚)𝑛∗𝑚

𝑟/𝑚

(5.9)

Pembayaran annuitas (yang dibayar beberapa kali setahun) yang
dibayar di depan periode maka rumusnya sebagai berikut:
𝑃𝑉0 = 𝐴 ∗

(1+𝑟)−

1
(1+𝑟)𝑛−1

𝑟

(5.10)

Untuk pembayaran yang dilakukan beberapa kali dalam setahun
maka n diganti dengan (n*m) dan r menjadi r* = (r/m) pada rumusan
atau persamaan (5.10) tersebut.
Contoh 6: Perusahaan Asuransi “X” berjanji untuk memberikan
sebesar US$ 553.48 pada tahun ke-8 dengan tingkat bunga 9% p.a.
Berapakah present value dari future value tersebut? Berapakah
present value dari pembayaran US$100 setiap tahun dengan tingkat
bunga yang sama?
Present value dari future value sebesar US$ 554,48 yaitu:
PV0

= 553,48/(1 + 0,09)8 = US$ 277,77

Pembayaran present value US$ 100 setiap tahun yang dibayarkan
di belakang periode yaitu sebesar:
PV0 = 100* { [1 - 1/(1 + 0,09)8 ]/0,09} = US$ 553,48
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Promissory Notes dan Commercial Paper
Promissory notes (PN) dan commercial paper (CPs) merupakan
surat hutang yang umurnya maksimum 270 hari. Commercial paper
sudah harus mendapat rating dari Pefindo (perusahaan pemeringkat
nasional) dan ini merupakan kewajiban yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia. Kewajiban melakukan penilaian terhadap surat hutang
commercial paper mengakibatkan sangat lama untuk mengeluarkan
surat hutang ini.
Pefindo membutuhkan paling sedikit satu bulan untuk melakukan
penilaian terhadap surat hutang tersebut. Sebelumnya untuk
menerbitkan surat hutang jenis commercial paper dibutuhkan satudua hari asalkan pembelinya sudah ada yang berminat. Kewajiban
untuk melakukan rating menimbulkan promissory notes (PN) yang
tidak perlu dinilai oleh Pefindo.
Biasanya surat hutang ini dikenal dengan diskonto, dan investor
akan mendapatkan nilai jatuh tempo sebesar yang tertera dalam
surat hutang tersebut. Namun, investor akan membayar kurang dari
nilai jatuh tempo tergantung dari tingkat bunga yang berlaku atau
sesuai dengan kesepatakan. Adapun perhitungan pembayaran
yang dilakukan oleh investor berdasarkan penggunaan rumus
seperti berikut:
𝑃𝑉0 =

𝐹𝐶𝑉
(1+

𝑟∗𝑚
)
360

(5.11)

di mana :
PV
FCV
r
m

= nilai pembayaran sekarang ini
= face value dari surat hutang
= tingkat bunga surat hutang
= periode dari surat hutang misalnya, 30 hari , ....,
270 hari.

Contoh 7: Sebuah perusahaan menawarkan surat hutang dengan
jangka waktu 180 hari dan tingkat bunga 19,5% p.a. senilai Rp. 5
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miliar. Berapa yang harus dibayarkan saat ini bila Anda ingin
berinvestasi? Adapun nilai sekarang dari surat hutang Rp. 5 miliar
yaitu:
PV

= 5 miliar/{(1 + (0,195 * 180/360) }
= 5 miliar/ { 1 + 0,0975}
= Rp. 4.555.808.656,04

Nilai yagn harus disetor saat ini untuk mendapat nilai prinsipal
sebesar Rp. 5 milyar di hari 180 mendatang sebesar Rp. 4,556
milyar.
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Soal – soal
1. Ada 2 variabel penting ketika membahas Nilai Waktu Uang,
jelaskan ?
2. Sebutkan Faktor utama penting yang membuat investasi
mengalami peningkatan?
3. Apa pokok utama dalam membahas Annuitas?
4. Coba jelaskan hubungan tingkat bunga dengan periode ?
5. Coba jelaskan penggunaan nilai waktu uang?
6. Seorang pegawai mempunyai gaji sebesar Rp. 10 juta dan
hanya bisa menabung sebesar Rp. 2 juta per bulan.
Berapakah nilai tabungannya pada tahun ke-5 ?
7. Seorang pegawai swasta mempunyai gaji Rp. 15 juta per
bulan dan ingin membeli rumah dengan cicilan, Bank
menetapkan cicilan sebesar 35% dari gajinya. Berapa harga
rumah yang bisa dibeli sekarang ini jika tingkat bunga KPR
sebesar 9,5 dengan periode 15 tahun.
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Bab 6
Tingkat Pengembalian dan Risiko
Pendahuluan

Investor yang melakukan investasi baik disektor riil maupun di sektor
keuangan dalam bentuk finansial, maka investor mempunyai
harapan atau keinginan untuk mendapatkan balas jasa atas
investasinya. Imbal hasil atau jasa atas investasi tersebut selalu
sangat dipikirkan investor dalam kerangka yagn lebih luas. Apakah
hasil yang diperoleh normal saja hasilnya? Apakah hasil tersebut
kerendahan atau investor mendapatkan hasil yang jauh lebih tinggi
dari hasil investor yang lain ?
Bahkan ada investor mulai
membandingkan hasil investasi yang diperoleh dengan hasil inflasi
yang sedang berjalan atau dengan hasil investasi pada sektor lain.
Setidaknya, investor mempunyai hasil yang akan diterima ketika
melakukan investasi tersebut. Hasil investasi tersebut sangat
dibutuhkan investor dalam kerangka menghadapi tingkat inflasi yang
sedang berjalan.
Selanjutnya, investor bertanya kembali kepada pihak yang
menawarkan instrumen investasi tentang risiko instrumen investasi.
Risiko yang dipertanyakan seperti: Apakah dana yang diinvestasikan
pada instrumen tersebut aman atau tidak, bahkan akan hilang.
Bahkan pertanyaan sampai pada besaran kemungkinan dana
tersebut akan hilang dan dana investor dibuat kemana sehingga
investor bisa menakar atau menilai investasinya. Bila terjadi sesuatu
yang tidak diinginkan, apakah ada pihak lain yang bertanggung
jawab atau menggantikan dana yang diinvestasikan investor.
Pertanyaan seperti ini sebenarnya menyangkut risiko yang dihadapi
investor ketika melakukan investasi atas dana yang dimilikinya.
Pemilik dana lebih dikenal dengan Investor harus melakukan
pilihan (choice) dari seluruh instrument investasi yang ada sebelum
melakukan investasi atas dana yang dimilikinya. Pilihan tersebut
dilakukannya agar tidak tidak terjadi penyesalan, walaupun
seringkali investor merasakan penyesalan pada keputusannya.
Pilihan yang dilakukan juga termasuk pilihan antara risiko dan tingkat
pengembalian. Tingkat pengembalian dan risiko tersebut
disesuaikan dengan pilihan investasi yang akan dilakukan. Bahkan
risiko yang dipilih harus disesuaikan dengan keberanian investor
menanggung risiko tersebut.
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Berbagai pihak maupun buku teks menyatakan bahwa
investasi yang dilakukan pemilik dana selalu menyangkut situasi di
masa depan. Persoalan yang berkaitan investasi pada situasi
dimasa
mendatang
selalu
ketidakpastian
(uncertainty).
Ketidakpastian tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah,
tindakan para pihak lain baik untuk kepentingan pihak tersebut
maupun ada kaitan itikad tidak baik membuat pihak lain mengalami
persoalan. Ketidakpastian di masa mendatang merupakan risiko
dan harus dihadapi oleh investor.
Pada sisi lain, risiko yang akan dihadapi investor beraneka
ragam dikarenakan adanya ketidakpastian.
Investor dalam
kerangka risiko, umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga
kelompok besar yaitu menghindari risiko (risk averse), netral
terhadap risiko (risk neutral) dan menyukai risiko (riskier) tersebut.
Investor yang menghindari risiko maksudnya investor tersebut hanya
bisa menerima risiko yang rendah. Sementara invetor yang
menyukai risiko yaitu investor yang bisa menerima risiko yang besar
walaupun tingkat pengembaliannya kecil. Sedangkan risiko netral
adalah investor yang bisa menerima risiko dan tingkat pengembalian
yang seimbang.
Risiko dan pilihan investasi yang dilakukan merupakan
sebuah aspek penting dalam berinvestasi. Analisis yang sering
digunakan untuk risiko dan pilihan investasi ini dimulai dengan
pembahasan utilitas dan hubungannya terhadap risiko. Selanjutnya,
pembahasan tentang tingkat pengembalian dan diakhiri
pembahasan risiko termasuk jenis risiko.
Utilitas
Utilitas menyatakan kegunaan atau manfaat dari barang dan
jasa atau investasi yang dilakukan baik pada sektor riil maupun
sektor keuangan. Utilitas diperkenalkan oleh Jeremy Betham,
seorang filosfer Inggris, pada tahun 1923. Betham menyatakan
bahwa manusia selalu memaksimumkan utilitas yaitu sesuai dengan
kebenaran dalam prinsip psikologi, yaitu bahwa orang akan
menghindari ”kesakitan” dan akan mencari kesenangan dan
kebahagian13. Kusumosuwidho (1983) menyatakan bahwa Utilitas
adalah suatu variabel yang besaran relatifnya menunjukkan arah
13

Sisdjiatmo Kusumosuwidho (1983); Pengantar Teori Ekonomi Mikro; Bina Aksara, hal.
38.
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dari preferensi.
Preferensi tersebut bisa hanya satu dan bisa
majemuk dan bisa juga merupakan pilihan diantara beberapa.
Dalam kasus investasi maka preferensinya terletak pada pilihan
antara risiko dan tingkat pengembalian.
Ada dua konsep utilitas yaitu utilitas Kardinal dan utilitas
Ordinal. Utilitas Kardinal yaitu utilitas yang dapat diukur dengan
ukuran kuantitatif. Konsep ini juga memberikan arti bahwa utilitas
dapat ditambahkan dan dikurangkan, berarti mempunyai nilai.
Utilitas Kardinal menyatakan kepuasan seseorang atas pilihannya,
jika utilitasnya meningkat maka kepuasan yang diperoleh semakin
besar. Sedangkan Utilitas Ordinal sesuai dengan konsep order yaitu
merupakan konsep yang berdasarkan pada preferensi, ranking atau
urutan. Artinya, utilitas tidak perlu diukur secara eksak tetapi yang
sangat penting mengenai urutannya atau preferensinya. Preferensi
yang dimaksud bisa diurutkan mulai terkecil sampai tertinggi atau
sebaliknya tertinggi ke terendah.
Dalam Utilitas kardinal ini dimiliki axioma yang harus dipenuhi
dalam kerangka tingkah laku investor. Adapun axioma tersebut
sebagai berikut:
Axiom 1: Comparability (disebut juga completeness). Bila investor
katakan bahwa hasil x lebih disukai terhadap hasil y (ditulis
x > y) atau hasil y lebih disukai terhadap hasil x (y > x),
atau investor tersebut adalah indifferent terhadap x atau y.
Axiom 2: Transitivity (disebut juga Consistency). Investor lebih
menyukai x terhadap y dan y lebih disukai terhadap z serta
x lebih disukai terhadap z sehingga dapat disebutkan x >
y > z.

Kedua axioma tersebut sangat penting bagi investor dalam kerangka
pemilihan investasinya. Investor biasanya menggunakan tingkat
pengembalian dan risiko dalam pemilihan tersebut dengan
memperhatikan utilitas tersebut. Lebih menariknya, utilitas dan
kekayaan merupakan sebuah alat analisis yang cukup baik untuk
menentukan toleransi risiko oleh investor.
Markowitz (1959)
menyatakan utulitas dari ekspektasi kekayaan dengan ekspektasi
dari utilitas kekayaan yang dikaitkan dengan toleransi risiko investor
sebagai berikut:
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Jika U(E(W)) > E(U(W)), kemudian investor risk aversion
Jika U(E(W)) = E(U(W)), kemudian investor risk neutral
Jika U(E(W)) < E(U(W)), kemudian investor risk loving

(6.1)

U(E(W)) dan E(U(W)) merupakan dua simbol yang berbeda dan
memberikan arti yang berbeda pula. U(E(W)) menyatakan utilitas
dari ekspektasi kekayaan yang dimiliki dan E(U(W)) menyatakan
ekpektasi dari utilitas kekayaan yang dimiliki.
Dalam pembahasan pilihan tersebut perhatikan analisis
utilitas dengan kekayaan (W) untuk bisa dipahami lebih detail. Tabel
berikut memperlihatkan kekayaan dan utilitas kekayaan dimana
pada saat kekayaan sebesar 1 unit maka utilitas kekayaan sebesar
nol. Selanjutnya, kekayaan meningkat menjadi 5 unit dan utilitas
kekayaan sebesar 1,61 dan terjadi kenaikan utilitas hanya sebesar
1,61 dengan adanya kenaikan kekayaan sebesar 4 unit. Kemudian,
kekayaan menjadi 10 unit maka utilitas kekayaan juga meningkat
lebih rendah menjadi 2,3 dimana terjadi kenaikan kekayaan 5 unit,
terjadi kenaikan utilitas kekayaan sebesar 0,69.

W
1
5
10
20
30

U(W)
0
1,61
2,30
3,00
3,40

Bila kekayaan meningkat menjadi 20 unit atau terjadi kenaikan
kekayaan sebesar 10 unit maka utilitas kekayaan mengalami
kenaikan juga menjadi 3, tetapi besaran kenaikannya secara-rata
per unit kenaikan kekayaan semakin lebih kecil dari besaran
sebelumnya. Ketika unit kekayaan menjadi 30 unit maka utilitas
kekayaan juga mengalami kenaikan menjadi 3,4 dimana kenaikan
kekayaan 10 unit (dari 20 unit ke 30 unit) sementara utilitas kekayaan
hanya meningkat 0,4 lebih kecil dari 10 unit sebelumnya.
Adapun rumusan mengenai ekspektasi sebagai berikut.
E(W) = p * W + (1 - p) * W

(6.2)
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E(U(W)) = p * U(W) + (1 – p) * U(W)

(6.3)

Bila ada sebuah permainan (gambling) bahwa probabilitas 80%
untuk hasil aset Rp. 5 dan 20% untuk hasil aset Rp. 30, maka nilai
akturial dari permainan (acturail value of the gamble) yaitu nilai
ekspektasi hasilnya dapat dihitung. Adapun nilai ekpektasi dari
kasus tersebut yaitu:
E(W) = 0,8* Rp. 5 + 0,2 * Rp. 30
= Rp. 10.
Nilai Rp. 10 pada tabel diatas memberikan U(W) sebesar = 2,3.
Selanjutnya, ekspektasi dari utilitas kekayaan dapat dihitung yaitu
E(U(W) = 0,8 *(1,61) + 0,2 * (3,4) = 1,97.
Berdasarkan kedua data tersebut maka dapat diperhatikan bahwa
E(U(W)) < U(E(W) yang menyatakan investornya risk averse.
Selanjutnya, Elton dkk (2003) memberikan argumentasi
mengenai toleransi investor terhadap risiko yang dihubungkan
dengan fungsi ulitias. Bila fungsi ulitas tersebut mempunyai turunan
kedua sama dengan nol maka investor dinyatakan risk netral.
Tetapi, turunan kedua dari fungsi utilitas lebih kecil dari nol maka
investor dapat dikatakan penghidar risiko atau dapat menerima risiko
yang kecil. Akhirnya, investor yang menyukai risiko bila fungsi
utilitas tersebut mempunyai turunan kedua lebih besar dari nol.
Kondisi
Penghindar Risiko
Risiko Netral
Menyukai Risiko

Definisi

Implikasi

Menolak fair gamble
U”(0) < 0
Seimbang kepada fair gamble U”(0) = 0
Memilih sebuah fair gamble
U”(0) .> 0

Grafik berikut memperlihatkan Kurva Indiferen untuk investor
terhadap risiko, dimana absis dan ordinat yang berbeda. Bila
absisnya risiko maka ordinatnya tingkat pengembalian dan bila
absisnya kekayaan (wealth) maka ordinatnya utilitas kekayaan.
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U(W)

R

3
2
3
1
1
2

W

σ

Pada Gambar diatas bahwa garis 1 menyatakan fungsi utilitas
untuk investor yang menyukai risiko atau investor risikier. Garis 2
menyatakan fungsi utilitas untuk investor yang risiko netral. Garis 3
menyatakan fungsi utilitas untuk investor yang penghindar risiko atau
investor mentolerir risiko yang rendah.
Investor atau analis harus hati-hati memperhatikan kurva indiferens
tersebut karena absis dan ordinat yang berbeda. Pada Gambar
sebelah kiri absis adalah kekayaan (W) dan ordinat Utilitas dari
kekayaan. Sementara gambar sebelah kanan memperlihatkan absis
adalah risiko dan ordinatnya ekspektasi tingkat pengembalian (R)
atau lebih sering disebut saja tingkat pengembalian.
Tingkat pengembalian
Investor yang melakukan investasi akan selalu berpikir mengenai
hasil yang diperoleh dari instrumen tersebut. Investor biasanya
mempunyai karakteristik yaitu menginginkan tingkat pengembalian
yang tinggi dengan persyaratan risiko yang kecil. Umumnya,
diperkirakan banyak pihak memiliki karakteristik penghindar risiko
(risk-averse) seperti yang diuraikan sebelumnya.
Instrumen investasi di Indonesia masih sangat sedikit dan
belum sangat bervariasi seperti yang terjadi di pasar Negara-negara
yang sudah maju. Adapun pengembalian instrumen sebagai berikut:
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Tabel 6.1: Balas Jasa Aset
No
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.

Aset
Deposito
Obligasi
Properti
Reksa Dana
Valuta asing
Emas
Saham

Balas Jasa
Bunga
Bunga (kupon) + kapital gain
Sewa + kapital gain
Distribusi pendapatan + capital gain
Kenaikan kurs
Kenaikan harga
Dividen + kapital gain

Pada Tabel 6.1 terlihat ada 7 instrumen investasi yang diberikan
sebagai aset investasi dimana masing-masing aset mempunyai
perbedaan atas balas jasanya. Deposito sebagai aset investasi
memiliki balas jasa hanya bunga dan pada saat jatuh tempo
prinsipal aset dikembalikan penerbit sesuai dengan nilai awal yang
dijanjikan. Obligasi sebagai aset investasi mempunyai balas jasa
yaitu bunga yang sering dikenal dengan kupon dan kapital gain.
Kapital gain yang dimaksudkan pada obligasi yaitu perubahan harga
obligasi atau selisih harga jual dengan harga pembelian. Properti
sebagai aset investasi mempunyai balas jasa yang terdiri dari sewa
dan kapital gain. Valuta asing menjadi aset investasi mempunyai
balas jasa paling banyak dari kenaikan kurs dan bila disimpan dalam
bentuk tabungan maka ada balas jasa tambahan yaitu bunga.
Dalam investasi pada valuta asing sangat jarang didengar adanya
kapital gain hanya kenaikan kurs walaupun kedua istilah tersebut
memberikan arti yang sama. Emas sebagai aset investasi
mempunyai balas jasa hanya dari kenaikan harga emas tersebut dan
jarang disebut dengan kapital gain. Walaupun kapital gain dan
kenaikan harga emas mempunyai arti yang sama. Saham sebagai
aset investasi mempunyai balas jasa dalam bentuk dividen dan
kapital gain. Investor tidak setiap tahun memperoleh dividen karena
dividen dimulai dari keputusan direksi yang disetujui oleh pemegang
saham di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tetapi, direksi
harus membayar dividen kepada pemegang saham bila pemegang
saham memutuskan pembagian dividen.
Tingkat pengembalian dari sebuah aset dapat dihitung sebagai
berikut:
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Kapital Gain + Sewa atau dividen atau bunga
TP =

(6.4)
Nilai awal aset

Kapital gain merupakan selisih harga dari aset (nilai akhir periode
dikurangi nilai awal periode). Biasanya tingkat pengembalian ini
dihitung dengan menggunakan data masa lalu. Misalkan, saham
Indofood Sukses Makmur mempunyai harga senilai Rp. 1150 pada
tanggal 13 Agustus, Rp. 1250 pada 14 Agustus, Rp. 1450 pada 15
Agustus, Rp. 1375 pada 18 Agustus dan Rp. 1150 pada 19 Agustus
dan menjadi Rp. 700 pada 20 Agustus. Perusahaan membagikan
dividen sebesar Rp. 25 dengan cum date pada 15 Agustus,
selanjutnya perusahaan melakukan right issue 1:1 (satu saham lama
dapat satu saham baru) dengan harga Rp. 1050 per saham dimana
cum date right pada pada 18 Agustus dan membagikan bonus
saham 1:1 dengan cum date pada tanggal 19 Agustus.
TP14-Ag = {(1250-1150) / 1150 } x 100% =

8,7%

TP15-Ag = {(1450-1250) / 1250 } x 100% = 16,0%
TP18-Ag = {(1375-1450 + 25) / 1450 } x 100% = - 3,45%
TP19-Ag = {(1150-[(1375+1050)/2]) / [(1375 + 1050)/2 ] } x
100% = -5,15%
TP20-Ag = {(2 x 700-1150) / 1150 } x 100% = 21,74%
Tingkat pengembalian pada tanggal 19 Agustus harus
memperhitungkan saham baru yang dibeli dengan harga Rp. 1050
pada tanggal 18 Agustus. Sedangkan pada tanggal 20 Agustus
saham dijual dengan harga Rp. 700 dimana saham yang dimiliki
sebanyak 2 saham karena mendapat satu saham sebelumnya.
Tingkat pengembalian yang dihitung tersebut sering disebut dengan
tingkat pengembalian historis (historical return) dikarenakan
menggunakan data masa lalu.
Selanjutnya, tingkat pengembalian yang dihitung dapat juga dimulai
dari yang paling besar yang dikenal dengan tingkat pengembalian
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selama periode (holding period return) yang sering disingkat dengan
HPR yang dihitung sebagai berikut:

HPR =

VE − VB
VB

(6.5)

VE = nilai akhir periode
VB = nilai awal periode
HPR = holding period return
Adapun perhitungan yield selama periode (Holding period yield,
HPY) sebagai berikut:

HPY = HPR −1
Adapun perhitungan HPR tahunan sebagai berikut:
Annual HPR = HPR1/n

(6.6)

(6.7)

Perhitungan Annual HPY sebagai berikut:
Annual HPY = Annual HPR – 1

(6.8)

Selanjutnya, untuk memahami perhitungan dari masing-masing
rumusan tersebut dapat diperhatikan contoh berikut ini.
Misalkan, seorang investor melakukan investasi pada akhir periode
X1 sebesar 100 dan nilai akhir periode X3 sebilai 300, dimana
periode investasi selama 2 tahun.
Adapun HPR dari investor tersebut yaitu:

HPR =

300
= 3 = 300%
100

Hasil perhitungan tersebut menyatakan bahwa HPR dari investasi
sebesar 300% untuk selama 2 tahun dan HPY dari investasi tersebut
sebagai berikut:
HPY = 3 – 1 = 2 = 200%
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Adapun HPY dari investasi tersebut sebesar 200% untuk periode 2
tahun.
Adapun Annual HPR dan Annual HPY sebagai berikut:
Annual HPR = 31/2 = 1,73205
Annual HPY = 1,73205 – 1 = 0,73205 = 73,205%

Selanjutnya, sering juga dihitung rata-rata yang dikenal dengan ratarata tingkat pengembalian aritmatik dan geometrik yaitu:
n

R AM =

R
i =1

i

n

(6.9)

RGM = n (1 + R1 ) * (1 + R2 ) * ... * (1 + Rn−1 ) * (1 + Rn ) − 1

(6.10)

Untuk memahami kedua rumusan rata-rata tingkat pengembalian
tersebut maka contoh berikut ini dapat diperhatikan.
Misalkan, seorang investor mempunyai annual HPY sebagai berikut
X1 = 17%, X2 = 13%, X3 = 8%, dan X4 = -3% serta X5 = 5%. Adapun
rata-rata tingkat pengembalian sesuai rumusan (6.9) dan (6.10)
sebagai berikut:

R AM =

17% + 13% + 8% − 3% + 5%
= 8%
5

RGM = (1 + 17%) * (1 + 13%) * (1 + 8%) * (1 − 3%) * (1 + 5%)

1/ 5

− 1 = 7,778%

RISIKO
Dalam beberapa buku teks, Risiko didefinisikan sebagai perbedaan
tingkat pengembalian aktual (actual Return) dengan tingkat
pengembalian yang diharapkan (expected return). Konsep risiko
seringkali tidak diingat dan tidak dipahami berbagai pihak. Sebelum
membahas bagaimana menghitung risiko maka terlebih dahulu
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dijelaskan jenis-jenis risiko lalu dilanjutkan perhitungan risiko dan
koefisien variasi (Coefficient of Variation).
Jenis Risiko
Sesuai uraian sebelumnya bahwa investor akan menghadapi
risiko ketika melakukan investasi. Adapun risiko yang selalu
dihadapi investor dapat dirinci dengan risiko berikut:
Interest-rate Risk yaitu risiko utama yang dihadapi investor, karena
kenaikan atau penurunan tingkat bunga yang terjadi. Adanya
kebijakan pemerintah menaikkan tingkat bunga saat ini dan
sebelumnya investor melakukan investasi pada tingkat bunga yang
lebih rendah. Akibat telah terinvestasinya dana investor maka
investor merasa kehilangan atas tingkat bunga yang lebih tinggi.
Perubahan tingkat bunga akibat kebijaksanaan pemerintah
membuat investor mengalami kerugian bahkan bisa mengalami
keuntungan dikenal dengan risiko tingkat bunga. Naiknnya tingkat
bunga akan mempengaruhi variabel lain termasuk menurunkan
harga instrumen investasi berpendapatan tetap seperti obligasi dan
sebaliknya tingkat bunga menurun akan menaikkan harga obligasi
dan juga . Risiko ini juga sering disebut dengan market risk.
Reinvestment Risk yaitu risiko yang dihadapi akibat investasi atas
bunga yang diperoleh atas hasil strategi reinvestment. Interest-rate
Risk dan Reinvestment Risk mempunyai efek yang saling
menghilangkan (offsetting effect). Sebuah strategi yang didasarkan
atas efek penghilangan tersebut disebut dengan immunisasi
(immunization).
Call Risk yaitu risiko yang dihadapi oleh investor dimana penerbit
obligasi mempunyai hak untuk membeli kembali (called) atas
obligasi tersebut. Bila tingkat bunga turun dibawah kupon obligasi
dan biasanya penerbit akan menggunakan haknya untuk membeli
obligasi tersebut. Investor biasanya bisa memgkompensasikan
dengan kenaikan harga tetapi sangat sulit untuk melakukannya.
Default Risk yaitu risiko yang dihadapi investor atau pemegang
obligasi dikarenakan obligasi tersebut tidak dapat membayar
obligasi pada saat jatuh tempo. Oleh karenanya investor harus hati-
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hati membeli obligasi terutama obligasi yang tidak termasuk dalam
investment grade.
Inflation Risk yaitu risiko yang dihadapi investor diakibatkan inflasi
sehingga arus kas yang diterima oleh investor bervariasi dalam
kemampuan membeli (purchaing power). Kenaikan harga yang
terjadi membuat investor mengalami kerugian tidak bisa membeli
aset tersebut dengan dana yang dimiliki saat ini.
Exchange Risk yaitu risiko yang dihadapi investor akibat adanya
perubahan nilai tukar, biasanya risiko ini akan diketemukan pada
aset investasi seperti obligasi dan sebagainya yang berdenominasi
valuta asing. Perubahan nilai kurs valuta asing membuat investor
mengalami risiko tidak bisa mendapatkan nilai kurs yang wajar.
Liquidity Risk yaitu risiko yang dihadapi oleh investor dalam rangka
dapat menjual kembali aset investasi tersebut di pasar dalam rangka
mendapatkan nilai tunai. Ukuran dari likuiditas dapat diperhatikan
dari selisih antara nilai beli dan jual dari obligasi tersebut.
Volatility Risk yaitu risiko yang dihadapi investor dikarenakan
obligasi tersebut dikaitkan dengan opsi yang tergantung kepada
tingkat bunga. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu
volatility dari tingkat bunga.
Perhitungan Risiko
Uraian sebelumnya telah membahas tingkat pengembalian
selama periode dan tingkat pengembalian tahunan serta rata-rata
tingkat pengembalian baik perhitungan Aritmatik dan Geometrik.
Pilihan berikut yang perlu diperhitungkan oleh pemilik dana yaitu
risiko. Hal ini diperlukan dikarenakan dalam melakukan investasi
dimana adanya ketidakpastian akan selalu menghadapi risiko.
Risiko tersebut bersumber dari berbagai hal, misalnya Pemerintah
melakukan perubahan kebijakan nilai kurs dari tingkat mengambang
yang dikelola (managed floating) ke tingkat mengambang (floating),
sehingga nilai kurs ditentukan oleh permintaan dan penawaran.
Akibat dari perubahan kebijakan ini investor yang mempunyai posisi
untuk membayar dalam jangka pendek akan terpengaruh sehingga
disebut risiko perubahan kurs (Exchange Rate Risk). Konsep Risiko
adalah selisih antara tingkat pengembalian aktual dengan tingkat
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pengembalian ekspektasi seperti diuraikan sebelumnya. Risiko
tersebut dapat diuraikan dalam sebuah grafik berikut:
Grafik 6.1: Risiko

E(Rj)

1

2

3

4

5

6

7

8

waktu

Pada Grafik 6.1 terlihat ada delapan kejadian dimana risikonya
bervariasi, ada empat risiko yang positif (aktual lebih tinggi dari
ekspektasi dikenal dengan istilah up-side risk) dan tiga risiko yang
negatif (aktual lebih rendah dari ekspektasi sering dikenal dengan
istilah down-side risk) .
Risiko dapat diukur dengan dua ukuran yaitu Simpangan baku
dan varians. Simpangan baku dihitung sebagai berikut:

 R
N

 =

j =1

− E ( R j )

2

j ,t

N

dimana
Rj = tingkat pengembalian aset pada periode ke t
E(Rj) = rata-rata tingkat pengembalian selama periode
N = jumlah periode.
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(6.11)

N sebagai jumlah periode dalam menghitung simpangan baku sering
digunakan (N-1) karena data yang digunakan tidak selalu seluruh
data melainkan sampel data.
Varians sebagai ukuran dari risiko sebagai berikut:
Varians = 2

(6.12)

Berdasarkan Grafik 6.1 maka varians merupakan hasil jumlah
kuadrat dari up-side dan down-side risk. Nilainya akan lebih besar
dikarenakan semuanya masuk dalam perhitungan Varians. Padahal
berbagai pihak menyatakan bahwa risiko adalah kerugian yang
dialami dalam Grafik 6.1 dinyatakan dengan down-side risk.
Sebagai contoh, investor menyatakan produk investasi yang
ditawarkan manajer investasi dimana diharapkan produk tersebut
memberikan tingkat pengembalian 10% dan kenyataan produk
investasi tersebut hanya memberikan tingkat pengembalian sebesar
8% dan terjadi selisih 2% dimana nilai ini dianggap risiko pada Grafik
6.1 merupakan garis ke bawah (down-side risk). Sebaliknya,
manajer investasi dapat memberikan tingkat pengembalian yang
aktual sebesar 14,5% sehingga ada kelebihan tingkat pengembalian
sebesar 4,5% dimana pada Grafik 6.1 dinyatakan oleh garis yang
menjulang keatas atau up-side risk. Secara logika nilai risk ini bukan
merupakan risiko tetapi sesuatu yang diluar ekspektasi.
Misalkan, Indofood Sukses Makmur yang diberikan contoh
dalam perhitungan tingkat pengembalian sebelumnya mempunyai
tingkat pengembalian sebagai berikut: 8,7% pada tanggal 14
Agustus; 16% pada tanggal 15 Agustus; -3,45% pada tanggal 18
Agustus; -5,15% pada tanggal 19 Agustus dan 21,74% pada tanggal
20 Agustus. Perhitungan simpangan baku untuk kasus saham
Kasogi Internasional ini sebagai berikut:
Rata-rata tingkat pengembalian dalam lima hari tersebut yaitu:
E(Rj) = (8,7% + 16% -3,45% -5,15% +21,74%) / 5
= 7,57%
Simpangan bakunya yaitu:
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 8,7% − 7,57%) 2 + (16% − 7,57%) 2 + (−3,45% − 7,57%) 2 + (−5,15% − 7,57%) 2 + 21,74% − 7,57%) 2 

4



 = 

0,00128 + 0,007106 + 0,012144 + 0,01618 + 0,020079
4

=

= 0,117937 ~ 11,79%
Simpangan bakunya 11,79%. Jumlah pembagi 4 digunakan bukan
5 sebagai banyak data, dikarenakan data yang dimiliki sebanyak 5
hari yang merupakan sampel data. Sedangkan variansnya sebagai
berikut:
Vairans = 2
= 0,1179372
= 0,0139
~ 1,39%
Jika yang diperoleh tingkat pengembalian ekspektasi maka
perhitungan simpangan baku yang juga mengandung ekspektasi
sebagai berikut:

i =

 p (R
n

t =1

i ,t

i ,t

− E ( Ri ) )

2

(6.13)

dimana
i = simpangan baku aset i
pi,t = probablita pada periode t
Ri,t = tingkat pengembalian pada periode t
E(Ri) = rata-rata tingkat pengembalian
Misalkan, saham Indosemen mempunyai tingkat pengembalian
sebesar 15% pada saat ekonomi tinggi, dan 10% pada saat ekonomi
secara wajar atau rata-rata serta sebesar -5% pada saat ekonomi
lesu. Badan penelitian menyebutkan bahwa probabilita ekonomi
tinggi sebesar 45%, ekonomi dalam kondisi rata-rata sebesar 35%
dan ekonomi lesu mempunyai kemungkinan sebesar 20%. Dengan
menggunakan persamaan (6.2) diperoleh hasil rata-rata ekspektasi
tingkat pengembalian sebesar 9,25%. Simpangan baku untuk kasus
ini sebagai berikut:
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 i = 0,45 * (0,15 − 0,0925) 2 + 0,35 * (0,1 − 0,0925) 2 + 0,2 * (−0,05 − 0,0925) 2

 = 0,0015 + 0,00002 + 0,0041
= 0,0015 + 0,00002 + 0,0041
= 0,0747
Simpangan baku atau risiko dari saham Indosemen tersebut sebesar
7,47%.
Adapun ukuran risiko yang lain sering dipergunakan sebagai
berikut:
n

Range =

j =

 ABS {R
i =1

a ,i

n

Co var{ R j , Rm }

 m2

− E ( R)}
(6.14)

(6.15)

Perhitungan masing rumus diperlihatkan pada Tabel 6.2.
Pada Tabel 6.2 terlihat secara jelas bagaimana perhitungan risiko
dari data Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana. Pertama harus
dihitung tingkat pengembalian harian berdasarkan NAB Reksa
Dana, yang diperlihatkan pada kolom 3 dari Tabel 6.2. Selanjutnya
dihitung nilai range sesuai dengan rumusan (6.14) dimana totalnya
dapat dilihat dengan nilai 2,22%. Bila menghitung simpangan
bakunya maka diperoleh nilai 0,0747% dimana perhitungannya
menggunakan rumusan (6.11). Angka Simpangan baku pasti lebih
besar dibandingkan dengan Range akibat adanya pengkwadratan
dalam perhitungan.
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Tabel 6.2: Perhitungan Return, Range dan Standard of Deviation

Deviasi
Waktu

NAB

26-Apr-06

1.472,86

27-Apr-06

1.471,89

28-Apr-06

1.473,65

01-May-06

1.474,75

02-May-06

1.476,09

03-May-06

1.476,66

04-May-06

1.476,91

05-May-06

1.477,78

08-May-06

1.480,32

09-May-06

1.480,46

10-May-06

1.481,42

11-May-06

1.482,33

12-May-06

1.482,98

15-May-06

1.483,88

16-May-06

1.485,15

17-May-06

1.486,22

18-May-06

1.487,19

19-May-06

1.488,00

22-May-06

1.489,31

Return

Jumlah
Expected Return
RANGE
Standard of Deviation

-0,07%
0,12%
0,07%
0,09%
0,04%
0,02%
0,06%
0,17%
0,01%
0,06%
0,06%
0,04%
0,06%
0,09%
0,07%
0,07%
0,05%
0,09%
1,11%
0,12%

Absolut

Biasa

0,18%
0,00%
0,04%
0,03%
0,08%
0,10%
0,06%
0,05%
0,11%
0,05%
0,06%
0,07%
0,06%
0,03%
0,04%
0,05%
0,06%
0,03%
1,11%

-0,18%
0,00%
-0,04%
-0,03%
-0,08%
-0,10%
-0,06%
0,05%
-0,11%
-0,05%
-0,06%
-0,07%
-0,06%
-0,03%
-0,04%
-0,05%
-0,06%
-0,03%
-0,99%

Kuadrat
0,000334%
0,000000%
0,000018%
0,000007%
0,000061%
0,000100%
0,000034%
0,000030%
0,000116%
0,000027%
0,000031%
0,000054%
0,000032%
0,000010%
0,000020%
0,000027%
0,000039%
0,000008%
0,00%

2,22%
0,0747%

Kaitan Risiko dan Tingkat Pengembalian
Produk investasi
Bila membahas tingkat pengembalian dan risiko maka dapat
dibuat dalam sebuah grafik yang sisi absis atau horizontal yaitu risiko
dan sisi vertikal atau ordinatnya dikenal dengan tingkat
pengembalian seperti Grafik 6.2 berikut dibawah ini.
Pada Grafik 6.2 diatas terlihat bahwa pertama kali produk
investasi yang mempunyai risiko nol dan tingkat pengembalian yang
tidak besar. Ketika risiko mengalami kenaikan sedikit maka
investasinya dapat disebutkan tabungan. Kemudian investasi
semakin besar dan tingkat pengembalian juga bertambah maka
disebutkan investasi. Jika selanjutnya risiko semakin tinggi dan
tingkat pengembalian yang lebih tinggi maka produknya dikenal
dengan spekulasi. Pada akhirnya, produk yang risiko tinggi dan
tingkat pengembalian tinggi dikenal dengan judi (gambling).
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Gambar 6.2: Tingkat pengembalian dan Risiko berbagai tindakan
E( R )

Obligasi Pemerintah

0

σ

Koefisien Variasi
Salah satu perhitungan yang mengkaitkan tingkat pengembalian dan
risiko dikenal dengan Koefsien Variasi. Adapun perhitungan
koefisien variasi sebagai berikut:

CV =


E (R)

(6.16)

CV = koefisien variasi, E(R) = rata-rata tingkat pengembalian, σ =
simpangan baku investasi.
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Koefisien variasi dipergunakan dalam memilih dua investasi dan
biasanya dipilih koefisien variasi yang terkecil karena menjelaskan
variasi dari tingkat pengembaliannya kecil juga.
Untuk memahami mari kita lihat Tabel 6.2 berikut dibawah ini.
Tabel 6.2: Tingkat Pengembalian, Risiko dan Koefisien Variasi
Statistik
Tingkat pengembalian
Simpangan Baku
Koefisien Variasi

Investasi A
15%
30%
2

Investasi B
18%
20%
1.11

Investasi C
9%
15%
1.667

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa Investasi A memiliki risiko
tertinggi, sementara investasi C risiko terendah dan juga tingkat
pengembalian terendah. Sementara investasi C risiko lebih rendah
dari A dan lebih besar dari C, demikian juga tingkat pengembalian
masing-masing produk investasi tersebut. Berdasarkan koefisien
variasi pada tabel. maka Investasi yang diinginkan pada produk B
karena mempunyai koefisien variasi yang terkecil.

Soal – Soal
1. Coba jelaskan tentang Risiko dan tingkat pengembalian?
2. Apakah ukuran risiko yang paling tepat
3. Apa perbedaan rata-rata tingkat pengembalian geometrik
dan tingkat pengembalian arithmatik
4. Kenapa diperlukan penimbang Ketika menghitung tingkat
pengembalian dan risiko portfolio?
5. Coba jelaskan perbedaan tingkat pengembalian berdasarkan
risiko yang diinginkan investor?
6. Apakah keuntungan menceritakan risiko yang dihadapi?
7. Saudara dimintas menjelaskan koefisien variasi dan
investasi dan kegunaannya ?
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Bab 7
Model Harga Aset
Pendahuluan
Investor yang ingin membeli saham harus mengetahui berapa
harga saham tersebut. Bagaimana menghitung harga saham
tersebut akan dibahas tersendiri pada Bab 20 berikutnya. Tetapi,
harga saham yang ditransaksikan di Bursa saham akan dipengaruhi
oleh beberapa variabel. Setiap investor sudah menghitung harga
saham dengan menggunakan berbagai pendekatan yang diuraikan
pada Bab 20 berikutnya. Banyaknya investor yang ingin membeli
karena melihat harga sudah terlalu murah dan banyak pula investor
ingin menjual karena melihat harga saham tersebut sudah terlalu
mahal. Tarik menarik mengenai harga saham ini umumnya tidak
diuraikan pada penilaian harga saham. Tarik menarik harga saham
ini yang dikenal dengan faktor pasar. Akibatnya, harga yang terjadi
dikarenakan karena adanya keseimbangan dimana harga tersebut
terjadi di pasar merupakan harga fundamental ditambah tarik
menarik harga antara investor. Tarik menarik antar investor ini bisa
juga disebut dengan sentimen pasar atas saham tersebut.
Pasar yang dikemukan merupakan kumpulan saham dari
seluruh saham yang ditransaksikan di Bursa. Tetapi, ada juga
saham tersebut dicatatkan di Bursa dan tidak ditransaksikan oleh
investor dikarenakan berbagai faktor disebut oleh berbagai investor
dengan saham tidur. Ada juga saham tersebut yang ditransaksikan
setiap saat dan aktif sekali serta sangat diingat investor sehingga
disebut saham likuid. Selain itu ada juga saham tersebut tidak begitu
aktif dimana ditransaksikan tidak setiap saat bisa ada hari
transaksinya dan bisa juga tidak ada transaksinya. Keaktifan
transaksi saham tersebut tergantung informasi yang diperoleh
investor dan juga tergantung kebutuhan investor akan dana
sehingga ingin menjualnya.
Ada dua Teori yang harus dipelajari di dalam Pasar Modal
yaitu Teori Portofolio dan Teori harga pasar aset yang lebih dikenal
dengan istilah bahasa Inggris yaitu Capital Asset Pricing Theory.
Teori Portofolio membahas tingkat pengembalian dan risiko dalam
hal membentuk portofolio. Teori portofolio tidak menjadi focus bab
ini tetapi ada diungkapkan. Sedangkan teori harga pasar aset juga
membahas mengenai tingkat pengembalian dan risiko, dimana
tingkat pengembalian sebuah aset tersebut dipengaruhi oleh risiko
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pasar dari aset tersebut yang sering dikenal dengan beta. Tetapi,
ada teori lain yang masih membahas teori harga ini dikenal dengan
Teori Arbitrasi Aset (Arbitrage Pricing Theory, APT).
Teori harga aset ini sangat terkenal sejak dikembangkan oleh
Sharpe (1964) untuk mengukur risiko dari aset dan hubungan antara
risiko aset dengan tingkat pengembaliannya. Kemudian, Lintner
(1965) memperluas dan menjelaskan Model Sharpe tersebut.
Selanjutnya, Mossin (1966) menekankan konsep harga dari risiko
dalam bentuk kemiringan dari garis pasar.
Teori arbritrasi aset (APT) sangat dikenal dan diperkenalkan
oleh Ross (1976). Teori ini merupakan kritik atas teori harga aset
yang diperkenalkan Sharpe, Lintner dan Mossin. Ross menyatakan
bahwa banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga aset bukan
hanya risiko saja. Risiko yang diperkenalkan pada teori harga aset
hanya beta yang dihitung dengan mengaitkan pasar saham itu
sendiri. Padahal, pasar lain masih banyak bisa mempengaruhi,
misalkan faktor tingkat bunga, faktor aktifitas asing yang ditunjukkan
nilai kurs dan faktor-faktor lain. Oleh karenanya, teori ini sangat
banyak didiskusikan oleh pihak lain terutama yang ingin membahas
faktor-faktor tersebut.
Pada bab ini akan dibahas mengenai tiga model besar yang
sering dibahas dan merupakan kebanggaan dari pihak yang
mempelajari ilmu keuangan dan investasi yaitu Model Pasar atau
Indeks Tunggal dilanjutkan dengan CAPM dan berakhir pada
Arbritage Pricing Theory. Pada ketiga model tersebut Pasar
dianggap sebagai variabel yang mempengaruhi variabel harga
saham. Tetapi, variabel pasar pada teori arbitrasi harga menjadi
gabungan dengan variabel lain.
Model Pasar
Risiko saham dapat diukur dengan dua ukuran yang sering
didengar yaitu beta dan simpangan baku. Risiko saham diukur
dengan simpangan baku merupakan ukuran risiko saham tersebut
yang belum mengaitkannya dengan kondisi pasar. Beta juga
merupakan ukuran risiko saham yang telah mengaitkannya dengan
kondisi pasar. Beta diestimasi dengan menggunakan sebuah model
yang dikenal dengan Model Pasar. Model pasar yaitu sebuah
persamaan matematik yang menggambarkan hubungan tingkat
pengembalian pasar dengan tingkat pengembalian saham yang
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bersangkutan dimana sebagai variabel exogennya adalah tingkat
pengembalian pasar. Model pasar tersebut sebagai berikut:
Rj =  +  Rm + j
dimana

(7.1)

Rj = tingkat pengembalian saham ke j
Rm = tingkat pengembalian pasar
j = kesalahan saham j diluar faktor Rm
 = konstansta yang dikenal dengan intersep
 = konstansta yang dikenal slope dan dalam finance dikenal
dengan Beta
Persamaan (7.1) menyatakan bahwa tingkat pengembalian saham
(bisa dibaca harga saham) merupakan hasil jumlah konstanta α dan
perkalian β saham dengan tingkat pengembalian pasar. Konstanta
α dapat dikatakan sebagai nilai harga saham berdasarkan nilai
fundamental perusahaan.
Nilai fundamental merupakan nilai
perusahaan berdasarkan informasi yang ada pada perusahaan. β
menyatakan risiko saham perusahaan yang telah mengaitkannya
dengan fluktuasi pasar.
Risiko ini akan dipergunakan pada
pembahasan berikutnya mengenai teori pasar aset saham atau
dikenal denan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sedangkan
β*Rm merupakan nilai perusahaan berdasarkan sentimen pasar.
Adapun sentimen pasar termasuk likuiditas saham maupun
pendapat investor terhadap saham tersebut. Sentimen pasar
tersebut bisa memiliki negatif dan bisa juga memiliki nilai positif.
Perhitungan harga saham pada IPO tidak bisa menggunakan model
pasar ini. Ketika emiten dan penjamin emisi menghitung harga
saham belum memperhatikan sentimen pasar.
Emiten dan
Penjamin emisi menghitung harga fundamentalnya lalu menawarkan
ke publik dan biasanya penjamin emisi meminta harganya lebih
rendah dari harga fundamental tersebut agar laku di pasar dan
investor
memperoleh
keuntungan
ketika
hari
pertama
diperdagangkan di bursa. Artinya, selisih harga penutupan hari
pertama dengan harga IPO dimiliki investor sehingga investor
mempunyai pandangan untuk membeli sahamnya.
Kasus saham PT Garuda Indonesia Tbk (simbol di Bursa
GIAA) dan PT Krakatau Steel Tbk (simbol di Bursa KRAS) yang
fenomenal dalam pasar modal Indonesia dimana harga saham
KRAS mengalami kenaikan harga hampir 50 persen dari harga IPO
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sementara harga GIAA mengalami penurunan yang cukup signifikan
pada transaksi hari pertama di Bursa. Kedua harga saham bila
dihitung secara fundamental maka harga saham yang ditawarkan ke
masyarakat cukup kerendahan. Akibatnya, para analis meributkan
penjualan saham KRAS dan investor sangat susah mendapatkan
saham tersebut sehingga kelihatan adanya persekongkolan ketika
saham tersebut diperdagangkan di Bursa. Sementara harga saham
GIAA dianggap kemahalan, padahal hitungan seorang mahasiswa
MMUI dalam tesisnya menyatakan bahwa harga saham GIAA
sangat murah pada harga IPO Rp. 750 per saham. Sentimen pasar
sudah langsung ada kepada GIAA dikarenakan stigma GIAA
tersebut yang selama ini mengalami kerugian. Pada sisi lain, GIAA
sendiri telah mengkonversi hutangnya ke saham dan ternyata salah
satu pemegang saham tersebut Bank Mandiri dan nilai konversi
pada harga Rp. 500 per saham. Pemilik dana yang ingin membeli
saham GIAA tidak setuju untuk membeli pada harga IPO dimana
tiba-tiba Bank Mandiri mendapatkan keuntungan yang cukup
signifikan sebesar Rp. 250 per saham. Akibatnya, rumor negatif
beredar di pasar yang mempunyai pengaruh negatif ke harga
saham, belum lagi manajemen pengelolaan penjualan saham GIAA
ini boleh dikatakan kurang bagus, karena ada direksi penjamin emisi
yang memberikan advis agar saham GIAA tidak dibeli padahal
pemilik dana tersebut sudah ingin membeli jumlah yang besar sekali
untuk ukuran perorangan.
Untuk mengestimasi  dan  dapat digunakan berbagai metode
misalnya, metode kwadrat terkecil (Least Square Method), Maximum
Likelihood dan sebagainya. Bila dilakukan dengan metode kwadrat
terkecil maka j diasumsikan mengikuti distribusi normal. Oleh
karenanya, distribusi dari tingkat pengembalian juga harus
berdistribusi normal. Manurung (1994) melakukan penelitian empiris
untuk menguji distribusi dari tingkat pengembalian saham di Bursa
Efek Jakarta dimana hasilnya menyatakan bahwa distribusi dari
tingkat pengembalian saham di Bursa Efek Jakarta tidak
berdistribusi normal. Hasil penelitian ini memberikan arti bila ingin
mengestimasi konstanta dari persamaan (7.1) maka tidak dapat
menggunakan metode kwadrat terkecil.
Terlepas dari permasalahan tersebut maka Bab 7 ini
mencoba memberikan mengestimasi market model dengan metode
kwadrat terkecil, karena metode ini yang paling sederhana dan
program untuk mengestimasi konstanta tersebut terdapat di
berbagai perangkat lunak untuk personal computer misalnya Lotus
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123, dan Microsoft Excell. Metode Kwadrat terkecil menyatakan
nilai konstanta  dan  dapat diperoleh dengan meminimumkan dari
jumlah kesalahan kwadrat antara hasil estimasi dengan hasil
sebenarnya. Model estimasinya sebagai berikut:
𝑅̂𝑖 = 𝛼 + 𝛽𝑅𝑚
(7.2)
Persamaan (7.1) merupakan hasil sebenarnya dan persamaan
(7.2) merupakan hasil estimasi. Jumlah kesalahan kuadrat terkecil
yaitu:
 j2 =  (Rj - E(Rj ))2 =  (Rj - ( +  Rm ))2

(7.3)

Untuk mengestimasikan nilai konstanta  dan  maka jumlah
kesalahan kuadrat tersebut didiferensiasikan terhadap  dan  dan
agar terjadi jumlah kesalahan kuadrat terkecil maka diferensiasi
pertamanya harus sama dengan nol. Diferensiasi pertamanya
sebagai berikut:
  j2
= 2  (Rj - ( +  Rm )) x - 1 = - 2  (Rj - ( +  Rm )) = 0

(7.4)


  j2
= 2  (Rj - ( +  Rm )) x - Rm = - 2  (Rj - ( +  Rm )) Rm = 0 (7.5)

Dari persamaan (7.4) dan (7.5) ada dua konstanta yang tidak
diketahui dan ada dua persamaan maka kedua konstanta tersebut
dihitung sebagai berikut:
j =

 (Rj -E(Rj)) (Rm - E(Rm))

 Rj Rm - (1/n) ( Rj  Rm )

=
 {Rm - E(Rm)}2

(7.6)
 Rm2 - (1/n) ( Rm)2

Persamaan (7.6) telah dapat menghitung nilai β sehingga nilai alpa
juga dapat dihitung dengan persamaan berikut:

 j = R j −  j Rm

(7.7)

Pemahaman atas model tersebut lebih jelas bila menggunakan data
yang ada di pasar. Misalkan, Harga dan Tingkat pengembalian
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saham Gudang Garam serta Indeks dalam sebelas hari terdapat
pada Tabel 7.1 dibawah ini.
Tabel 7.1: Harga saham Gudang Garam dan IHSG
Tanggal

15-Aug-97
18-Aug-97
19-Aug-97
20-Aug-97
21-Aug-97
22-Aug-97
25-Aug-97
26-Aug-97
27-Aug-97
28-Aug-97
29-Aug-97

Harga
Gudang
Garam

9300
8700
8650
9125
9375
8900
8700
9150
9150
8950
8000

IHSG

Tingkat
Pengembalian
Gudang Garam

617.706
599.636
590.530
593.171
603.060
574.395
542.647
554.238
555.462
530.366
493.962

-6,45%
-0,57%
5,49%
2,74%
-5,07%
-2,25%
5,17%
0
-2,19%
-10,61
-13,74

Tingkat
Pengembalian
IHSG

-2,93%
-1,52%
0,45%
1,67%
-4,75%
-5,53%
2,14%
0,22%
-4,52%
-6,86%
-21,64

Persamaan (7.6) dan (7.7) dipergunakan untuk menghitung α dan β
dengan data tabel diatas maka hasil diperoleh sebagai berikut:
0,0157 - (1/10) x (-0,1374) x (-0,2164)

j =

0,001273

=
0,0139 - (1/10) x (-0,2164)2

= 0,1379
0,009232

j = -1,374 - 0,1379 x -2,164 = -1,374 + 0,298 = -1,076
Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan persamaan
(7.6) maka nilai beta dari saham Gudang Garam sebesar 0,1379
dimana nilai ini lebih kecil dari satu.
Saham yang mempunyai beta lebih besar dari satu disebut
high-risk stocks atau aggressive stock, sedangkan saham yang
mempunyai beta lebih kecil dari satu disebut low-risk stocks atau
defensive stocks.
Saham yang memiliki beta diatas satu
menyatakan bahwa pergerakan (fluktuasi) harga saham tersebut
lebih besar dari pergerakan pasar. Bila beta sebuah saham 1,2
menyatakan bahwa volatilitas harga saham tersebut 20 persen lebih
tinggi dari volatilitas pasar. Investor sebaiknya membeli saham yang
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memiliki beta diatas satu ketika pasar dipandang akan mengalami
kenaikan pada waktu dekat ini, sehingga saham yang dimiliki
mempunyai volatilitas yang lebih tinggi dan akhirnya investor
memperoleh kapital gain yang lebih besar. Selanjutnya, saham yang
memiliki beta dibawah satu menyatakan bahwa saham tersebut
mempunyai fluktuasi harga saham lebih kecil dari fluktuasi pasar
saham. Bila beta saham mempunyai nilai 0,85 memberikan arti
bahwa fluktuasi saham tersebut 15 persen lebih kecil dari fluktuasi
pasar sahamnya. Investor selayaknya membeli saham yang
mempunyai beta dibawah satu ketika pasar mau mengalami
penurunan, agar penurunan harga saham yang dimiliki lebih kecil
dari penurunan pasar sahamnya. Scholes dan Black (1972)
menyatakan bahwa saham-saham yang memiliki beta kecil akan
memiliki α yang besar dan saham-saham yang memiliki α yang kecil
akan memiliki beta yang tinggi umumnya diatas satu.
Untuk lebih jelas penggunaan beta ini dalam portofolio yaitu
dalam mengambil tindakan oleh Manajer Investasi dalam hal
pengelolaan portofolio. Tabel 7.2 memperlihatkan beta dari saham
yang berkapitalisasi tinggi dimana beta dihitung untuk saat pasar lagi
mengalami kenaikan (booming) dan pasar mengalami penurunan
(bearish).
Pada tabel 7.2, terlihat secara jelas bahwa Telkom
mempunyai beta diatas satu atau saham yang mempunyai risiko
tinggi. Beta saham ini sama besarnya dalam seluruh periode
penelitian dan pada saat pasar mengalami penurunan, tetapi pada
saat pasar mengalami kenaikan betanya lebih tinggi dari beta pada
saat penurunan. Oleh karenanya, ada dua alternatif terhadap saham
ini yaitu tidak ada dalam portofolio dan ada dalam portofolio.
Sebenarnya, saham ini bila dilihat dari nilai beta maka saham ini
sangat cocok dan harus ada dalam portofolio ketika pasar dalam
mengalami peningkatan. Hal ini juga didukung oleh besarnya
kapitalisasi pasar yang disumbangkan saham ini kepada total
kapitalisasi pasar. Sedangkan pada pasar mengalami penurunan,
saham Telkom ini tidak perlu ada dalam portofolio. Saham Gudang
Garam dan Bank Internasional Indonesia (sekarang bernama
Maybank) harus dimiliki Manajer Investasi ketika pasar mengalami
kenaikan, tetapi tidak perlu dimiliki bila pasar mengalami penurunan.
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Tabel 7.2: Beta saham dari 20 saham Berkapitalisasi Pasar Tinggi
Beta
No.

Listed Stocks

1 Telekomunikasi
Indonesia
2 Gudang Garam
3 Indosat Tbk
4 Indofood Sukses
Makmur Tbk
5 Astra International
Tbk
6 H M Sampoerna
7 Indah Kiat Pulp &
Paper
8 Indocement Tunggal
Perkasa
9 Bank Negara
Indonesia Tbk
10 Bimantara Citra
11 Bank International
Indonesia
12 Barito Pacific Timber
13 Tambang Timah Tbk
14 Tjiwi Kimia
15 Ramayana Lestari
Sentosa Tbk
16 Daya Guna Samudra
Tbk
17 Citra Marga
Nushapala P.
18 PP London Sumatera
Tbk
19 Semen Gresik
20 BDNI

1-Jan97
21-Oct97

Bull
Market

Seluruh Periode
Bearish

RStandard
Square
Market
Error

1.2165 1.4663 1.2060 0.6384 0.0154
1.2826 2.0342 1.2020 0.4997 0.0214
0.7131 0.6461 0.7503 0.3361 0.0168
1.0209 0.7069 1.0648 0.2584 0.0291
1.4125 0.6212 1.5568 0.2965 0.0365
1.4256 1.6257 1.4168 0.5212 0.0230
0.8063 0.3646 0.9457 0.1226 0.0362
1.1156 0.8448 1.1700 0.3488 0.0256
1.2473 1.3975 1.2055 0.3776 0.0269
1.5249 0.5820 1.6908 0.4110 0.0288
1.8991 2.0120 1.8621 0.4207 0.0374
0.7473
0.2250
0.3386
0.7166

1.0974
0.7402
0.5615
0.3544

0.6952
0.1741
0.2814
0.7774

0.1201
0.0162
0.0529
0.2317

0.6753 0.5866 0.7048 0.1240 0.0302
1.4957 0.8289 1.6476 0.3253 0.0362
0.6384 0.3844 0.7102 0.1175 0.0294
1.2251 1.0529 1.2801 0.3992 0.0252
1.6952 1.3900 1.7068 0.3710 0.0371

Sumber: Adler Manurung (1997); Beta saham pada Booming dan Bearish.

108

0.0340
0.0294
0.0241
0.0219

Saham Astra Internasional, Bimantara, Citra Marga Nusapala dan
Indosemen Tunggal Perkasa tidak perlu ada dalam portofolio karena
nilai betanya dibawah satu ketika pasar mengalami kenaikan dan
betanya diatas satu ketika pasar mengalami penurunan. Saham
BDNI (saham ini tidak ada lagi karena ditutup Bank Indonesia akibat
krisis di tahun 1998) harus dimiliki pada saat pasar mengalami
kenaikan dan juga harus tidak dimiliki pada saat pasar mengalami
penurunan. Ketika pasar mengalami penurunan maka saham yang
perlu ada dalam portofolio yaitu saham Indosat, Tambang Timah,
Tjiwi Kimia, Daya Guna Samudra dan London Sumatera. Saham
Barito Pacific Timber perlu dimiliki dalam portofolio selamanya,
karena pada pasar mengalami kenaikan betanya diatas satu dan
pada pasar mengalami penurunan betanya dibawah satu.
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Dalam memformulasikan CAPM, maka ada beberapa asumsi
yang harus dibuat investor dan kumpulan dari oppotunity sebagai
berikut:
1. Investor
adalah
individu
penghindar
risiko
yang
memaksimumkan ekspektasi utilitas dari akhir periode
kekayaannya.
2. Investor adalah pengambil harga dan memiliki ekspektasi yang
homogen mengenai tingkat pengembalian aset yang mempunyai
distribusi gabungan normal.
3. Adanya tingkat pengembalian aset bebas risiko dimana investor
dapat meminjam dan meminjamkan sampai tidak terbatas
dengan tingkat bunga bebas risiko.
4. Jumlah aset tetap dimana seluruh aset dapat diperdagangkan
serta dapat dibagi-bagi secara sempurna.
5. Pasar aset bebas dari segala hambatan (frictionless) dan
informasi tidak mempunyai harga serta tersedia secara terus
menerus kepada semua investor.
6. Tidak ada pasar yang tidak sempurna (market imperfections)
misalnya, pajak regulasi dan pembatasan pada short selling.
Asumsi tersebut telah banyak didiskusikan, tetapi implikasi
yang sangat penting misalnya, pasar bebas dari segala hambatan,
tingkat bunga pinjaman sama dengan tingkat bunga meminjamkan
maka mampu dikembangkan sebuah daerah efisien yang linier yang
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disebut Capital Market Line. Jika aset dapat dibagi dan dapat
diperdagangkan, maka dapat dikeluarkan kemungkinan modal
manusia (human capital) sebagaimana biasanya dipikirkan atau
dengan kata lain perbudakan diizinkan dalam model.
Dengan memperhatikan asumsi tersebut maka menurunkan
CAPM merupakan tindakan yang sangat penting karena sangat
berguna dalam pengambilan keputusan.
Grafik 7.1: Kombinasi portofolio antara aset I berisiko dan Pasar
E(Ri)

I
Rm

M

Rf
I’
(Rm)

(Rp)

Grafik 7.1 memperlihatkan tingkat pengembalian dan simpangan
baku dari portofolio pasar M, tingkat bunga bebas risiko, Rf dan Aset
I berisiko. Garis yang menghubungkan Rf dengan M disebut dengan
Capital Market Line (CML).
Sebuah portofolio dengan alokasi sebesar a% diinvestasikan
pada aset I yang berisiko dan (1-a)% diinvestasikan pada portofolio
saham pasar (semua saham dalam pasar), maka rata-rata tingkat
pengembalian dan simpangan bakunya sebagai berikut:
E(Rp) = a E(Ri) + (1-a) E(Rm)

(7.8)

 ( RP ) = a 2 i2 + (1 − a) 2  m2 + 2a * (1 − a) *  im

(7.9)

dimana
i2 = varians dari aset I berisiko
m2 = varians dari portofolio pasar
im = kovarians antara aset I dengan portofolio pasar
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E(Rp)
= E(Ri) - E(Rm)

(7.10)

a
 (Rp)
= (½) [a2i2 + (1-a)2m2 + 2a(1-a)im ] -(½)
x [2ai2 - 2m2 + 2am2
+ 2im - 4aim]

a

(7.11)

Seperti diketahui bila melakukan investasi dalam pasar maka
penimbang wi sudah jelas diketahui, oleh karenanya merupakan
kelebihan permintaan untuk aset individu yang berisiko. Tetapi,
dalam keseimbangan bahwa kelebihan permintaan untuk setiap aset
harus sama dengan nol. Dengan menggunakan a = 0 untuk
persamaan (7.10) dan (7.11) maka diperoleh dua persamaan
berikut:
E(Rp)
a

= E(Ri) - E(Rm)
a=0

(7.12)

 (Rp)

im - m2
= (½) [ m ]
a=0
2

a

-(½)

2

x [- 2m + 2im] =

(7.13)
m

Bila diperhatikan kemiringan dari portofolio pasar pada titik M maka
diperoleh keseimbangan pasar sebagai berikut:
E(Rp) / a
(Rp / a

E(Ri) - E(Rm)
=
a = 0 (im - m2 ) / m

(7.14)

Seperti diketahui bahwa Capital Market Line juga
menerangkan mengenai hubungan keseimbangan risiko dengan
tingkat pengembalian dimana kemiringannya sebagai berikut:
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E(Rm - Rf)
(7.15)

m

Selanjutnya kemiringan Capital Market Line, persamaan Rj = Rf +
(Rm - Rf) p/m adalah sama dengan kemiringan portofolio
persamaan (7.14) dimana sama-sama pada titik M maka diperoleh
persamaan sebagai berikut:
E(Rm - Rf)
m

E(Ri) - E(Rm)
=

(im - m ) / m

(7.16)

2

Bila persamaan (7.16) disusun untuk mendapatkan nilai dari E(Ri)
diperoleh persamaan sebagai berikut:

 im
(7.17)
 m2
Persamaan (7.17) disebut dengan Capital Asset Pricing Model
(CAPM) atau sering juga disebut dengan Security Market Line
(SML). CAPM dapat digambarkan dalam sebuah grafik dimana
ordinatnya tingkat pengembalian dan absisnya risiko yang dikenal
dengan beta, dapat diperhatikan pada Grafik 7.2 dibawah ini.
E ( Ri ) = R f + E ( Rm ) − R f *

Grafik 7.2: Security Market Line
E(Ri)

Rm

M

Rf
= 1
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im / m2

Tingkat pengembalian dari E(Ri) merupakan tingkat pengembalian
aset bebas risiko ditambah risk premium. Risk premium yaitu harga
dari risk (diukur dengan selisih antara tingkat pengembalian pasar
dengan tingkat pengembalian aset bebas risiko) dikali dengan
jumlah risk. Harga risiko merupakan kemiringan dari garis RfM yaitu
selisih antara tingkat pengembalian portofolio pasar dan tingkat
pengembalian aset bebas risiko. Jumlah risiko selalu diukur dengan
Beta, i, yaitu:
im

Cov (i,m)
i

=

=
m

2

(7.18)
m

2

Beta dari aset bebas risiko yaitu nol karena hubungannya terhadap
portofolio pasar adalah nol. Betanya dianggap nol karena instrumen
tersebut tidak mungkin default. Adanya kasus surat hutang Yunani
yang tidak dibayar maka konsep beta atas instrumen yang
diterbitkan Pemerintah sebesar nol mulai didiskusikan secara ilmiah
apakah perlu dirubah atau dicari instrument lain. Tetapi, portofolio
pasar mempunyai beta bernilai satu karena kovariansnya terhadap
dirinya sendiri yaitu:

i =

Cov( Ri , Rm )

m

Cov (Rm,Rm) m2
=
=
m2
m2

(7.19a)

 m2

=1

(7.19b)

Pada persamaan (7.19b) dijelaskan bahwa βm=1 dimana prosesnya
dilihat dari proses awal pada persamaan (7.19a) yang menyatakan
beta sebuah saham. Karena ingin menghitung beta pasar maka beta
saham dirubah menjadi beta pasar sehingga kovarian pasar
dihubungkan dengan pasar pula yang memberikan hasil menjadi
varians pasar. Akibatnya, varians pasar dibagi dengan varians pasar
menghasilkan nilai satu.
CAPM ini sering digunakan dalam menghitung harga aset
berisiko dalam situasi kondisi ketidakpastian. Disamping itu, CAPM
juga digunakan untuk menghitung biaya saham (cost of equity).
Tanpa ada beta ini tidak mungkin para peneliti atau praktisi
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keuangan bisa menghitung biaya ekuitas, karena biaya ekuitas yang
menggunakan prediksi dengan CAPM harus ada betanya.
Beta tersebut bisa digambarkan dalam bentuk sebagai
berikut:
Rj
β>1
β=1
β<1

Rm

β = 1 menyatakan risiko pasar, β < 1 menyatakan risikonya lebih kecil
dari pasar dan biasa sahamnya dikategorikan saham bertahan
(defensive) atau risiko rendah dan β > 1 menyatakan risikonya lebih
besar dari risiko pasar atau high risk stock dan sahamnya dapat
dikatakan saham aggresif.
Pemilihan kedua saham menjadi
perhatian pengelola portofolio untuk menghasilkan tingkat
pengembalian sesuai kesepakatan dengan investor.
Selanjutnya, bagaimana melakukan estimasi atas CAPM
tersebut dan estimasinya dilakukan dua tahapan. Tahapan pertama
(First Stages) dilakukan dengan mengestimasikan beta dengan
menggunakan persamaan (7.1), dimana tahap ini menggunakan
data deret waktu. Artinya, beta setiap saham dapat dihitung dengan
data harga saham yang diperoleh dari data masa lalu. Hasil yang
dipergunakan dari persamaan (7.1) yaitu nilai beta dari persamaan
tersebut. Nilai beta ini dikenal dengan risiko dimana pada (7.17)
merupakan hasil bagi antara kovarians saham dan pasar dengan
varians pasar. Perhitungan ini menjadi titik awal untuk mengestimasi
Capital Asset Pricing Model (CAPM). Kemudian, perhatikan suku
berikutnya persamaan (7.17) yang merupakan koefisien dari risiko
dalam persamaan (7.17) yaitu market premium. Adapun [E(Rm) – Rf]
merupakan konstanta yang dikenal dengan market premium. Oleh
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karenanya dibutuhkan Tahapan Kedua (Second Stages) untuk
mengestimasi Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang
diestimasikan sebagai berikut:
R j = 0 + 1  j

(7.20)

Pada persamaan (7.20) diperlihatkan bahwa rata-rata tingkat
pengembalian saham ke j dipengaruhi oleh risiko saham tersebut
yang diberi simbol β, menyatakan risiko yang telah dikaitkan dengan
pasar, dimana λ0 dan λ1 merupakan konstanta. λ0 mengestimasikan
nilai Rf pada persamaan (7.17) dan λ1 mengestimasikan premi risiko
(risk premium) [E(Rm) – Rf] pada persamaan (7.17). Jika tanda λ0
negatif memberikan arti bahwa hasil yang diperoleh menyatakan
tingkat bunga bebas risiko lebih tinggi dari fakta yang ada di
lapangan. Peneliti tidak menyukai kondisi ini karena pasar uang lagi
dalam situasi kurang bagus. Jika λ1 bertanda positif atas hasil
perhitungan maka hasil tersebut menyatakan bahwa premi risiko
positif, yang memberikan arti bahwa tingkat pengembalian pasar
lebih tinggi dari tingkat bunga bebas risiko. Hasil ini yang diinginkan
oleh para peneliti. Tapi harus diingat bahwa dalam penelitian Black
dkk, intercept dan slope itu mempunyai kaitan yaitu bila intercept
rendah maka slopenya tinggi dan sebaliknya jika intercept tinggi
maka slopenya rendah. Jika tingkat pengembalian bebas risiko lebih
tinggi dari tingkat pengembalian pasar, berarti pasar dalam situasi
yang sedang bearish (jelek) atau biasa-biasa saja. Kondisi ini
sebenarnya harus dipergunakan investor untuk membeli saham
karena saham-saham diharga rendah.
Persamaan (7.20) harus diestimasikan dengan menggunakan
data cross-section bukan data runtun waktu (time series). Subscript
j menyatakan data cross-section, untuk mendapat koefisien λ0 dan
λ1. Pemahaman atas ekonometrik sangat dibutuhkan.
Walaupun hasilnya begitu dan pernyataan Black dkk, tidak
memberikan kemungkinan lain yang sering disebut dengan anomali
pasar. Peneliti harus hati-hati dan benar melihat data mengapa
anomali pasar tersebut bisa terjadi. Hasil penelitian anomali pasar
juga menjadi sebuah penelitian tersendiri yang sangat unik bisa
dikerjakan. Selanjutnya, regressi dilakukan untuk mendapatkan
hasilnya. Tabel 7.3 berikut memperlihatkan beta dan rata-rata
tingkat pengembalian 30 saham di Bursa untuk periode 1996 – 2000
(data bulanan).
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Tabel 7.3: Beta dan Average Return
Saham
Average
Beta
0.065147 0.70768219
ASGR
0.0349538 1.89983966
ASII
0.0404775 2.4546657
LPLI
-0.000382 2.13222228
BNBR
0.0399277 2.13995103
BMTR
0.0164861 1.25590641
CMNP
0.0514381 1.27193736
DNKS
0.0245522 1.06721986
GGRM
0.0264215 1.34495932
HMSP
0.0452213 1.0298646
INCO
0.0174761 1.20802495
INKP
-0.0008583
0.66932978
INTP
0.0197472 1.29439041
INDF
-0.0002826 0.94731772
INDR
0.0200032 1.15829117
ISAT
0.0452776 1.77650712
KLBF
0.0313558 1.36479658
KOMI
0.0329931 2.07778226
MPPA
0.0457327 0.85305271
MEDC
0.0674356 0.89562224
MTDL
-0.0028365 1.10147988
MDRN
0.0894589 2.54575448
MLPL
0.0424467 2.13391265
SMCB
0.0120907 1.07012845
SMGR
0.010391 1.32106388
TLKM
0.0204451 0.5891808
TBMS
0.0298079 1.49322359
TSPC
0.0038052 0.80129062
TINS
0.0064571 1.15426796
TKIM
0.07694 1.68843011
UNTR

Sumber: PT FBI
Selanjutnya, data yang diperlihatkan pada Tabel 7.3 tersebut maka
dapat diestimasikan persamaan (7.20), dimana digunakan metode
kuadrat terkecil. Adapun hasilnya diperoleh sebagai berikut:
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Regression Statistics
Multiple R
0.348631881
R Square
0.121544189
Adjusted R Square
0.090170767
Standard Error
0.022707974
Observations
30
ANOVA
df
Regression
Residual
Total

1
28
29

Intercept
Slope X Variable

SS
MS
F Significance F
0.001997695 0.001998 3.874113 0.0590096
0.014438259 0.000516
0.016435953

Coefficients Standard Error t Stat
P-value Lower 95% Upper 95% Lower 99.0% Upper 99.0%
0.00913315
0.011574959 0.789044 0.436717 -0.014577 0.0328434 -0.0228515 0.041117801
0.015396005
0.007822073 1.968277 0.05901 -0.000627 0.0314188 -0.0062184 0.037010447

Hasil Tabel diatas dapat diringkas menjadi persamaan berikut:
R j = 0.009133+ 0,015396 j

(7.21)

Adapun persamaan (7.21) menyatakan bahwa rata-rata tingkat
pengembalian saham sebesar 0,9133% dan market risk premium
sebesar 1,5396 persen. Bila beta perusahaan naik satu unit maka
tingkat pengembalian meningkat sebesar 1,5396 persen. Jika risiko
saham sebesar nol maka nilai rata-rata tingkat pengembalian
sebesar 0,9133 persen. Angka slope persamaan (7.21) yang
menyatakan positif berarti nilainya outperformed dari tingkat bunga
SBI. Bila nilai slope persamaan (7.21) lebih besar dari nol
menyatakan bahwa tingkat pengembalian pasar lebih tinggi dari
tingkat pengembalian bebas risiko.
Kasus CAPM di Beberapa Negara
Dalam sub bab ini akan dibahas hasil perhitungan CAPM di
beberapa negara yang sangat berdekatan dengan Indonesia.
Thailand
Sareewiwatthana dan Malone (1985) melakukan pengujian
terhadap Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan
menggunakan data bulanan periode Desember 1978 sampai
dengan November 1982 dimana ada 81 perusahaan yang tercatat di
Bursa Saham Thailand. Dalam periode tersebut data dibagi menjadi
13 periode yang panjang periode 6 bulanan. Dalam penelitian
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tersebut ada enam model tingkat pengembalian yang diestimasi
yaitu:
1. Model pertama dengan beta sebagai variabel bebas; R j = a + b
j + e j.
2. Model kedua dengan mengestimasi sebuah bentuk fungsi
spesifikasi risiko (a functiona form specification of risk) yang
dikembangkan oleh Box dan Cox (1964), Zarembka (1968) dan
Lee (1977) dengan modifikasi menjadi Rj = a + b j
3. Model ketiga dengan variabel bebas ditambah yaitu risiko
unsystematis dengan model sebagai berikut: Rj = a + b j + c S(ej)
+ Uj.
4. Model keempat dengan variabel bebas simpangan baku dari
tingkat pengembalian dengan model sebagai berikut: R j = a + b
S(Rj) + ej.
5. Model kelima sama dengan model ketiga tetapi variabel bebas
risiko unsystematis diganti dengan ukuran skewness dengan
model sebagai berikut: Rj = a + b j + c Gj + j.
6. Model kelima sama dengan model ketiga tetapi variabel bebas
risiko unsystematis diganti dengan ukuran coskewness dengan
model sebagai berikut: Rj = a + b j + c Kj + j.
Model pertama dari enam model tersebut yang diuraikan karena
model pertama sesuai dengan model CAPM dimana risk premium
(Rm – Rf) merupakan koeffisien dari model CAPM sama dengan b
pada model pertama. Hasilnya dapat diperhatikan pada Tabel 7.4
berikut dibawah ini.
Berdasarkan hasil pada tabel 7.4 diatas maka ada satu
periode dimana beta tidak signifikan menerangkan atau
berhubungan dengan tingkat pengembalian yaitu pada periode 9
dimana hasil intersepnya juga tidak signifikan dan negatif value.
Negatif value dari intersep ini juga menerangkan bahwa intersep
tersebut tidak outperformed dengan treasury bill di Thailand. Hasil
dari penelitiannya disimpulkan bahwa investor di Bursa Efek
Thailand bertingkah laku secara rasional dan penghindar terhadap
risiko dan beta bukan merupakan ukuran yang lengkap untuk risiko.
Pada sisi lain investor di Thailand tersebut kemungkinan memegang
portofolio saham yang tidak terdiversifikasi.
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Tabel 7.4: Hasil Regressi untuk Thailand
Periode

a

t-value

b

t-value

1
0,0218
1,4279*
0,0006 2,2287**
2
0,0182
2,1287** 0,0008 2,2070**
3
0,0143
1,7136** 0,0002 2,7042**
4 - 0,0004 - 0,0529
0,0011 1,7674**
5
0,0186
1,6764*
0,0012 2,1079**
6
0,0187
0,0588
0,0002 1,9906**
7
0,0140
0,2637
0,0015 2,1810**
8 - 0,0064 - 1,6388
0,0019 1,4767*
9
0,0075 1,7198** - 0,0028 - 1,5934
10
0,0135
2,5615**
0,0008
1,5011*
11
0,0165
2,4741**
0,0017
1,6455*
12
0,0222
3,1329**
0,0022
2,6747**
13
0,0197
3,6655**
0,0007
2,1249**
Average 0,0137
1,4716
0,0008 1,7424

R2
0,1507
0,1482
0,1594
0,1004
0,1365
0,1239
0,1452
0,0723
0,0827
0,0723
0,0893
0,2026
0,1389
0,1249

Sumber: Sareewiwatthana dan Malone (1985
Korea Selatan
Hee-Kyung K.Bark (1991) melakukan penelitian terhadap
CAPM dengan menggunakan data bulanan pada periode Januari
1980 sampai dengan 1987. Delapan tahun data tersebut dibagi
menjadi 5 periode data yang saling bertindih (overlapping) dengan
interval 4 tahun. Untuk setiap interval, perusahaan yang terdaftar di
Bursa Saham Korea diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasar pada
akhir tahun ketiga.
Dua puluh portofolio dibentuk dengan dasar ranking nilai
dengan timbangan yang sama untuk setiap saham. Portofolio ini
disusun dengan urutan peningkatan size perusahaan sehingga
setiap portofolio mempunyai jumlah saham yang hampir sama. Oleh
karenanya, portofolio pertama berisikan portofolio saham yang
berkapitalisasi pasar kecil dan portofolio 20 berisikan saham yang
berkapitalisasi besar.
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Table 7.5: Average Values of Estimated Coefficients of the
Cross-sectional Regression
Market
Period
N
r0
r1
R2
Index
VWI Total period
60
0.04524
-0.02025 0.204
(1983-1987)
(3.275)
(-1.665)
1st Interval
12
0.05009 -0.04536 a 0.313
(1983)
(2.945)
(-2.472)
2nd Interval
12
0.02496
-0.00860 0.182
(1984)
(0.935)
(-0.311)
3rd Interval
12
0.02009
-0.00909 0.143
(1985)
(1.020)
(-0.426)
4th Interval
12
0.02831
0.01205 0.240
(1986)
(1.668)
(0.471)
5th Interval
12
0.10276
-0.05023 0.142
(1987)
(1.871)
(-1.296)
EWI

Total Period
60
0.04652 -0.01719 b
(1983-1987)
(4.136)
(-1.676)
1st Interval
12
0.05648 -0.04320 a
(1983)
(3.071)
(-2.336)
2nd Interval
12
0.02948
-0.01049
(1984)
(0.998)
(-0.399)
3rd Interval
12
0.04319 -0.03154 a
(1985)
(3.852)
(-3.368)
4th Interval
12
0.03527
0.00111
(1986)
(2.022)
(0.059)
5th Interval
12
0.06816
-0.00181
(1987)
(1.672)
(-0.052)
Note: T-statistic are presented in parentheses
a) Significant at the
0.05 level.
b) Significant at the
0.10 level.

0.143
0.284
0.149
0.049
0.076
0.156

Dalam penelitian ini ada empat model yang akan diestimasi yaitu
sebagai berikut:
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1. Model pertama yaitu market model Ri,t = 0 + i Rm,t + ei,t ;
kemudian dengan model ini dihitung beta portofolio dan
simpangan baku residual untuk setiap portofolio.
2. Model kedua sama dengan model CAPM dimana variabel bebas
risiko merupakan beta portofolio dengan model sebagai berikut:
Rp,t = r0,t + r1,t p,t-1 + p,t
3. Model ketiga dengan variabel bebas menjadi dua ditambah risiko
unsystematis dengan model sebagai berikut: Rp,t = r0,t + r1,t p,t-1
+ r3,t S(ep,t-1) + p,t
4. Model keempat dengan variabel bebas menjadi tiga
pengembangan model ketiga ditambah kuadrat beta portofolio
dengan model sebagai berikut: Rp,t = r0,t + r1,t p,t-1 + r1,t 2p,t-1 +
r3,t S(ep,t-1) + p,t
Hasil model kedua yang diperlihatkan dimana hasil yang lain hanya
hasil kesimpulannya saja. Model kedua tersebut dapat diperhatikan
pada Tabel 7.6.
Tabel 7.6: Nilai rata-rata koefisien estimasi dari regressi cross-section
Market
Index

Period

N

r0

r1

r2

r3

R2

VWI

Total Period
(1983 – 1987)
1st
Interval
(1983)
2nd
Interval
(1984)
3rd
Interval
(1985)
4th
Interval
(1986)
5th
Interval
(1987)

60

0,03781
(1,996)
0,01917
(0,691)
0,10149
(1,584)
0,00151
(0,035)
-0,01225
(-0,747)
0,07916
(1,895)

-0,05381
(-2,049)
-0,04450
(-1,149)
-0,04889
(-0,701)
-0,05950
(-1,725)
0,00325
(0,068)
-0,19942
(-1,338)

0,02008
(1,609)
-0,00303
(-0,164)
0,02405
(0,707)
0,02976
(1,519)
0,01020
(0,488)
0,04309
(0,947)

0,16546
(1,041)
0,32816
(1,531)
-0,63819
(-1,749)
0,30822
(0,693)
0,39956
(1,458)
0,42957
(1,108)

0,385

Total Period
(1983 – 1987)
1st
Interval
(1983)
2nd
Interval
(1984)
3rd
Interval
(1985)

60

0,03243
(1,529)
0,04773
(1,486)
0,06356
(0,906)
0,0212
(0,671)

-0,03007
(-1,171)
-0,06569
(-1,652)
0,01305
(0,201)
-0,07126
(-2,89)

0,00630
(0,622)
0,00904
(0,542)
-0,01303
(-0,591)
0,02012
(1,396)

0,19948
(1,288)
0,18368
(0,792)
-0,41356
(-1,088)
0,37452
(1,221)

0,335

EWI

12
12
12
12
12

12
12
12

0,457
0,316
0,387
0,418
0,347

0,431
0,314
0,271
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4th
Interval 12
-0,03866
0,02347
-0,01440 0,75908
0,328
(1986)
(-0,916)
(0,3671)
(-0,603)
(2,217)
5th
Interval 12
0,06946
-0,04993 0,02980
0,09367
0,329
(1987)
(1,329)
(-0,631)
(0,909)
(0,237)
Sumber: Hee-Kyung K. Bark (1991); Risk, Return and Equlibrium in the Emerging
Markets: Evidence from Korean Stock Market; Journal of Economics and Busines;
pp. 353 - 362

Tabel 7.6 diatas memperlihatkan bahwa hasilnya negatif signifikan
pada tingkat 10%. Hal ini menerangkan bahwa risiko mempunyai
hubungan negatif dengan tingkat pengembalian dan bertolak
belakang dengan hasil penelitian sebelumnya serta teori CAPM
dimana risiko berhubungan positif linier dengan tingkat
pengembalian. Hasil ini juga menyatakan bahwa beta bukan
merupakan ukuran risiko yang valid untuk Bursa Saham Korea.
Untuk model ketiga, variabel risiko unsystematis signifikan pada
tingkat 10% sementara risiko portofolio tidak signifikan pada seluruh
periode. Sementara pada sub interval periode maka hasilnya
berfluktuasi dimana risiko portofolio dan risiko unsystematis secara
bergantian signifikan pada tingkat 5% atau 10%. Tidak signifikannya
CAPM berlaku di Bursa saham Korea dikarenakan pasarnya tidak
effisien dan portofolio saham yang dipegang oleh investor di Bursa
Saham Korea tidak penuh terdiversifikasi.
Keputusan Pembelian Saham
Dalam menentukan sebuah saham dapat dibeli dengan
menggunakan CAPM ini yaitu dengan memperbandingkan antara
forecasted return dengan expected return yaitu E(Ra) dan E(Rx).
Perbandingan tersebut dapat diperhatikan dalam Gambar 7.3.
Pada gambar 7.3 terlihat bahwa ada garis SML yang
menceritakan nilai harapan investor atas tingkat pengembalian
berbagai instrumen investasi dengan risiko yang ditolerir. Bila
investor menginginkan tingkat pengembalian sebesar Rm maka
investor harus mau mentolerir risiko sebesar m. Saham A yang
mempunyai tingkat investasi pada A dan risiko A disebut dengan
saham undervalue karena tingkat pengembalian sebesar yang
dihasilkan dikarenakan pembeliannya pada harga termurah
sehingga diperoleh kapital gain yang tinggi. Saham B adalah saham
yang dikenal dengan saham overvalue. Oleh karenanya, semua
saham yang dibawah garis SML merupakan saham-saham yang
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overprice dan saham yang diatas garis SML disebut dengan saham
yang underprice.
Gambar 7.3: SML dan dua saham
E(R)
SML
•

Rm

A

M
▪

B

Rf

0

m

risiko

Tabel 7.6 memperlihatkan tingkat pengembalian saham
ramalan aktual dengan expected return berdasarkan CAPM serta
harga pada tanggal 29 Februari 1996.
Ramalan tingkat
pengembalian aktual pada tahun 1996 dilakukan dengan
meramalkan harga pada akhir tahun 1996 dengan menggunakan
PER dimana harga akhir tahun 1995 diketahui dan PER industrinya
juga diketahui. Ramalan harga tahun 1996 dapat dilakukan maka
ramalan tingkat pengembalian actual juga dapat diperoleh.
Selanjutnya, dilakukan perhitungan tingkat pengembalian yang
diharapkan (Expected Return) dengan menggunakan rumusan
CAPM maka diperoleh tingkat pengembalian yang diharapkan.
Tetapi, ramalan terhadap tingkat pengembalian pasar harus
dilakukan dan tingkat pengembalian bebas risiko juga diramalkan.
Sedangkan beta dari masing-masing saham dapat dihitung dengan
metode yang dikemukakan sebelumnya atau mendapatkannya dari
Bloomberg. Selanjutnya diperbandingkan kedua hasil tersebut maka
keputusannya dapat dilihat kolom keputusan.
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Table 7.6: Estimation of Portfolio Stock Price based on the
Average Forecasting
Expec
Actual
PER Price Price Return ted
Price
IND. End of End of
Retur Keputu Feb 29,
NO Saham EPS96 BETA 96 96
95
1996 n 96 san
1996.
1
ADMG
236.3 1.624 10 2,363 1,625 45.38 25.65 Murah 2,000
2
AMFG
195.3 1.344 15 2,929 2,225 31.63 24.11 Murah 3,050
3
ASII
359.7 0.649 12 4,316 3,550 21.58 20.29 Murah 2,875
4
BDNI
177.5 1.336 12 2,130 1,875 13.60 24.06 Mahal 2,000
5
BNII
685.7 1.625 12 8,159 7,575
7.72 25.65 Mahal 9,725
6
BMTR
152.8 1.06 16 2,445 1,900 28.70 22.55 Murah 2,725
7
BUKK
289.5 0.593 13 3,764 3,100 21.40 19.99 Murah 3,425
8
DNKS
378.0 0.369 14 5,330 5,300
0.56 18.76 Mahal 5,500
9
DVLA
159.0 1.493 27 4,277 4,150
3.06 24.93 Mahal 5,425
10
GJTL
165.8 1.732 12 1,973 1,275 54.78 26.24 Murah 1,575
11
GGRM
955.3 1.275 27 25,794 23,900
7.92 23.73 Mahal 28,000
12
HMSP
1028.2 1.404 27 27,761 23,800 16.64 24.44 Mahal 25,275
13
INKP
315.0 1.476
7 2,205 1,675 31.64 24.83 Murah 1,850
14
INTP
452.6 0.786 20 9,052 7,675 17.94 21.05 Mahal 9,225
15
INDF
475.8 1.158 24 11,325 11,000
2.95 23.09 Mahal 11,900
16
ISAT
483.2 0.776 22 10,630 8,300 28.07 20.99 Murah 8,650
17
KIJA
415.3 1.695 12 4,984 3,700 34.70 26.04 Murah 3,675
18
JRPT
511.8 0.992 12 6,040 6,150 -1.79 22.18 Mahal 8,000
19
MYOR
82.7 0.928 27 2,232 1,650 35.27 21.82 Murah 1,825
20
MDRN
609.2 0.758 24 14,498 13,250
9.42 20.89 Mahal 13,400
21
MLIA
478.8 0.312 15 7,135 6,450 10.61 18.44 Mahal 4,400
22
SMGR
437.8 0.971 20 8,757 6,400 36.82 22.06 Murah 8,150
23
TLKM
157.8 0.832 22 3,393 3,000 13.09 21.30 Mahal 3,700
24
TKIM
397.7 1.311
7 2,784 2,100 32.56 23.93 Murah 2,350
25
WICO
396.4 0.673 16 6,263 6,100
2.67 20.42 Mhal 6,500
Average 387.2 1.08 17
20.27 22.68
Assumption: Return Market is 22.22% in 1996,
t-test
1.002
Index is at 628.022.
Beta
3 Not Significant
Risk free rate is 16.73% in 1996
t-test
1.049
(average).
E(R)
73 Not Significant
Sumber: Adler H. Manurung (1995); Stock Selection; Paper Work
unpublished

Berdasarkan table tersebut, maka ADMG dianggap saham murah
(undervalue) dan pada kolom berikutnya ada harga saham ADMG
senilai Rp. 2.000,- pada tanggal 29 Februari 1996. Apakah
keputusan investor dalam kasus ini dimana secara analisa
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fundamtental sahamnya sangat murah. Investor langsung membeli
sahamnya karena murah atau menjual saham yang dimiliki atau
menunggu sahamnya pada harga tertentu. Semua orang pasti
memutuskan akan membeli saham ADMG karena perhitungan
fundamentalnya dikonklusikan murah. Tetapi, benarkah harus dibeli
? Bila investor membeli pada harga Rp. 2.000,- dan pada akhir tahun
harganya diestimasikan senilai Rp. 2.363,sementara
menggunakan tick size harga saham maka harga saham ini senilai
Rp. 2.350,- sampai dengan Rp. 2.400,- sehingga tingkat
pengembalian saham ADMG sekitar 15 persen (Rp. 2.400 / Rp.
2.000 – 1). Tingkat pengembalian tersebut lebih kecil dari harapan
tingkat pengembalian saham ADMG sebesar 25,65 persen. Oleh
karenanya, investor melakukan kesalahan atau terlalu cepat bila
membeli pada harga Rp. 2.000,-. Investor harus menunggu sampai
pada harga Rp. 1.800,- agar tingkat pengembalian saham ADMG
yang dibeli lebih besar dari harapan tingkat pengembalian yang
besarnya 25,65 persen. Uraian tersebut telah memberikan informasi
bahwa investor harus menggabungkan pendekatan fundamental
dan tekhnikal dimana dalam kasus ini disebutkan waktu untuk
membeli (timing to buy). Investor harus hati-hati ketika membeli
saham dan juga jangan terlalu hati-hati karena bisa ketinggalan
waktu.
Teori Harga Arbitrasi
Pembahasan Teori Harga Arbitrasi ini harus dimulai dengan
pembahasan Arbitrasi. Adanya arbitrasi dikarenakan harga saham
yang tidak wajar (mispricing) di pasar atau adanya perbedaan harga
sekuritas di dua pasar. Kemudian, investor melakukan pembelian
sebuah sekuritas dari pasar yang satu dan menjualnya ke pasar
yang lain dan hasil perbedaan harga ini lebih tinggi dari tingkat bunga
yang berlaku. Akibatnya, investor yang pintar (smart investor)
mencoba melakukan arbitrasi karena akan memperoleh keuntungan
dengan tidak adanya modal yang dibutuhkan untuk melakukan
transaksi arbitrasi tersebut. Sharpe et.all (1999) memberikan
konsep arbitrasi sebagai berikut:
The process of earning riskless profits by
taking advantage of differential pricing for
the same physical asset or security.
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Selanjutnya, harga saham (baca: tingkat pengembalian
saham) dipengaruhi oleh pasarnya yang modelnya dikenal Indeks
Model sebagai berikut:

E ( R j ) =  +  * Rm +  j
(7.22)
Model ini disebut juga model indeks tunggal karena tingkat
pengembalian saham dipengaruhi oleh satu variabel yang yaitu
Indeks saja. Tetapi, Indeks Pasar tersebut dipengaruhi oleh
beberapa variabel, dan empiris yang dilakukan Manurung (1996)
untuk IHSG menyatakan sebagai berikut:
Idxt = 17,09 - 1,109 Irrt - 1,359 USDt + 0,102 CRAt + 0,105 Inft-1 + 0,185 DMS2t (7.23)
(-7,59)
(-3,32)
(3,22)
(2,20)
(3,22)

dimana
Irr = tingkat bunga
USD = nilai kurs Dollar
CRA = defisit transaksi berjalan
Inf = inflasi
DMS2 = perubahan uang beredar M2.
Bila persamaan (7.23) disubsitusikan terhadap persamaan (7.22)
maka harga saham dipengaruhi beberapa variabel dan dikenal
dengan model multi-indeks. Penelitian internasional yang sangat
terkenal dan sering menjadi kutipan beberapa buku dan sudah
dipublikasikan pada jurnal internasional yaitu penelitian Chen, Roll
and Ross (1986) dengan persamaan model multi-indeks sebagai
berikut:
Rj = 6,409 + 5,021 Rm + 14,009 IP – 0,128 EI – 0,848 UI + 0,130 CG – 5,017 GB (7.24)
(1,22)
(3,77)
(-1,67)
(-2,54)
(2,86)
(-1,58)

dimana
IP = pertumbuhan produksi industri
EI = perubahan harapan inflasi diukur dengan perubahan tingkat
bunga T-bill
UI = inflasi yang tidak diharapkan diukur perbedaan aktual dan
ekspektasi inflasi
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CG = perubahan yang tidak diharapkan pada risk premium diukur
dengan perbedaan tingkat pengembalian obligasi korporasi
dengan pemerintah
GB = perubahan yang tidak diharapkan pada term premium diukur
dengan perbedaaan jangka waktu obligasi pemerintah
antara jangka panjang dengan jangka pendek.
Persamaan (7.22) dan (7.23) diestimasikan dengan menggunakan
data runtun waktu dan data cross-section. Tetapi, bisa saja seluruh
variabel menjadi satu kesatuan mempengaruhi tingkat
pengembalian atau satu kesatuan tersebut hanya satu variabel atau
dua atau tiga dan seterusnya. Satu kesatuan ini yang dikenal dengan
faktor sehingga satu faktor bisa satu variabel saja dan bisa seluruh
variabel. Bila satu variabel saja dan variabel itu Indeks maka model
tersebut dapat disebut dengan Model Indeks Tunggal. Untuk
estimasi faktor ini dikenal dengan analisa Faktor.
Teori Harga Arbitrasi (Arbitrage Pricing Theory = APT) ini
diperkenalkan Ross (1976) merupakan kritik atas teori harga aset
(Capital Asset Pricing Model = CAPM) yang sangat terkenal itu.
Teori harga aset menyatakan bahwa hanya ada satu variabel yang
mempengaruhi tingkat pengembalian saham yang dikenal dengan
risiko pasar saham. Tetapi, kenyataannya tingkat pengembalian
saham dapat dipengaruhi berbagai faktor yang tidak dijelaskan oleh
teori harga asset. APT ini mempunyai asumsi (Farrell, 1997) sebagai
berikut:
a. investor mempunyai kepercayaan yang homogen (investors
have homogens beliefs)
b. Investor adalah penghindar risiko yang memaksimumkan
utilitas (investors are risk-averse utility maximizes)
c. Pasar adalah sempurna
Ketiga asumsi yang disebutkan diatas dimiliki juga oleh Model Harga
Aset Modal (Capital Asset Pricing Model).
Tingkat pengembalian sebuah saham pada sebuah periode tertentu
t diasumsikan sebagai berikut:

r j ,t = a j + 1, j F1,t +  2, j F2,t + ...... +  n, j Fn,t +  j ,t

(7.25)

dimana
Fi = mewakili nilai setiap indeks atau faktor yang
mempengaruhi return.
127

Pada persamaan (7.22), bahwa nilai β untuk masing-masing faktor
bisa positif atau negatif dan β ini dikenal dengan sensitifitas terhadap
faktor atau factor loading .
Arbitrase Portofolio
Analisis yang cukup menarik dan bisa menerima Teori Harga
Arbitrasi ini bila diuraikan pada kasus portofolio yang dikenal dengan
Arbitrasi Portofolio. Portofolio mengandung banyak saham yang
harus dikelola, sehingga seorang pengelola portofolio bisa saja
melakukan pembelian pada satu sekuritas dan menjual (short
selling) pada saham yang lain yang dananya digunakan untuk
membeli sekuritas sehingga tidak dibutuhkan dana sehingga terjadi
peningkatan tingkat pengembalian portofolio.
Ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka abritrase
portofolio:
a. Portofolio tersebut tidak menuntut tambahan modal dari
investor
X 1 + X 2 + X 3 + X 4 + ..... + X n = 0

(7.26)

b. Sebuah arbitrasi portofolio tidak sensitif terhadap setiap
faktor. Artinya, arbitrasi portofolio memiliki eksposur faktor nol
(Zero factor exposure).
b1 * X 1 + b2 * X 2 + b3 * X 3 + b4 * X 4 + ..... + bn * X n = 0

(7.27)

c. Arbitrase portofolio menghasilkan tingkat pengembalian
ekspektasi melebihi nol.
X 1 * ri + X 2 * r2 + X 3 * r3 + X 4 * r4 + ..... + X n * rn  0 (7.28)

Model Satu Faktor
Model satu Faktor merupakan APT yang paling sederhana
karena hanya ada satu faktor yang mempengaruhi harga saham.
Satu Faktor ini bisa saja berisikan beberapa varaibel baik variabel
fundamental dan macro-fundamental maupun keduanya digabung.
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Bila satu faktor tersebut hanya ada satu variabel maka Model Satu
Faktor sama dengan Model Indeks Tunggal. Adapun model satu
faktor ini sebagai berikut:

E(R j ) =  +  * F j +  j
dimana

(7.29)

Rj = tingkat pengembalian pada saham j
Fj = faktor saham ke j
α, β = konstanta
Misalkan, seorang investor mempunyai tiga saham dan
diinvestasikan masing-masing Rp. 12 milyar dimana data yang
dimilikinya sebagai berikut:

Saham 1
Saham 2
Saham 3

Ri
15%
21%
12%

bi
0,9
3,0
1.8

Persamaan yang muncul untuk factor analysis sebagai berikut:
X1 + X 2 +
X3 = 0
0,9 X1 + 3 X2 + 1,8 X3 = 0
Dua persamaan diatas digunakan untuk mendapatkan nilai X1, X2,
dan X3 dan kemungkinan agak sulit mendapatkannya.
Bila X 1
ditentukan besarannya yaitu = 0.1 maka nilai yang lain dapat
ditentukan, sehingga kedua persamaan diatas dibuat kembali
setelah memasukkan nilai X1 tersebut sebagai berikut:
0,1
0,09

+ X2 +
X3 = 0
+ 3 X2 + 1,8 X3 = 0

Adanya dua persamaan dan dua bilangan tidak dikenal akan
diestimasi, dimana hasilnya bahwa X2 = 0.075 dan X3 = - 0,175.
Artinya arbitrasi bisa dilakukan dan penimbang tersebut. Sedangkan
tingkat pengembalian ketiga saham tersebut sebesar 0,975% yang
menyatakan hasilnya diatas nol. Sehingga saham satu dibeli Rp.
1.200.000.000,- dan saham dua senilai Rp. 900.000.000,- serta
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melakukan short selling terhadap saham tiga senilai Rp.
2.100.000.000,- Berdasarkan perhitungan tersebut maka arbitrasi
dapat diidentifikasi.
Adanya transaksi pembelian saham satu dan dua serta menjual
saham tiga akan mempengaruhi tingkat pengembalian masingmasing saham. Tingkat pengembalian saham satu dan dua akan
turun dikarenakan adanya kenaikan harga saham satu dan dua
akibat besarnya permintaan.
Kenaikan harga saham
mengakibatkan tingkat pengembalian harapan akan turun.
Demikian pula sebaliknya pada saham 3, tingkat pengembaliannya
akan turun karena harga saham yang turun akibat adanya penjualan
yang meningkat sehingga tingkat pengembalian mengalami
kenaikan. Adapun penjelasannya dapat diuraikan sebagai berikut:

R=

P1
−1
P0

(7.30)

Pembelian saham akan menaikkan harga sekarang (P0) sementara
P1 tidak berubah sehingga tingkat pengembalian turun. Bila
penjualan saham mengakibatkan P0 turun sehingga menaikkan
tingkat pengembalian.
Tindakan jual dan beli saham akan terus berlangsung sampai
seluruh arbitrasi hilang. Artinya, seluruh kemungkinan portofolio
harus disesuaikan agar mencapai tidak ada tambahan dana dan
memiliki faktor nol ekposur (zero factor exposure) yang membuat
tingkat pengembalian harapan nol. Adapun hubungan antara tingkat
pengembalian dengan sensitifitas sebagai berikut:

Ri = 0 + 1b1

(7.31)

dimana λ0 dan λ1 konstanta. Persamaan tersebut merupakan
persamaan harga aset dari APT dengan tingkat pengembalian yang
dibangun oleh satu faktor.
Artinya, bila harapan tingkat
pengembalian dan sensitifitas diketahui maka konstanta dapat
diestimasi sehingga persamaan APT dapat diestimasikan.
Persamaan tersebut juga menyatakan bahwa hubungan linear
antara tingkat pengembalian dan sensitifitas.
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Bila ekuilibriumnya terjadi pada λ0 = 8 dan λ1 = 4, maka nilainya
dimasukkan persamaan (7.31) harga aset sebagai berikut:

Ri = 8 + 4bi
Sehingga, tingkat pengembalian untuk masing-masing saham
sebagai berikut:

R1 = 8 + (4 * 0.9) = 11,6%
R2 = 8 + (4 * 3,0) = 20,0%
R3 = 8 + (4 *1,8) = 15,2%
Hasil tersebut memperlihatkan bahwa tingkat pengembalian saham
satu dan dua mengalami penurunan dari 15% dan 21% menjadi
11,6% dan 20% untuk masing-masing saham dikarenakan adanya
kenaikan pembelian. Sebaliknya, saham tiga mempunyai tingkat
pengembalian yang naik dari 12% menjadi 15,2%. Oleh karenanya,
tingkat pengembalian saham akan ekuilibrium dengan sebuah fungsi
linier sensitifitas terhadap faktor bi.
Model Dua Faktor
Pembahasan sebelumnya telah menguraikan single factor dalam
APT. Selanjutnya, Model dua faktor untuk APT ini mempunyai
persamaan sebagai berikut:

R j = a j + b j ,1 * F1 + b j , 2 * F2 + e j

(7.32)

Persamaan tersebut memperlihatkan adanya dua sensitifitas b1 dan
b2 serta dua faktor yaitu F1 dan F2. Adapun faktor tersebut dapat
dikatakan tingkat bunga dan produksi industri. Misalkan seorang
investor melakukan investasi pada empat saham dengan nilai
masing-masing Rp. 5 milyar. Adapun tingkat pengembalian dan
sensitifitas sebagai berikut:
Ri
bi,1
bi,2
Saham 1
15%
0,9
2,0
Saham 2
21%
3,0
1,5
Saham 3
12%
1,8
0,7
Saham 4
8%
2,0
3,2
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Selanjutnya, investor melakukan identifikasi apakah bisa dilakukan
arbitrasi dengan uraian sebelumnya.
Adapun persamaan yang bisa dibuat dengan data tersebut
sebagai berikut:
X1 + X 2 +
X3 + X4 = 0
0,9 X1 + 3 X2 + 1,8 X3 + 2 X4 = 0
2 X1 + 1,5 X2 + 0,7 X3 + 3,2 X4 = 0
Adanya tiga persamaan dan empat bilang tidak diketahui maka agak
sulit mendapatkan hasilnya, sehingga perlu dibuat atau ditentukan
secara bebas satu variabel dan sama seperti sebelumnya yaitu X 1 =
0,1. Hasilnya diperoleh yaitu:
X2 = 0,088
X3 = - 0,108
X4 = - 0,08
Selanjutnya, transaksi saham dengan menggunakan penimbang
tersebut menghasilkan tingkat pengembalian sebesar 1,41% yang
memberikan arti melebihi nol berarti persyaratan ketiga dipenuhi.
Transaksi yang dilakukan bahwa saham satu dan dua dibeli dan
saham tiga dan empat dijual (short selling). Adanya tindakan
tersebut akan mempengaruhi harga saham, sehingga harga saham
satu dan dua mengalami kenaikan dikarenakan adanya permintaan
yang meningkat, sementara saham tiga dan saham empat akan
turun dikarenakan adanya penjualan.
Akibatnya, tingkat
pengembalian saham satu dan dua mengalami penurunan
sedangkan saham tiga dan empat mengalami kenaikan.
Investor akan terus melakukan arbitrasi agar tercapai harga
saham yang ekulibrium, dimana ekuilibrium terjadi bila ketiga syarat
dipenuhi. Adapun fungsi hubungan linier sensitifitas dan tingkat
pengembalian menjadi sebagai berikut:

Ri = 0 + 1b1 + 2 b2

(7.33)

Persamaan ini menyatakan adanya tiga dimensi yaitu Ri , b1 dan b2.
Bila nilai λ0 = 8 dan λ1= 4, dan λ2 = -2 maka persamaan (7.33)
menjadi sebagai berikut:
132

Ri = 8 + 4b1 − 2b2
Tingkat pengembalian untuk masing-masing saham dapat dihitung
sebagai berikut:
R1 = 8 + (4 * 0,9) − (2 * 2) = 7,6%
R 2 = 8 + (4 * 3) − (2 * 1,5) = 17,0%
R3 = 8 = (4 * 1,8) − (2 * 0,7) = 13,8%
R 4 = 8 + (4 * 2) − (2 * 3,2) = 9,6%

Sesuai perhitungan tersebut maka saham satu dan dua mengalami
penurunan pada tingkat pengembalian dan mengalami kenaikan
tingkat pengembalian pada saham tiga dan empat. Artinya,
perubahan tingkat pengembalian sesuai dengan arah yang
diharapkan.
Teori harga aset sebenarnya mengestimasi model harga aset seperti
pada persamaan (5.25) untuk dua sensitifitas. Estimasi koefisien
tersebut dapat dilakukan dengan analisa regressi dan analisa faktor.
Empiris yang dilakukan selaku menggunakan analisa regressi,
sebaiknya menggunakan analisa faktor sesuai dengan namanya
Arbitrage Pricing Theory yang membahas banyak faktor
mempengaruhi tingkat pengembalian saham.

Soal - Soal
1.
2.
3.
4.
5.

Jelaskan model pasar yang sudah dipelajari?
Apakah Beta?
Apakah Teori Harga Aset?
Aakah Teori Arbitrasi Aset?
Jelaskan keterkaitan Teori harga aset dan Teori Arbitrasi
Aset?
6. Coba jelaskan bila nilai Beta perusahaan melebih 2,
mungkinkah ?
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Bab 8
Keputusan Investasi:
NPV, IRR dan Payback Period
Pendahuluan
Pada sisi kiri neraca perusahaan terdapat item Aset tetap dan juga
investasi pada anak perusahaan bahkan pada alat-alat investasi
yang likuid. Perusahaan juga perlu memperhatikan pengelolaan dari
aset ini. Apa saja yang harus diperhatikan ketika ingin membeli aset
tersebut karena pembelian aset ini akan memberikan kehidupan
perusahaan di masa mendatang. Alat yang dipergunakan untuk
membeli aset tersebut dapat dilakukan dengan metode Net Present
Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Period (PP).
Metode ini akan diuraikan satu persatu.
Net Present Value (NPV)
Net Present Value (NPV) merupakan sebuah ukuran yang
menyatakan dilanjutkan proyek yang ingin dijalankan. NPV ini bisa
disebutkan sebagai keuntungan (Profit) yang diperoleh atas
investasi terhadap proyek yang diinginkan tersebut. Besaran yang
dikeluarkan pada saat ini untuk investasi diperbandinkan dengan
arus yang diterima selama proyek dinilai saat ini. Bila NPV bernilai
negatif berarti proyek yang ingin dikerjakan tersebut tidak untung.
NPV tersebut merupakan selisih nilai investasi sekarang dengan nilai
sekarang dari arus kas atas proyek tersebut selama periode
ekonomis yang telah dinyatakan atas proyek tersebut. Adapun
rumusan dari NPV tersebut sebagai berikut:
𝐶𝐹

𝑡
𝑁𝑃𝑉 = −𝐼0 + ∑𝑛𝑡=1 (1+𝑤𝑎𝑐𝑐)
𝑡

(8.1)

dimana
I0 = nilai investasi saat ini
CFt = nilai cash flow dari proyek pada periode t
wacc = weighted average cost of capital = biaya modal perusahaan
t = waktu proyek
n = jumlah tahun ekonomis proyek.
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Arus kas (CFt) yang dimaksud merupakan hasil jumlah dari laba
berish, depresiasi dan modal kerja bersih (net working capital).
Harus diingat juga bahwa modal kerja bersih merupakan selisih antar
aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Sering juga nilai modal kerja ini
dianggap nol karena pertambahan liabilitas lancar sama dengan
pertambahan aset lancar. wacc dipergunakan sebagai discount rate
proyek ini karena perusahaan menggunakan minimum biaya modal
yang dikeluarkan sebesar nilai wacc perusahaan.
Gambar 8.1: Grafik Net Present Value

Gambar 8.1 diatas memplihatkan hubungan antara tingkat bunga
dengan nilai NPV. Jika tingkat bunga semakin besar maka nilai NPV
semakin menuju negative yang menyatakan proyek tidak dijalankan.
Contoh 1:
Misalkan, Sebuah perusahaan ingin melakukan investasi pada sebuah
mesin dan prediksi akan berumur 5 tahun senilai Rp. 5 Miliyar pada akhir
tahun ke- 5 mesin ini dapat dijual dengan nilai Rp. 500 Juta. Perusahaan
merencanakan depresiasi dana 5 tahun dengan menggunakan Stright-Line
method. Laba bersih perusahaan selama lima tahun sebagai berikut: T1 Rp 500 juta, T2 - Rp 800 juta, T3 - Rp 1,2 milyar, T4 - Rp 1,5 milyar

dan tahun kelima Rp 1,75 milyar. Informasi yang diperoleh bahwa
adanya penambahan liabilitas lancar dan aset lancar diasumsikan
137

senilai Rp 50 juta. Hitunglah NVP, IRR dan Payback Period jika
wacc perusahaan 8,5 % ?
Tabel 8.1: Arus Kas, PVCF
wacc 8,50%
Tahun Laba
Bersih
0
1
2
3
4
5

0,5
0,8
1,2
1,5
1,75

Depre- Net
siasi
Modal
Kerja
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

-0,05
-0,05
-0,05
-0,05
-0,05

Arus
Kas

Discount
Factor

PVCF

-5
1,35
1,65
2,05
2,35
2,6
Total

1
- 5,0000
0,921659
1,2442
0,849455
1,4016
0,782908
1,6050
0,721574
1,6957
0,665045
1,7291
2,6756

Angka 0,921659 diperoleh (1/(1+0,85)^1) dan angka 0,665045
diperoleh hasil (1/(1+0,85)^5).
Berdasarkan Tabel 1 diatas maka dapat dilihat bahwa NPV
dari proyek tersebut senilai Rp. 2,6756 milyar (positif), berarti proyek
tersebut bisa dijalankan.
Selanjutnya, bila pada Contoh diatas ada persoalan proyek
tersebut membutuhkan tambahan invetasi sebesar Rp. 2 milyar pada
akhir tahun 3, maka arus kasnya berubah seperti diperlihatkan Tabel
8.2 dibawah ini.
Tabel.8.2: Arus kas adanya Investasi pada akhir tahun 3.
wacc
Tahun

0
1
2
3
4
5

138

8.50%
Laba
Bersih

0.5
0.8
1.2
1.5
1.75

Depre- Net
siasi
Modal
Kerja
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9

-0.05
-0.05
-0.05
-0.05
-0.05

Arus
Kas

Discount
Factor

PVCF

-5
1.35
1.65
0.05
2.35
2.6
Total

1
0.921659
0.849455
0.782908
0.721574
0.665045

5.0000
1.2442
1.4016
0.0391
1.6957
1.7291
1.1098

Berdasarkan data pada Tabel 8.2, maka arus kas berubah
dari Rp. 2,05 Milyar menjadi Rp. 0,5 milyar dikarenakan adanya
investasi sebesar Rp. 2 Milyar. Adapun NPVnya tetapi positif
sebesar
Rp.
1,1098
Milyar
sehingga
proyek
tetapi
berjalan/dilanjutkan.
Persoalan ini seperti ini sering kita ketika proyek listrik dimana
pada tahun tertentu memasukkan peralatan baru agar proyek
tersebut tetap berjalan dengan baik. Tambahan investasi harus
dimasukkan dalam perhitungan proyek karena proyek membutuhkan
peralatan tersebut agar proyek bisa berjalan dengan baik dan
menghasilkan pendapatan seperti semula yang direncanakan.
Internal Rate of Return (IRR)
IRR sebuah metode yang mengukur tingkat pengembalian dari
proyek yang ingin dikerjakan. Bila NPV = 0 maka rumusan (8.1)
dirubah untuk mendapatkan tingkat pengembalian internal (Internal
Rate of Return, IRR), sehingga rumusan sebagai berikut:
𝐶𝐹

𝑡
𝑁𝑃𝑉 = 0 = −𝐼0 + ∑𝑛𝑡=1 (1+𝐼𝑅𝑅)
𝑡

(8.2)

Rumusan (8.2) menyatakan jika NPV sama dengan nol berapakah
nilai IRR dalam persamaan (8.2) tersebut. Perhitungan IRR dapat
dilakukan dengan 2 metode yaitu coba-coba (trial-error) dan
ekstrapolasi. Kedua metode tersebut memberikan hasil yang sama.
Adapun rumusan untuk metoda eksplorasi sebagai berikut:
NPVP

NPV=0

NPVN

IRRP

IRRe

IRRN

(𝑁𝑃𝑉 −𝑁𝑃𝑉 )

𝐼𝑅𝑅0 = 𝐼𝑅𝑅𝑃 + (𝑁𝑃𝑉0 −𝑁𝑃𝑉𝑃 ) ∗ (𝐼𝑅𝑅𝑁 − 𝐼𝑅𝑅𝑃 )
𝑁

𝑃

(8.3)

dimana
IRRe = IRR yang akan dihitung
IRRP = IRR dengan NPV Positive (kecil)
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IRRN = IRR dengan NPV negating (besar)
NPV0 = nilai NPV sama dengan 0
NPVP = NPV dengan IRR kecil = NPV positif
NPVN = NPV dengan IRR tinggi = NPV negatif

Perhitungan IRR ini digunakan contoh 8.1 diatas maka diperoleh IRR
sebesar 25,001%. Artinya, tingkat pegembalian dari proyek ini
sebesar 25,001%.
Sementara dengan metode ekstrapolasi dapat dihitung dengan cara
mendapatkan dua nilai IRR dan NPV yang melewati NPV = 0,
sebagai berikut:
IRR = 24,5% ----→ NPV = 0,0585
IRR = 25,5% ----→ NPV = -0,0572
Adapun IRR sebagai berikut:
𝐼𝑅𝑅 = 24,5 +

(0 − 0,0585)
∗ (25,5 − 24,5)
(−0,0572 − 0,0585)

IRR = 24,5% + 0,50561%
= 25,0561%
Nilai IRR sebesar 25,0561% dengan menggunakan ekstrapolasi.
Perbedaan perhitungan akan terjadi karena ketika melakukan
perhitungan tidak bisa terhindar dari angka pembulatan.
Payback period
Metode payback period memberikan pemikiran berbeda
dengan dua metode sebelumnya. Metode ini menyatakan berapa
lama uang yang diinvestasikan kepada proyek tersebut dapat
diterima kembali. Ketika melakukan perhitungan atas metode
payback periode ini tidak memperhitungkan nilai waktu uang.
Bahasa lainnya berapa investasi yang dilakukan akan terjadi titik
impas dalam ukuran tahun.
Pemahaman atas paybak period ini perlu langsung kepada
contoh sehingga bisa di mengerti dengan jelas. Kasus yang
dipergunakan masih menggunakan contoh 1 diatas supaya terlihat
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perbedaan dari perhitungan dengan metode sebelumnya, sehingga
terlihat dengan jelas perbedaannya.
Tabel 8.3: Arus Kas Proyek
Tahun Laba
Bersih
0
1
2
3
4
5

0,5
0,8
1,2
1,5
1,75

Depre- Net
siasi
Modal
Kerja
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9

-0,05
-0,05
-0,05
-0,05
-0,05

Arus
Kas

Kumulatif

-5
1,35
1,65
2,05
2,35
2,6

-5
-3,65
-2
0,05
2,4
5

Pada Tabel 8.3 diatas terlihat bahwa tahun ketiga nilai kumulatif dari
arus kas sudah positif, tetapi yang diinginkan bernilai 0. Untuk
perhitungannya sebagai berikut:
PBP = 2 tahun + (2/2,05)*12 bulan = 2 tahun 11 bulan 21 hari.
Artinya, manager keuangan perusahaan memperkirakan uang
investasi akan kembali dalam 2 tahun sebelas bulan dan 21 hari.
Selanjutnya,
bila
metode
payback
period
akan
memperhitungkan nilai waktu uang maka hasilnya akan berbeda
karena nilai kumulatif arus kas akan lebih kecil akibat tingkat
diskonto tersebut. Hasilnya diperhatikan pada Tabel berikut:
Tabel 8.4: Arus Kas Untuk payback Period
Wacc 8.50%
Tahun Laba
Bersih

Depre- Net
siasi
Modal
Kerja

0

Arus
Kas

Discount
Factor

PVCF

Kumulat
if PVCF

-

-

-5

1

1

0.5

0.9

-0.05

1.35

0.921659

1.2442

(3.76)

2

0.8

0.9

-0.05

1.65

0.849455

1.4016

(2.35)

3

1.2

0.9

-0.05

2.05

0.782908

1.6050

(0.75)

4

1.5

0.9

-0.05

2.35

0.721574

1.6957

0.95

5

1.75

0.9

-0.05

2.6

0.665045

1.7291

2.68

Total

5.0000

2.6756
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5.0000

Tabel 8.4 memperlihatkan arus kas yang telah memperhatikan nilai
waktu uang pada kolom 8 (kolom paling akhir). Pada kolom terlihat
bahwa Payback Period sebagai berikut:
PBPTVM = 3 tahun + (0.75/1.6957)*12 bulan = 3 tahun, 5 bulan, 10 hari.

Hasil ini memperlihatkan proyek ini mempunyai periode impas yaitu
3 tahun 5 bulan dan 10 hari, jauh lebih lama dari metode tanpa
memperhatikan nilai waktu uang.
Para pengambil keputusan akan memilih apakah memperhitungkan
diskonto tingkat bunga atau secara sederhana (tanpa
memperhitungkan tingkat bunga diskonto). Artinya, konservatif dan
kemampuan ekonomis dari barang yang diinvestasikan menjadi
topik pemikirannya.
Net Present Value dan Internal Rate Return
Perhitungan NPV dan IRR metode yang paling sering dipergunakan
berbagai pihak dalam rangka memilih dioperasikan proyek, karena kedua
metode ini menggunakan metode diskonto (memperhatikan tingkat bunga).
Weston dan Copeland menyebutkan bahwa NPV merupakan kriteria yang
terbaik dan konsisten dalam mengevaluasi proyek dalam rangka
memaksimumkan kekayaan pemegang saham. Ada tiga alasan mengapa
metode IRR lebih lemah dibandingkan dengan metode NPV yaitu:
1. Asumsi tingkat investasi kembali (reinvestment rate) merupakan
sebuah penggunaan terminology yang kurang akurat untuk
seharusnya asumsi biaya kesempatan (opportunity cost). Biasanya
para pihak berpikir bahwa semua proyek investasi yang berisiko
sama akan memiliki biaya kesempatan (opportunity cost) yang
sama dari kacamata seluruh investor.
2. Prinsip nilai tambahan (value additivity principle) sangat tergantung
bahwa manajer mampu menilai satu proyek secara bebas dengan
dari seluruh yang lain. Artinya, kriteria IRR dapat tidak memenuhi
prinsip nilai tambahan, sementara NPV selalu menawarkan adanya
prinsip nilai tambahan tersebut.
3. IRR bisa menghasilkan iRR berganda dan akan menyulitkan
metode IRR tersebut. Perhitungan IRR bisa menghasilkan IRR
berganda yaitu pada IRR rendah dan IRR tinggi. Akibatnya,
pengambil keputusan akan bingung memilih IRR dalam proyek
tersebut. Jika menggunakan IRR yang kecil tetapi lebih rendah dari
tingkat bunga diskonto (opportunity cost) dan memilih IRR yang
besar akan tetap masih memberikan argumentasi atas pemilihan
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tersebut sehingga NPV lebih bagus karena satu nilai dan satu
tingkat bunga diskonto. Pemahaman ini bisa diperhatikan dengan
memperhatikan grafik dibawah ini.
NPV

IRR2

0

Biaya modal
IRR1

Investasi dengan Diagram Tree
Uraian sebelumnya telah membahas keputusan investasi dengan metode
NPV, IRR dan Payback period. Ketiga metode ini menjelaskan bahwa
metode NPV yang sering dipergunakan. Sub-bab ini akan membahas
penggunaan Diagram Tree dalam mengambil keputusan. Pada metode
NPV, IRR dan Payback Period, pendapatan atau arus kas di masa
mendatang sudah dipastikan terjadi sesuai dengan proyeksi yang
dilakukan. Sementara pada Diagram Tree, arus kas dimungkinkan ada
beberapa alternatif sehingga memperhatikan probabilitas kemungkinan
kejadian arus kas tersebut. Ketidakpastian tersebut dinyatakan dalam
bentuk probabilitas kejadian arus kas tersebut. Investasi seperti sering
terjadi ketika melakukan investasi pada pengeboran minyak atau pada
pertanian. Untuk memahaminya diberikan sebuah contoh sebagai berikut:
Sebuah investasi dengan dua alternatif yang bisa dilakukan yaitu investasi
A dengan nilai Rp. 5 milyar dan Investasi B dengan nilai Rp. 1,75 milyar.
Projek ini mempunyai arus kas di masa mendatang dengan alternatif
kejadian yaitu permintaan tinggi dengan probabilitas 0,6 dan permintaan
sedang dengan probalitas 0,25 dan permintaan rendan dengan
probabilitas 0.15. Adapun, arus kas (setelah dipresent-valuekan) untuk
masing-masing alternatif yaitu Rp. 9 milyar, Rp. 3,5 milyar dan Rp. 1,5
milyar untuk investasi A senilia Rp. 5 milyar. Sementara arus kas untuk
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investasi B senilai Rp. 1,75 milyar masing-masing senilai Rp. 2,75 Milyar,
Rp. 2,5 milyar dan Rp. 1,25 Milyar. Keputuan apakah yang diambil ?
Adapun perhitungan dilakukan dalam bentuk diagram tree seperti dibawah
ini.
Probabilitas

0,6

Rp. 5 milyar

Kondisi

Tinggi

Present
Value
Arus
Kas
(Milyar)
Rp9

Nilai
Setelah
dikurangi
Invetasi
(NPV)
Rp4

0,25

Sedang

Rp4

-Rp2

0,15

Rendah

Rp2

-Rp4

Investasi

Expected NPV
Rp. 1,75 milyar

0,6

Kemungkinan
NPV
dalam Rp.
Rp2.400.000.000
-Rp375.000.000
-Rp525.000.000
Rp1.500.000.000

Tinggi

Rp2,8

Rp1,0

Rp600.000.000

0,25

Sedang

Rp2,3

Rp0,6

Rp137.500.000

0,15

Rendah

Rp1,5

-Rp0,3

Expected NPV

-Rp37.500.000
Rp700.000.000

Diagaram tree diatas telah memperlihatkan hasil perhitungan bahwa NPV
terbesar yaitu investasi yang bernilai Rp. 5 milyar dikarenakan NPV nya
paling besar yaitu Rp. 1,5 milyar.
Berdasarkan uraian sebelumnya, pebisnis selalu memikirkan apakah
proyek yang dikerjakan akan menghasilkan untuk dan biasanya tidak
terpikirnya untuk yang sangat besar. Pikiran pebisnis selalu usahanya bisa
jalan dan membantu banyak pihak, walaupun risiko yang dihadapi sangat
tinggi.
Soal-soal
1. Apa yang dimaksud Investasi dalam perusahaan ?
2. Sebutkan beberapa pendekatan untuk menyatakan investasi
dapat dijalankan ?
3. Sebutkan ciri khas dari masing-masing pendekatan untuk
menyatakan investasi dapat dijalankan ?
4. Apakah ada kaitan Investasi yang dilakukan dengan pembiayaan
investasi ?
5. Kenapa NPV lebih disukai dibandingkan dengan metode yang lain
?
6. Ketika melakukan penilaian investasi, bisakah ada investasi
dimasukkan di tengah jalan ?
7. Coba jelaskan PLN yang melakukan investasi menggunakan
metode apa agar pendekatannya tepat digunakan ?
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Bab 9
Modal kerja
Pendahuluan
Modal Kerja (Working Capital) merupakan topik yang menarik
dalam diskusi keuangan maupun untuk analisis lebih detail tentang
perusahaan. Modal kerja dimaksudkan dalam neraca keuangan
perusahaan yaitu selisih antara aset lancar dengan liabilitas lancar.
Pemahaman atas modal kerja juga pemahaman bagaimana
perusahaan mengelola aset lancar perusahaan dengan liabilitas
lancar perusahaan. Pada aset lancar termasuk dana tunai yang
dikenal dengan tunai (cash) dan juga setara tunai (marketable
securities).
Jika dipahami secara seksama, Direktur Keuangan
perusahaan selalu memperhatikan posisi modal kerja ini, karena
posisi ini juga menjadi alat ukur kemampuan perusahaan beroperasi
dari hari ke hari. Biasanya, staf keuangan akan menyampaikan abaaba atau sinyal kepada Direktur Keuangan bahwa posisi ke depan
akan kekurangan uang. Akibatnya, Direktur keuangan harus
membuat strategi agar modal kerja ini lebih memberikan jaminan
kepada semua pihak perusahaan tidak ada persoalan dalam
keuangan perusahaan.
Weston dan Copeland (1986) menyatakan pentingnya
pengelolaan modal kerja ini yaitu: (1) umumnya manajer keuangan
membuat porsi yang besar pada aset lancar untuk beroperasinya
perusahaan, (2) posisi asset lancar ini hampir lima persen dari total
aset untuk membuat perusahaan dapat beroperasi dengan baik, (3)
perusahaan kecil (UMKM) sangat membutuhkan asset lancar ini
agar operasi perusahaan bisa berjalan dengan lancar, dan (4)
adanya pertumbuhan penjualan perusahaan akan membutuhkan
asset lancar perusahaan karena aktifitas penjualan sangat berkaitan
langsung dengan aktifitas asset lancar perusahaan. Pentingnya
modal kerja ini membuat manajemen perusahaan memberikan
perhatian yang cukup besar terhadap modal kerja perusahaan ini.
Pada Bab ini akan dibahas pertama sekali mengenai risiko
dan tingkat pengembalian asset lancar, dilanjutkan pembiayaan
asset lancar. Penjelaskan selanjutnya Model pengelolaan asset
tetap dan asset lancar beserta fluktuasinya.
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Risiko Investasi Aset Lancar
Perusahaan sebenarnya bisa melakukan peramalan (Forecasting)
berapa besar uang yang dibutuhkan, persedian yang dibutuhkan dan
piutang dagang perusahaan dengan melihat aktifitas sehari-hari.
Pengelolaan perusahaan dalam bidang keuangan sangat
berpengaruh kepada berjalannya perusahaan. Pengelolaan Modal
kerja tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar yaitu
pengelolaan secara normal atau sesuai dengan teoritis, kelompok
pengelolaan konservatif, dan pengelompokkan pengelolaan agresif.
Gambar 9.1 memperlihatkan pengelolaan aset lancar dengan tiga
metode tersebut.
Gambar 9.1: Hubungan Aset Lancar dan Ouput
Aset Lancar

Modal kerja konservatif (rasio aset
lancar terhadap penjualamn lebih
tinggi: Tingkat pengembalian rendah
dan risiko rendah

Optimum teoritis
untuk Modal kerja

Modal kerja Agressif (rasio aset
lancar terhadap penjualamn lebih
rendah: banyaknya bila yang tidak
terbayar, penjualan hilang,
pemberntian produksi, tingkat
pengembalian dan risiko lebih tinggi

Output (unit)
Situasi Pasti
Situasi tidak pasti

Pada Gambar 9.1 diperlihatkan bahwa garis horizontal menyatakan
output yang dihasilkan dalam satuan unit dan garis vertical
menyatakan nilai aset lancar. Gambar ini menyatakan hunungan
aset lancar dengan output yang dihasilkan dengan kondisi tidak pasti
dan tidak pasti.
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Model Pembiayaan Aset Lancar
Kapital yang diinvestasikan ke perusahaan berupa hutang berbunga
dan ekuitas. Kedua kapital ini akan diinvestasikan untuk melakukan
operasi perusahaan. Pada sisi aset akan terlihat adanya Aset tetap
yang sangat Panjang umurnya dan ada aset lancar yang umur
pendek sekitar satu tahun. Bila kedua investasi dibuat dalam bentuk
grafik maka dapat diperlihat Gambar 9.2 dibawah ini.
Nilai

Aset Lancar
Hutang Jangka
Pendek

Hutang Jangka
Panjang dan
Ekuitas

Aset Tetap

0

1

2

3

4

Gambar 9.2: Pola Aset lancar dan Tetap pada Perusahaan
Pada Gambar 9.2 secara jelas diperlihatkan grafik dari aset tetap
dan aset lancar. Aset lancar mempunyai fluktuasi yang tajam
dibandingkan dengan aset tetap yang mengalami kenaikan secara
perlahan-lahan. Setiap perusahaan akan berbeda pola aset lancar
dan aset tetapnya dan sangat tergantung industri yang digeluti
perusahaan tersebut.
Pembiayaan Modal kerja bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok
besar yaitu pembiayaan secara umum atau ratat-rata, Agresif dan
Konservatif, diperlihatkan pada Gambar 9.3, 9.4, dan 9.5. Pada
Gambar 9.3 secara jelas diperlihatkan bahwa aset lancar yang
permanen bisa didanai oleh pembiayaan permanen. Pemisahan
atas aset lancar menjadi aset lancar yang permanen dan fluktuatif
sangat diperlukan dan menjadi keahlian tersendiri bagi Manajer
keuangan perusahaan. Akibatnya, aset lancar yang sangat fluktuatif
akan dibiayai oleh pembiayaan jangka pendek temporer.
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Gambar 9.3: Pembiayaan Modal Kerja Rata-Rata
Total Aset
Fluktuasi Aset
Lancar
Pembiayaan
jangka Pendek
Temporer

Permanen aset lancar
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8
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Gambar 9.4 memperlihatkan adanya sebagian permanen aset
didanai oleh pembiayaan jangka pendek dimana pada sebelumnya
tidak dilakukan masih tetap didanai pembiayaan permanen.
Gambar 9.4: Pembiayaan Modal Kerja Agressif
Total Aset
Fluktuasi Aset
Lancar
Pembiayaan
jangka Pendek
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6

7
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Time Period

Akibat kebijakan yang melakukan adanya permamen aset yang
didanai pembiayaan jangka pendek temporer dan bisa dianggap
berisiko sehingga disebut pembiayaan aset lancar agresif.
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Selanjutnya, aset lancar tersebut bisa dikelompokkan pada aset
lancar yang permanen dan yang fluktuatif. Perusahaan melakukan
konservatif atas pembiayaan aset lancar tersebut dengan adanya
aset lancar yang masih fluktuatif didanai oleh pembiayaan
permanen. Grafiknya apat diperhatikan pada Gambar 9.5. kebijakan
ini disebut pembiayaan modal kerja konservatif.
Gambar 9.5: Pembiayaan Modal Kerja Konservatif
Total Aset
Fluktuasi Aset
Lancar

Pembiayaan
jangka Pendek
Temporer

Permanen aset lancar
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Persoalan utama atas pembagian ini terletak pada pengelompokkan
aset lancar menjadi permanen dan fluktuatif. Beberapa industri bisa
saja polanya berbeda dan ada juga yang sama walaupun industrinya
sangat jauh berbeda.
Berdasarkan uraian diatas pengelolaan modal kerja
perusahaan sangat diperlukan untuk membuat kinerja perusahaan
lebih baik. Pengelolaan hutang jangka pendek harus diinvestasikan
pada proyek yang jangka pendek. Investasi jangka panjang
selayaknya didanai dari hutang jangka Panjang.
Kebutuhan Dana dari Luar Perusahaan
Adanya pemahaman modal kerja, maka manajer perusahaan juga
membutuhkan besaran dana yang harus diperhatikan dalam
beroperasinya perusahaan. Patokan utama dalam membutuhkan
dana tidak terlepas dari bentuk pembiayaan dari dalam dan dari luar
perusahaan.
Sub-bab ini membahas pendanaan dari luar
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perusahaan. Dalam membahas pendanaan dari luar perusahaan,
harus diingat bahwa penjualan menjadi patokan karena pendanaan
dibutuhkan karena adanya penjualan perusahaan. Adapun rumusan
pendanaan dari luar sebagai berikut:
𝐴

𝐿

𝐸𝐹𝑁 = 𝑇𝑅 ∗ (∆𝑇𝑅) − 𝑇𝑅 ∗ (∆𝑇𝑅) − 𝑏 ∗ 𝑐 ∗ (𝐹𝑇𝑅)

(9.1)

dimana
𝐴
𝑇𝑅
𝐿
𝑇𝑅

= total aset terhadap penjualan
= total liabilitas terhadap penjualan

∆𝑇𝑅 = perubahan total penerimaan
b = rasio laba ditahan
c = profit margin terhadap penjualan
FTR = proyeksi total penerimaan / penjualan
Untuk membahas persamaan (9.1), maka laporan keuangan PT
Kalbe Farma Tbk tahun 2020 dirubah dalam bentuk persentase
penjualan dimana penjualan pada tahun 2020 sebesar Rp. 23,1
trilliun.
Tabel 9.1 : Neraca Ringkas PT Kalbe Farma Tbk tahun 2020
Asset (dalam Jutaan)
Asset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang Lain -Lain
Persediaan

Value
5.207.929
3.477.221
117.706
3.599.746

Aset Lancar Lainnya
Aset Tidak lancar
Total Asset

672.729
9.488.968
22.564.300

Jumlah Penjualan

23.112.655

Asset Sebagai Persentase Penjualan
Liabilitas Spontan
Pertambahan penjualan yang
harus didanai

% Sales
22,53%
15,04%
0,51%
15,57%
2,91%
41,06%
97,63%

Liabilitas
Value
%Sales
Libilitas Lancar
Utang Jangka Pendek
220.500
0,95%
Utang Usaha
1.240.386
5,37%
Utang Lain-lain
1.890.017
8,18%
Utang berbunga jatuh
148.764
tempo dalam 1 tahun
0,64%
Hutang Jangka Panjang
788.551
3,41%
Ekuitas
18.276.082
79,07%
Total Liabilitas dan Ekuitas 22.564.300
97,63%
Total pendanaan Spontan

14,50%

97,63%
14,50%
83,13%
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Jika perusahaan ingin menaikkan jumlah penjualan menjadi Rp. 25,1
trilliun (ada pertambahan Rp. 2 trilliun) dan laba ditahan sebesar
50% dan profit margin sebesar 12,11% dan ini ingin tetap
dipertahankan. Adapun dana yang dibutuhkan dari luar perusahaan
sebagai berikut:
𝐸𝐹𝑁 = 0.9763 ∗ 𝑅𝑝. 2 − 0.145 ∗ 𝑅𝑝. 2 − 0.5 ∗ 0.1211 ∗ 𝑅𝑝. 25.1
𝐸𝐹𝑁 = 1.9526 − 0.29 − 1.519805 = 𝑅𝑝. 0.142795 𝑇𝑟𝑖𝑙𝑙𝑖𝑢𝑛
Dengan perhitungan tersebut, perusahaan membutuhkan dana
sebesar Rp.142, 795 milyar.
Soal-soal
1. Apakah yang dimaksud dengan modal kerja ?
2. Apakah modal kerja tersebut itemnya dibuat pada masingmasing posisi seperti pada aktivia dan passiva ?
3. Saudara diminta untuk menjelaskan hubungan aset lancar
dengan output yang dihasilkan ?
4. Saudara diminta menjelaskan mengapa asset lancar harus
didanai dari pinjaman jangka penjek.
5. Coba sauadara jelaskan jenis pembiayaan modal kerja ?
6. Coba jelaskan kenapa ada perusahaan yang mendanai asset
tetap dan asset lancar dibiayai oleh pembiayaan permanen ?
7. Mengapa perusahaan membutuhkan pendanaan dari luar
perusahaan ?
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Bab 10
Pengelolaan Tunai dan Surat Berharga
Pendahuluan
Perusahaan selalu menyiapkan dana untuk keperluan seharihari dalam rangka untuk beroperasinya perusahaan. Banyak bahan
baku atau aktifitas yang memerlukan dana tunai agar tetap bisa
beroperasi, misalnya datangnya tamu diperlukan untuk membuat
jamuan kecil dan juga pembayaran yang lain-lain. Pembayaran yang
kecil tapi sangat banyak sering tidak membutuhkan transfer,
mengingat biaya transfer juga bisa mahal.
Pada sisi lain, perusahaan juga membuat investasi jangka
pendek yang bisa dikonversikan kepada dana tunai. Investasi dana
dalam jangka pendek dapat disebutkan dana setara uang tunai.
Pengelolaan dana uang tunai dan setara tunai ini sangat penting
bagi perusahaan.
Jika item ini sangat tinggi pada neraca
perusahaan bisa menjadi pertanyaan tersendiri oleh analis kepada
perusahaan. Analis bisa menyebutkan bahwa perusahaan tidak
mempunyai kemampuan mengelola dana tunai dan dana setara
uang tunai, sehingga fungsi manajemen keuangan hanya sebagai
kasir dalam perusahaan.
Pengelolaan Dana tunai dan setara uang tunai belakangan ini
menjadi kinerja dari bidang manajemen keuangan perusahaan.
Fungsi manajemen keuangan ditingkatkan sehingga bisa
menambah pendapatan perusahaan yang ditulis pada pendapatan
lain-lain pada laporan keuangan. Pengelolaan dana tunai ini akan
dijelaskan dan selanjutnya menjelaskan pengelolaan Surat berharga
yang dapat dikelola perusahaan.
Surat Berharga
Surat berharga yang menjadi pembahasan pada bab ini yaitu
surat berharga yang bisa secepatnya ditunaikan. Dalam kasus ini
surat berharga ini seharusnya surat berharga yang mempunyai
jangka waktu sangat pendek minimum 2 minggu dan paling
maksimum 6 bulan. Penempatan dana pada surat berharga ini
harus memperhatikan risiko yang dihadapi ketika surat berharga
tersebut jatuh tempo. Perusahaan harus membeli surat berharga
dengan kriteria sebagai beriklut:
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1. Surat berharga tersebit diterbitkan dari perusahaan yang
mempunyai reputasi baik.
2. Tingkat pengembalian surat berharga tersebut tidak terlalu
tinggi, karena surat berharga yang tingkat pengembaliannya
tinggi ada kemungkinan tidak terbayar.
3. Investasi pada surat berharga tersebut tidak terlalu besar
tetapi terjadinya diversifikasi risiko.
4. Industri yang menerbitkan surat berharga tersebut sedang
pada posisi puncaknya, sehingga perusahaan tersebut
sedang bagus-bagusnya.
Surat berharga jangka pendek ini biasanya perhitungannya basis
diskonto dengan dinilai sebagai berikut:
𝑀

𝐷 = 360 𝐵
𝑃 = 100 − 𝐷
D = diskonto penuh
M = jumlah hari ke jatuh tempo
B = diskonto dalam persen
P = harga isntrumen

(10.1)
(10.2)

Misalkan, sebuah instrumen jangka pendek jatuh tempo dalam 150
hari dengan tingkat bunga 8%, berapakah harga instrumen (gunakan
persamaan (10.1) dan (10.2)?
150

𝐷 = 360 ∗ 8% =3.33%
𝑃 = 100 − 3.33 = 96.67
Adapun harga instrument senilai 96.67 dari nilai nominal Instrumen,
jika nilai instrumen Rp. 5 milyar, maka dihargai Rp. 4,833,500,000.(empat milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu).
Model Pengelolaan Uang Tunai Optimal
Pengelolaan uang tunai dalam perusahaan sangat penting karena
bisa mempengaruhi kinerja perusahaan. Kebanyak uang tunai juga
menjadi persoalan tersendiri, karena terjadi uang tunai yang besar
tidak menghasilkan profit. Sebaiknya, perusahaan membuat uang
tunai yang mencukupi sehingga tidak mengakibatkan persoalan
pada aktifitas perusahaan.
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Model uang tunai yang bisa ditransfer yaitu:

2∗𝑏∗𝑇

𝐶∗ = √

(10.3)

𝑖

C* = optimal uang tunai yang bisa ditransfer
T = total uang tunai yang dipergunakan pada periode yang
dipertanyakan
b = biaya transaksi untuk membeli atau menjual surat berharga
i = tingkat bunga pada surat berharga.
Sebagai contoh untuk memecahkan model tersebut yaitu:
“Permintaan uang tunai (T) untuk periode satu tahun sebesar Rp. 20
miliar, biaya per transaksi (b) sebesar Rp. 10 ribu dan tingkat bunga
yang berlaku 7%.” Adapun dana yang optimal di transfer sebesar:
2∗𝑏∗𝑇

𝐶∗ = √

𝑖

2∗10,000∗20.000.000.000

=√

0,1

= 20.000.000

Besarnya dana yang ditransfer setiap kali senilai Rp. 20 juta.
Model Baumol
Model Baumol ini diperkenalkan oleh Baumol (1952)14,
mengaplikasikan Model EOQ kepada persoalan pengelolaan uang
tunai. Model Baumol ini penekanannya implikasi makroekonomi
untuk teori moneter dan juga bisnis keuangan. Esensinya, Baumol
mengingatkan kesamaan fundamental dari persediaan dan uang
tunai dari pandangan keuangan. Biaya pemesanan dan
penyimpanan membuat mahal untuk menjaga persediaan pada level
nol dengan menyampaikan pesanan untuk hanya kebutuhan
secepatnya. Model Baumol ditunjukkan oleh Gambar 10.1 berikut.
Pada Gambar 10.1 terlihat secara jelas penerimaan dan
pengeluaran uang tunai perusahaan. Akibat asumsi model dengan
kondisi pasti, perusahaan dapat mengadopsi kebijakan yang dapat
14

Willian J. Baumol (1952), The transaction Demand for Cash: AN Inventory Theoretic
Approach; Quarterly Journal of Economics, vol. 65, pp. 545 – 556.
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meminta untuk adanya investasi jangka pendek pada awal setiap
periode dan menjual portofolio investasi dengan membuatnya pada
uang tunai pada interval yang regular selama periode tersebut.
Model Baumol ini memperhatikan adanya biaya transaksi investasi
dan biaya memegang posisi uang tunai.

Gambar 10.1: Pola Baumol untuk penerimaan dan peneluaran
Tunai

Waktu
1

0

2

3

Selanjutnya, jika satu periode tersebut dibuat menjadi empat
kelompok pengeluaran, variabel yang dihadapi oleh manajer
keuangan perusahaan seperti digambarkan pada Gambar 10.2
berikut:
Gambar 10.2: Transfer model Baumol dari sekuritas ke uang tunai
T

R
I

C
C
C

Waktu
t0

t1

t2

t3

t4

Pada Gambar 10.2 diperlihatkan bahwa manajer mempunyai
sejumlah uang tunai sebesar T untuk periode trantsaksi. Manajer
menahan uang tunai sebesar R = T – I dan sisanya sebsesar I
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diinvestasikan pada portofolio jangka pendek pada aset likuid yang
memperoleh tingkat pengembalian i. Uang tunai yang ditahan
sebesar R dapat memenuhi pengeluaran selama periode t 0 ke t1.
Kemudian tambahan dana sebesar C ditransfer dari portofolio ke
uang tunai pada periode t1 untuk memenuhi pengeluaran pada
periode t1 ke t2 dan kembali ditarik sebesar C untuk memenuhi
pengeluaran pada periode t2 ke t3 dan cara yang sama menarik dana
sebesar C dari portofolio untuk memenuhi pengeluaran periode t 3 ke
t4. Pola penggunaan uang tunai bisa saja seperti diperlihatkan pada
Gambar 10.3 dibawah ini.
Gambar 10.3: Pola uang tunai
Tunai

Waktu

Pada Gambar diatas bisa telihat posisi uang tunai bisa naik dan
seketika turun drop kebawah dan kemudian berfluktuasi dan
meningkat lagi tajam dan berfluktuasi Kembali.
Model Miller-Orr
Model Miller-Orr diperkenalkan oleh Merton H. Miller dan Daniel Orr
dengan menerbitkan papernya pada Quarterly Journal of Economics
pada tahun 196615. Model Miller-Orr merupakan pengembangan dari
model Baumol berkenaan dengan sebuah proses stokastik (a
stochastic generating process) dalam posisi saldo uang tunai akhir
(cash balances) sehingga pola uang tunai secara keseluruhan
ditunjukkan oleh Gambar 10.4 berikut.
Gambar 10.4: Pergerakan Uang Tunai batas atas dan bawah
15

Merton H. Miller and Daniel Orr (1966), A Model of Demand for Money by Firms;
Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, August, pp. 413 – 435.
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Pada gambar diatas model Miller-Orr dirancang untuk menentukan
waktu dan size yang akan ditransfer antara sebuah rekening
investasi dan rekening uang tunai sesuai dengan proses keputusan
yang diperlihatkan gambar tersebut. Perubahan posisi saldo uang
tunai bisa naik sampai h pada waktu t1 dan turun mencapai r pada t2
dan naik lagi ke posisi Z lalu meningkat terus menuju h. Dalam kasus
ini, minimum saldo pada r dan posisi tertinggi pada h. Fungsi biaya
untuk model Miller-Orr dinyatakan sebagai berikut:
𝐸(𝑐) =

𝑏∗𝐸(𝑁)
𝑇

+ 𝑖 ∗ 𝐸(𝑀)

(10.4)

dimana
E(N) = jumlah transfer yang diharapkan antara tunai dan
portofolio investasi selama periode direncanakan
b = biaya transfer
T = jumlah hari pada periode perencanaan
E(M) = rata-rata saldo uang tunai yang diharapkan setiap
hari
i = tingkat bunga harian yang diperoleh darim investasi.
Tujuannya yaitu meminimumkan fungsi biaya E(c) dengan pilihan
antara variabel h dan Z, batas atas pengendalian dan titik baliknya.
Miller-Orr membangun solusinya sebagai berikut:
3∗𝑏∗𝜎2

𝑍∗ = (

4∗𝑖

1/3

)

(10.5)

Varians perubahan harian pada saldo uang tunai dinyatakan oleh σ 2.
Semakin tinggi biaya transfer atau juga varians akan berpengaruh
pada lebarnya selisih antara batas pengendalian atas dan bawah.
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Jika p (probabilitas saldo uang tunai akan meningkat) sama dengan
0.5 dan q (probabilitas saldo uang tunai akan turun) sama dengan
0,5 (dan r = 0), pengendalian batas atas akan selalu 3x lebih besar
dari titik tingkat pengembalian, z sehingga;
ℎ∗ = 3 ∗ 𝑧 ∗

(10.6)

Misalkan, b = Rp. 25, m = rp. 10, t = 7, i = 18,5%, r = 0, σ 2 = m2t =
Rp. 800, maka:
3∗25∗800

1/3

𝑧 ∗ = [4∗0.185/365]

60.000

1/3

= (0,0020273973)

= (29.594.594.0147)

1/3

= 𝑅𝑝. 309.3172
Sehinga h* dapat dihitung dengan rumusan (10.6) yaitu:
h* = 3 *Rp. 309.3172
= R p. 927,9517
Jika r = 100, maka h* akan menjadi Rp. 1,028 (Rp. 928 + Rp. 100)
dan z senilai Rp. 409 (Rp. 309 + Rp. 100).

Model Beranek
Model Beranek16 ini dikembangkan oleh Beranek pada tahun
1963 dituliskan dalam bukunya, sesuai dengan namanya dalam
memecahkan persoalan berapa besar alokasi dana yang tersedia
antara saldo uang tunai dan surat berharga. Pendekatan Beranek
ini menggunakan distribusi probabilitas untuk arus kas yang
diharapkan dan fungsi biaya untuk kerugian uang tunai akibat
menurunnya peringkat kredit ketika perusahaan ditemukan dalam
posisi kekurangan uang tunai. Beranek menyatakan pengeluaran
perusahaan dikendalikan oleh Manajemen perusahaan, sementara
penerimaan tidak bisa dikendalikan dan terus berlangsung,
16

William Beranek (1963), Analysis for Financial Decisions; Irwin, pp. 345-387
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akibatnya pola uang tunai agak berbeda dengan pendekatan Baumol
dan dapat digambarkan pada Gambar 10.5 berikut.
Gambar 10.5: Pola Penerimaan dan Pengeluaran menurut Beranek
Tunai

Waktu

Dalam situasi pasti, pola perilaku saldo uang tunai, pola Beranek
berkebalikan dengan model Baumol seperti yang diperlihatkan
Gambar 10.5 diatas.

Soal-soal
1. Apa yang dimaksud dengan Uang Tunai dan Setara dengan
Uang Tunai dalam manajemen keuangan ?
2. Mengapa perlu mengelola uang Tunai dan setara dengan
uang tunai ?
3. Coba jelaskan ada berapa model yang saudara ketahui model
pengelolaan uang tunai ?
4. Apa kriteris Model Baumol ?
5. Apa yang dimaksud model Miller – Orr?
6. Apaka dimaksud dan karakteristik Model Beranek ?
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Bab 11
Pengelolaan Persediaan
Pendahuluan
Persediaan merupakan salah satu elemen dalam aset lancar
perusahaan untuk kepentingan operasi perusahaan. Perusahaan
manufaktur sangat membutuhkan persediaan produk baik
persediaan untuk dijual, persediaan bahan baku dan juga
persediaan produk setengah jadi. Oleh karenanya, persediaan
tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar yaitu
persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses atau
produk setengah jadi dan persediaan produk akhir. Persediaan
bahan baku ditentukan oleh produksi yang diantisipasi, produksi
musiman, realibilitas sumber penawaran dan efisiensi skedule
pembelian dan operasi produksinya. Persediaan produk setengah
jadi secara kuat dipengaruhi oleh lamanya periode produksi, dimana
waktu antara pesanan bahan baku dalam produksi dan penyelesaian
produk akhir. Perputaran persediaan dapat ditingkatkan melalui
pengurangan periode produksi. Sementara produk akhir merupakan
persoalan koordinasi produksi dan penjualan. Manajer keuangan
dan pemasaran perusahaan dapat meningkatkan penjualan dengan
merubah kebijakan kredit penjualan atau menggaransikan kredit ke
risiko marginalnya.
Klasifikasi Biaya
Bab ini membahas pengelolaan persediaan dan termasuk membuat
model persediaan yang ekonomis. Pembuatan model tersebut akan
selalu berkaitan dengan biaya yang meningkat atau menurun
dimana size dan frekuensi pemesanan dan akan menghasilkan
tingkat persediaan setiap perusahaan yang menghasilkan produk
akhir.
Biaya-biaya yang berkaitan dengan persedian dapat
dikelompokkan dalam tiga besar yaitu Biaya pembawaan (carrying
costs), biaya pemesanan (ordering cost), dan biaya yang berkaitan
dengan stok yang terjamin (safety stocks). Secara detail stok
terjamin didefinisikan persediaan yang disimpan atau dipegang
perusahaan dalam rangka menghindari tidak adanya bahan baku
untuk memenuhi penjualan yang akan sudah bisa dicapai. Jika stok
terjamin tidak terpenuhi akan berpengaruh kepada produksi dan
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hilangnya konsumen perusahaan. Ketiga biaya tersebut diuraikan
sebagai berikut:
a. Biaya-biaya Pembawaan
1. Biaya storage
2. Asuransi
3. Pajak Properti
4. Biaya modal yang terikat
5. Depresiasi
dan
kekunoan
(Depreciation
Obsolescence)
b. Biaya-biaya Pemesanan
1. Biaya penempatan pemesanan atau biaya produksi
2. Biaya pengiriman dan biaya handling
3. Kuantitas diskon yang diambil atau kerugian
c. Biaya-biaya berkenaan to safety stocks
1. Kerugian dari penjualan
2. Kerugian dari goodwill customer
3. Disruption dari skedul produksi

and

Notasi dalam pengelolaan persediaan:
A = rata-rata persedian
C = biaya pembawaan (carrying) dinyatakan sebagai sebuah
persentase dari harga pembelian persediaan per tahun
CP = biaya pembawaan dinyatakan dalam Rupiah per unit dari
persediaan per tahun.
EOQ = kuantitas pemesanan ekonomis
F = biaya tetap pemesanan (ordering) per tahun
N = jumlah pemesanan yang ditempatkan per tahun = U/Q
P = harga pembelian per unit dari persediaan
Q = kuantitas pemesanan
S = Safety stock
T = biaya total persediaan
U = penggunaan persediaan setahun dalam unit
V = perubah biaya pemesanan per pemesanan
Studi lapangan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa total biaya
pembawaan barang (carrying cost product) diantara perusahaan
sangat bervariasi, tetapi umumnya mendekati nilai antara 20%
sampai dengan 25% dari nilai persediaan. Biaya penyimpanan
(storage) dan asuransi merupakan biaya yang sangat bervariasi
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sesuai dengan jenis produk dan juga nilai produk itu sendiri. Adapun
rumusan biaya pembawaan sebagai berikut:
Total Biaya Pembawaan = C * P * A.

(11.1)

Ada sebuah perusahaan mempunyai penggunaan persediaan (U)
sebesar 4.800 units, harga pembelian (P) per unit Rp. 50,-, biaya
variabel per pesanan (V) sebesar Rp. 125, biaya pembawaan per
unit (CP) sebesar Rp. 10 per tahun, Biaya tetap pemesanan (F)
sebesar Rp. 5.400 per tahun dan biaya pembawaan sebagai
persentase persediaan yaitu 22,5% per tahun.
Berdasarkan
informasi ini maka rata-rata persediaan sebesar 2400 (4800/2) unit,
maka total pembiayaan jika pesanan dilakukan sekali setahun yaitu:
Total biaya pembawaan = 0.225 x 50 x 2400 = Rp. 27.000
Jika pesanan dua kali setahun maka total biaya pembawaan akan
menjadi sebesar Rp. 13.500,-, sehingga biaya pembawaan sebesar
Rp. 10 x Q/2 atau Rp. 5Q.
Dengan data yang disebutkan maka dapat dihitung total biaya
pesanan sebagai berikut:
Total Biaya Pesanan = F + V*N
= Rp. 5.400 + 125*(U/Q)
= Rp. 5.400 + 125*(4800/Q)
Perhitungan biaya pesanan masih mengandung Q, harus diingat Q
merupakan kuantitas dipesan, akan diuraikan selanjutnya.
Model Pemesanan Ekonomis
Model Kuantitas Pemesanan Ekonomis (economic order quantity,
EOQ) dapat dikembangkan secara aljabar dan grafik.
Bila
diperhatikan, total biaya persediaan dipengaruhi oleh biaya tetap dan
variabel pemesanan dan pembawaan, EOQ ditentukan hanya biaya
variabel persediaan. Biaya variabel pembawaan mengalami
peningkatan sesuai dengan peningkatan kuantitas yang dipesan.
Biaya variabel pemesanan mengalami penurunan dengan
peningkatan dari kuantitas yang dipesan. Biaya Total persediaan
akan mengalami penurunan sampai pada jumlah kuantitas
165

pemesanan dan kemudian meningkat lagi jika pemesanan
mengalami peningkatan.
Gambar 11.1: Biaya-biaya persediaan
Total Biaya Persediaan

a
T*

Biaya variabel pembiayaan

b

Biaya variabel pemesanan

c
Q*
*

Q (Size Pemesanan)

Pada Gambar 11.1 secara jelas menceritakan bahwa jumnlah
pemesanan yang optimal terjadi jika biaya total persediaan paling
rendah. Biaya total persediaan dapat ditulis secara matematis
sebagai berikut:
𝑇 =𝐶∗𝑃∗𝐴+𝑉∗𝑁+𝐹

(11.2)

Uraian sebelumnya menjelaskan A = Q/2 dan N = U/Q, sehingga
persamaan (11.2) dapat ditulis dengan memakai fungsi Q yaitu:
𝑄

𝑈

2

𝑄

𝑇 = 𝐶∗𝑃∗( )+𝑉∗( )+𝐹

(11.3)

Untuk terjadi biaya total persediaan minimum, maka persamaan
(11.3) didiferensiasikan terhadap Q dan besarnya sama dengan nol
yaitu:
𝜕𝑇
𝜕𝑄

=

𝐶∗𝑃
2
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𝐶8𝑃

=

2

−

𝑉∗𝑈
𝑄2

𝑉∗𝑈
𝑄2

=0
𝑄2 =

2∗𝑉∗𝑈
𝐶∗𝑃

(11.4)

Model kuantitas pemesanan ekonomis diturunkan dari persamaan (11.4),
sebagai berikut:
2𝑉𝑈

𝑄 = √ 𝐶𝑃

(11.5)

Persamaan (11.5) dapat dipergunakan untuk contoh sebelumnya,
sehingga Q yang dipesan sebesar sebagai berikut:
2∗125∗4800

𝑄=√

0.25∗50

1,200,000

= √

12.5

= √96000 = 309,84

Berdasarkan angka diatas maka jumlah persediaan sebesar 310
unit. Jika diperhatikan kepada jumlah pemesanan maka perusahaan
akan melakukan pemesanan sebanyak 4800/309 = 15,48x setahun,
dimana jumlah pesanan ini membuat biaya pesanan dan
pembawaan sangat minimum.
Kemudian, kebijakan persediaan harus juga dikaitkan waktu
memesan dengan tibanya persediaan yang dikenal dengan waktu
penantian (lead time). Waktu penantian digambarkan sebagai
berikut:
Gambar 11.2: Waktu Penantian Persediaan
Unit

Maximum
Persedian

310

EOQ
83
0

hari
22
0

30
0

60
0

Gambar 11.2 menjelaskan jumlah EOQ dan pemesanan yang
dilakukan dimana terlihat pemesanan dilakukan 8 hari sebelum
pesanan tiba. Pesanan dilakukan setiap bulan untuk kasus tersebut.
Selanjutnya, inflasi juga akan mempengaruhi EOQ selama
periode inflasi, sehingga perlu disesuaikan, akibat biaya
pengangkutan mengalami kenaikan dan biaya penempatan
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pemesanan bisa meningkat secara tajam. Jika dikaitkan dengan
harga pembelian akan mengalami kenaikan yang tajam juga dan
bisa berulang-ulang.
Berujung juga pada jumlah kuantitas
persediaan yang dipesan bisa tidak konstan karena penjualan juga
berubah. Pada sisi lain, perusahaan bisa meningkatkan persedian
di gudangnya mengingat harganya yang meningkat secara tidak
beraturan. Tindakan ini dilakukan untuk membuat produksi
perusahaan stabil agar konsumen tidak lari sehingga penjualan
perusahaan bisa konstan.

Soal-Soal
1. Sebutkan jenis persediaan dalam persediaan ?
2. Sebutkan biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan
perusahaan ?
3. Apa dimaksud dengan stok jaminan ?
4. Apa yang dimaksud dengan biaya pemesanan ?
5. Apa yang dimaksud dengan biaya pembawaan ?
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Bab 12
Kebijakan Pengelolaan Kredit
Pendahuluan
Perusahaan yang menghasilkan produk atau sering disebut
perusahaan manufaktur harus menjualan produknya kepada pihak
lain. Pihak lain tersebut bisa juga sebagai perusahaan manufaktur
yang memproses produk tersebut atau bisa juga sebagai konsumen
akhir atau mengkonsumsi produk tersebut. Perusahaan manufaktur
mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan yang diproduksinya.
Jika penjualan ini berhasil maka perusahaan dapat beroperasi
seterusnya (going concern).
Penjualan perusahaan tidak seluruhnya dapat dilakukan
dengan tunai, mengingat produk yang dijual juga mempunyai waktu
pemakaiannya. Akibatnya, perusahaan juga menjual produknya
dimana pembayaran bisa dilakukan secara kredit, sehingga produk
yang dijual bisa dibayar kepada perusahaan dengan tunai atau
dengan kredit dan campuran kedua kebijakan tersebut. Kebijakan
pembayaran penjualan oleh konsumen perlu menjadi pembahasan
tersendiri bagi perusahaan karena juga akan berkaitan dengan
kehidupan perusahaan.
Penjualan yang dilakukan perusahaan pada umumnya tidak
langsung kepada konsumen akhir tetapi melalui sebuah jaringan
distribusi, sering disebut distributor. Distributor ini bisa saja dimiliki
perusahaan atau pihak lain. Jika perusahaan yang mengelola
penjualan langsung kepada konsumen akan menimbulkan
persoalan tersendiri. Perusahaan harus mempersiapkan banyak
sumber daya untuk melakukan atau mengurusi penjualan tersebut.
Distributor tersebut yang melakukan kontak dengan penjual retail
atau pengecer untuk produk dapat dibeli konsumen. Proses
terjualnya produk membutuhkan waktu sehingga diperlukan
kebijakan penjualan tunai atau penjualan secara kredit.
Penjualan kredit dan tunai ini menjadi pembahasan dalam
bab ini termasuk kebijakan yang dilakukan perusahaan sehingga
perusahaan bisa mendapatkan tunai untuk beroperasinya
perusahaan. Kebijakan besaran penjualan kredit sangat penting bagi
perusahaan karena besarnya penjualan kredit membuat perusahaan
harus menyediakan uang tunai untuk kepentingan beroperasinya
perusahaan. Banyak penjualan dengan tunai juga sangat diperlukan
perusahaan agar bisa membantu perusahaan untuk beroperasi.
170

Pemilihan distributor Penjualan Kredit
Kebijakan penjualan kredit yang dibuat perusahaan sangat
berpengaruh kepada kinerja perusahaan. Kebijakan penjualan
kredit ini juga nanti akan berimplikasi kepada adanya piutang tidak
tertagih. Semua penjualan secara kredit akan dibuat dalam rekening
yang dikenal dengan piutang usaha perusahaan. Secara logika,
perusahaan akan memberikan penjualan kredit kepada yang
memiliki kinerja yang baik, agar perusahaan mendapatkan hasil dari
penjualan yang dilakukan.
Dalam memilih distributor atas penjualan produk perusahaan
maka manajemen perusahaan pertama kali akan menggunakan 5-C
yang selalu dipakai seperti bank memberikan kredit kepada calon
peminjam. Adapun 5-C tersebut yaitu:
a. Character (karakter)
Karakter merupakan sebuah poin penting yang harus
diperhatikan perusahaan karena menyangkut kejujuran atas
kewajiban dari distributor yang akan diplih. Perusahaan harus
mencari informasi tentang karakter dari manajemen
perusahaan tersebut. Perusahaan memilih distributor tersebut
tetapi tidak dengan sungguh mendistribusikan produk
perusahaan tetapi mendistribusikan produk saingan
perusahaan.
b. Capacity (kapasitas)
Kapasitas menyangkut kemampuan distributor untuk
mengelola produk yang akan perusahaan berikan. Distributor
tersebut diperhatikan kinerjanya pada masa lalu dalam
mengelola distribusi produk
c. Capital (modal)
Modal ini akan memberikan kemampuan perusahaan dalam
kinerja keuangan perusahaan. Bagaimana kinerja keuangan
perusahaan di masa lalu untuk menjadi pertimbangan
seberapa besar perusahaan diberikan untuk mendistribusikan
produk yang dihasilkan.
d. Collateral (Jaminan)
Jaminan atas yang dimiliki perusahaan juga menjadi
pertimbangan untuk memilih perusahaan menjadi distributor.
Perusahaan dapat memperhatikan aset yang dimiliki
perusahaan sehingga distributor tersebut dapat dipilih menjadi
distributor perusahaan. Jaminan ini bisa saja dalam bentuk
jaminan pihak ketiga.
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e. Conditions (situasi)
Poin Situasi ini menyatakan bagaimana pengaruh kondisi
perekonomian terhadap distributor yang dipilih. Perusahaan
harus memperhatikan produk yang sedang didistribusikan
perusahaan tersebut, karena besar kecil persoalan ekonomi
bisa mempengaruhi produk yang akan didistribusikan melalui
distributor yang akan dipilih.
Perusahaan bisa melakukan pemilihan terhadap distributor
berdasarkan pengalaman dari distributor tersebut, terutama
distributor yang telah memberikan kontribusi kepada pihak yang
telah dikerjakan. Perusahaan harus mencari informasi sebanyak
mungkin untuk mendapatkan kapasitas dari distributor. Perusahaan
juga harus melakukan pertemuan yang mendalam untuk
mendapatkan kebenaran informasi yang diinginkan sehingga
memutuskan distributor tersebut lebih tepat.
Pemilihan distributor juga perlu memperhatikan daerah
jangkauan produk yang akan dijual. Daerah jangkauan produk yang
akan dijual akan mempengaruhi kebijakan kredit akan dibayar
distributor tersebut. Selayaknya perusahaan mempertimbangkan
distributor tidak hanya satu tetapi bisa minimum 3 distributor untuk
bisa memberikan evaluasi yang baik kepada perusahaan. Kalimat
yang menyatakan “jangan masukkan semua portofoliomu dalam
satu keranjang” perlu diperhatikan dalam memilih distributor.
Indonesia sebagai negara kepulauan dimana ada 5 pulau yang
terbesar. Sebaiknya, perusahaan memilih distributor sebanyak
pulau tersebut untuk mendapatkan penjualan yang baik dan lebih
terarah.
Kebijakan Penjualan Kredit
Kebijakan Penjualan kredit merupakan aspek penting dalam
perusahaan karena menyangkut pembayaran yang diterima
perusahaan. Kapasitas perusahaan untuk memilih distributor sudah
sangat baik sekali, tetapi perusahaan perlu juga membuat kebijakan
berapa lama produk yang dijual distributor untuk dibayar ke
perusahaan. Lamanya pembayaran ini akan berdampak kepada
pembayaran gaji/upah pegawai/buruh yang dipergunakan serta
bahan baku yang dipergunakan.
Jika perusahaan belum
mempunyai referensi atas lamanya pembayaran distributor,
perusahaan bisa memulai dari lamanya penyedia bahan baku
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meminta/membayar bahan bakunya. Tetapi, perusahaan harus
meminta lebih pendek dari yang diminta penyedia bahan baku agar
perusahaan bisa membayar tepat waktu kepada penyedia bahan
baku. Perusahaan harus membuat pihak distributor membayar 3
hari lebih cepat dari penyedia bahan baku.
Perusahaan dapat mencari informasi dari beberapa industri
atas pembayaran distributor kepada manufaktor. Tindakan ini
membuat keputusan yang diambil cukup tepat dan baik. Informasi ini
bisa mudah dan bisa juga susah mendapatkannya tetapi perusahaan
harus mengingat bahwa keputusan yang diambil bisa
menguntungkan perusahaan dan tidak memberatkan distributor
perusahaan.
Pada sisi lain, perusahaan juga perlu mempertimbangkan jika
distributor membayar tunai produk setelah sampai ditempat.
Pembayaran tunai bisa dilakukan paling lambat satu atau dua hari
produk setelah sampai kepada distributor. Perusahaan harus
membuat kebijakan potongan harga agar terlihat perbedaan atas
penjualan secara kredit dengan penjualan secara tunai.
Jika perusahaan telah mendapatkan posisi awal atas
kebijakan kredit atas penjualan produk maka perusahaan tinggal
memantau penjualan yang dilakukan. Selanjutnya, berdasarkan
informasi tersebut perusahaan bisa merubah kebijakan ini yaitu
mempercepat atau memperlambat pembayaran dari distributor.
Tindakan ini perlu mendapat kajian agar keputusan yang lebih tepat.
Salah satu metode yang dipergunakan yaitu metode net present
value (NPV). Ada sebuah perusahaan ingin merubah kebijakan
pembayarannya dari 35 hari yang selama ini berjalan menjadi 60
hari. Informsi tingkat bunga, hargaper unit, penjualan per unit sangat
dibutuhkan. Informasi lain yang diperoleh dapat diperhatikan pada
Tabel 12.1 dibawah ini.
Tabel 12.1: Informasi perubahan Kebijakan Kredit
Kebijakan Kredit Penjualan
Faktor
Saat ini
Usulan Baru
P = Harga per unit
P0 = Rp. 500 P1 = Rp. 505
C = Biaya per unit
C0 = Rp. 350 C1 = Rp. 350
Q = unit penjualan per hari Q0 = 200 unit Q1 = 245 unit
b = hutang tak tertagih
b0 = 2,5%
b1 = 3%
t = rata-rata penagihan
t0 = 35 hari
t0 = 60 hari
i = tingkat bunga harian
i0 = 0,05%
i0 = 0,05%
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Pemikiran NPV sebagai patokan maka NPV dihitung
berdasarkan penjualan yang dilakukan sebagai penerimaan
perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan. NPV ini
merupakan profit dengan kebijakan lama. Selanjutnya, NPV dengan
kebijakan baru juga dihitung untuk melihat adanya profit pada NPV
baru. Keputusan yang dibuat untuk menjalankan kebijkan baru yaitu
memperhatikan kedua NPV, dengan membuat keputusan bahwa
NPV dengan kebijkan baru harus lebih besar dari NPV kebijakan
lama.
Selanjutnya, tindakan untuk mendapatkan keputusan atas
proposal baru maka perlu dihitung NPV dari masing-masing periode.
Adapun periode saat ini yaitu:
𝑃0 𝑄0 ∗(1−𝑏0 )
] − 𝐶0 𝑄0
(1+𝑖0 )𝑡0
500∗200∗(1−0,025)

𝑁𝑃𝑉0 = [
=

(1.0005)35
𝑅𝑝.97.500

− 350 ∗ 200

= 1.0176495714 − 𝑅𝑝. 70.000
= 𝑅𝑝. 95.809 − 𝑅𝑝. 70.000
= Rp. 25.809
Selanjutnya, menghitung NPV untuk usulan baru sebagai berikut:
𝑃1 𝑄1 ∗ (1 − 𝑏1 )
] − 𝐶1 𝑄1
(1 + 𝑖1 )𝑡1
505∗245∗(1−0,03)
=
− 350 ∗ 245
(1.0005)60

𝑁𝑃𝑉1 = [

𝑅𝑝.120.013,25

= 1.0304468081 − 𝑅𝑝. 85.750
= 𝑅𝑝. 116.467,2 − 𝑅𝑝. 85.750
= Rp. 30.717,2
Selisih kedua NPV tersebut yaitu Rp.4.908,2 (NPV1 = Rp. 30.717,2
– NPV2 = Rp. 25.809) menyatakan positif NPV dimana bisa
mengadopsi usulan baru kebijakan kredit untuk penagihan kepada
distributor menjadi 60 hari.
Pemahaman atas kebijakan kredit pada perusahaan sangat penting
karena akan memberikan kontribusi besar pada perusahaan.
Kebijakan kredit ini didiskusikan secara bersama agar menjadi
perhatian bersama dalam perusahaan.

174

Soal-soal
1. Apa saja yang dipertimbangkan ketikan membuat kebijakan
kredit ?
2. Kenapa perusahaan tidak langsung menjual produknya ke
konsumen akhir ?
3. Bagaimana perusahaan memilih distributor produk yang
dihasilkannya ?
4. Soal berikut merupakan sebuah kebijakan merubah
penagihan, Saudara diminta untuk mengevaluasi usulan
baru tersebut ?
Faktor
P = Harga per unit
C = Biaya per unit
Q = unit penjualan per hari
b = hutang tak tertagih
t = rata-rata penagihan
i = tingkat bunga harian

Kebijakan Kredit Penjualan
Saat ini
Usulan Baru
P0 = Rp. 400 P1 = Rp. 450
C0 = Rp. 250 C1 = Rp. 275
Q0 = 200 unit Q1 = 225 unit
b0 = 2,5%
b1 = 5%
t0 = 25 hari
t0 = 50 hari
i0 = 0,05%
i0 = 0,05%
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Bab 13
Manajemen Likuiditas17
Pendahuluan
Analisis Manajemen Likuiditas sangat jarang dibahas dalam
buku teks keuangan, padahal manajemen likuiditas cukup penting
diketahui bagi profesional yang bergerak dalam bidang keuangan.
Bahkan ada beberapa manajemen perusahaan dan para profesional
yang sudah maju menggunakan manajemen likuiditas ini untuk
melihat kinerja perusahaan bahkan digunakan juga untuk
menentukan besarnya insentif yang dibayarkan untuk eksekutif
perusahaan. Bagi profesional yang bergerak dalam perusahaan
sekuritas baik sebagai research analyst maupun corporate finance
maka manajemen likuiditas ini perlu diketahui. Untuk itu, topik ini
perlu dikemukakan dalam buku ini.
Konsep manajemen likuiditas perlu dipahami pengertiannya
secara jelas agar tidak keliru dalam analisis selanjutnya. Karena
manajemen likuiditas sering diartikan sama dengan Manajemen
Modal Kerja Netto (MKN), yaitu selisih antara aktiva lancar dengan
kewajiban lancar dibahas pada Bab 9 sebelumnya. Manajemen MKN
ini lebih dikenal dengan manajemen pembiayaan jangka pendek. Hal
ini sesuai dengan konsep MKN tersebut yang selalu membahas
aktiva lancar dan kewajiban lancar, dimana dalam bukua dibahas
dalam 2 bab yaitu Bab 9 dan Bab 10. Sedangkan Manajemen
Likuiditas lebih luas dari Manajemen MKN tersebut.
Konsep Manajemen Likuiditas adalah pengalokasian sumber
daya yang dimiliki baik jangka pendek maupun jangka panjang yang
likuid untuk pembayaran kewajiban yang sudah jatuh tempo dan
pengeluaran investasi selama satu periode yang dikelola
manajemen perusahaan untuk memaksimumkan atau meningkatkan
kesejahteraan pemilik perusahaan (shareholder). Manajemen
likuiditas ini secara jelas menekankan sifat yang dinamis kerena
17

Materi ini perbaikan dari Adler Haymans Manurung (1992), Analisis Saham Indonesia:
beberapa Saham Untuk Investasi Jangka Panjang, Edisi Revisi, Economic Student’s Group
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manajemen harus memenuhi kewajibannya dengan sumber daya
yang dimilliki dan melakukan pengendalian terhadap berbagai
macam risiko keuangan khususnya dalam situasi insolvable. Hal ini
juga menjelaskan secara tuntas bahwa manajemen MKN lebih
sempit dari manajemen likuiditas atau manajemen MKN merupakan
bagian dari manajemen likuiditas.
Konsep manajemen likuiditas yang diuraikan juga
menjelaskan
tujuan
perusahaan
yaitu
memaksimumkan
kesejahteraan pemilik perusahaan di mana perusahaan
menghasilkan profit yang maksimum dan juga menjelaskan tujuan
manajemen likuiditas yaitu menjamin solvabilitas perusahaan.
Solvabilitas tersebut mempunyai dua pengertian yaitu solvabilitas
aktual dan solvabilitas teknikal. Solvabilitas aktual merupakan
teoritis dan solvabilitas teknikal merupakan pratikalnya. Solvabilitas
aktual adalah nilai pasar dari asset yang dimiliki melebihi dari
hutangnya. Sedangkan perusahaan dikatakan dalam solvabilitas
teknikal jika perusahaan mampu membayar kewajiban yang jatuh
tempo. Hal ini juga menceritakan yaitu kemampuan perusahaan
untuk membayar di masa datang, bagaimana modal kerja netto,
keuntungan dan kas yang dimiliki saat ini. Jadi manajemen likuiditas
mempunyai penekanan pada arus kas.
Keuntungan dan Arus Kas
Dengan konsep manajemen likuiditas maka harus disadari
perbedaan antara keuntungan dan arus kas. Keuntungan dapat
dibedakan dalam dua hal yaitu keuntungan secara akuntansi dan
keuntungan secara ekonomis. Keuntungan secara akuntansi yaitu
selisih pendapatan yang diperoleh atas penggunaan aset
perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan
selama satu periode. Seorang akuntan menghitung penerimaan
perusahaan maupun biaya-biaya ini selalu berdasarkan akrual.
Akrual yang dimaksudkan yaitu penjualan atas produk hari ini atau
dalam satu periode sudah merupakan pendapatan walaupun
penerimaan kas atas penjualan tersebut diterima pada tahun
mendatang atau periode berikutnya. Sebenarnya penghitungan ini
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belum memperhatikan umur dari aset yang dimiliki, di mana aset
tersebut yang menghasilkan pendapatan tersebut. Tetapi,
keuntungan ekonomis memperhatikan segala hal yang berhubungan
dengannya, baik umur aset maupun opportunity cost nya di mana
ditekankan juga biaya secara implisit dan eksplisit. Biaya implisit
yang dimaksudkan yaitu opportunity cost sumber daya yang dimiliki
perusahaan di mana produksi tersedia tanpa pengeluaran kas
secara langsung. Oleh karena itu, keuntungan ekonomis mempunyai
konsep arus kas.
Keuntungan yang diuraikan sering diterima secara umum
merupakan barometer dari keberhasilan sebuah usaha yang sukses.
Tetapi, belum memperhatikan kualitas dari pendapatan yang
diperoleh perusahaan. Karena keuntungan yang diperoleh tersebut
tidak langsung diperoleh. Hal ini dapat diberikan sebuah contoh
bahwa penjualan Rp. 5 juta dengan kredit sebesar 35%, maka
seorang akuntan akan mencatat bahwa pendapatan sebesar Rp. 5
juta tersebut terdiri dari Rp. 3,25 juta merupakan kas dan Rp. 1,75
juta merupakan pendapatan yang diterima di masa datang atau
piutang perusahaan. Bila seluruhnya penjualan tersebut diperoleh
maka dana tersebut dapat diputarkan kembali, tetapi karena yang
diperoleh hanya 65% maka perputaran dana juga cukup kecil. Hal ini
yang membedakan antara keuntungan dan arus kas.
Berdasarkan uraian tersebut maka keputusan yang rasional
selalu berpijak pada keuntungan dan biaya yang ekonomis. Tetapi
untuk mengidentifikasi biaya implisit sangat sulit, tetapi dapat
dilakukan dengan menggunakan konsep keuntungan ekonomis
tersebut. Keuntungan perusahaan secara riil dapat diartikan sebagai
memaksimumkan pendapatan netto (Maximization of Residual
Income). Pendapatan netto ini dapat diartikan dengan net present
value (NPV). NPV ini merupakan sebuah ukuran dalam
mengevaluasi investasi yang dilakukan. Adapun rumusannya
sebagai berikut :
NPV = - I0 + Ft ((1 – π) / (1 – k)t) > 0

…… (13.1)
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di mana I0 merupakan nilai investasi pada waktu nol, Ft adalah arus
dari operasi selama periode t, π merupakan pajak perusahaan dan
k tingkat bunga. Manajemen selalu berpendapat bahwa menerima
proyek bila NPV tersebut bernilai positif atau marginal penerimaan
sama dengan marginal biaya.
Model NPV tersebut dapat diubah menjadi model pendapatan
netto (residual income model), dengan mengasumsikan bahwa arus
kas tetap setiap tahunnya dan jumlah tahun tidak terbatas atas umur
proyek tidak terbatas maka persamaan di atas menjadi ;
NPV = - I0 + F (1 – π) / k

…… (13.2)

Persamaan tersebut dikalikan dengan k, maka hasil persamaannya
yaitu :
NPV*k = F * (1 – π) – k * I0
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑁𝑒𝑡𝑜 = 𝑁𝑃𝑉 ∗ (1 − 𝜋) ∗ 𝑘 − 𝐼0 ∗ 𝑘

…… (13.3)
(13.4)

Dari persamaan tersebut secara jelas bahwa pendapatan netto
(residual income) adalah selisih arus pendapatan dengan investasi
yang memperhitungkan waktu dan opportunity cost. Berdasarkan
persamaan
tersebut
dapat
disimpulkan
bahwa
untuk
memaksimumkan kekayaan sebagai tujuan maka arus kas dari
operasi perusahaan harus lebih besar atau sama dengan opportunity
cost dari investasi tersebut.
Penentuan Arus Kas
Pada uraian sebelumnya penentuan arus kas belum jelas
diuraikan, sehingga dapat membuat kekeliruan, karena sepintas
dapat disebutkan arus kas yaitu pendapatan yang diperoleh
perusahaan. Bahkan sering analisis keuangan menyebutkan bahwa
arus kas tersebut adalah hasil jumlah laba bersih, penyusutan dan
pengeluaran non-kas perusahaan seperti amortisasi. Definisi arus
kas seperti ini kurang tepat dikarenakan beberapa hal yaitu:
pertama, pengeluaran non-kas tidak dapat menghasilkan arus kas
karena tidak dikenai pajak, misalnya goodwill, dan amortisasi.
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Alasan kedua, definisi tersebut menghilangkan beberapa
operasional dari arus kas (perhatikan contoh di bawah ini).
Contoh : sebuah perusahaan menjual produknya secara kredit
sebagai berikut :
Debit : Piutang
Rp. 200.000,Kredit : Penjualan
Rp. 200.000,Debit : Biaya Penjualan
Rp. 175.000,Kredit : Persediaan
Rp. 175.000,Hasil
penjualan
tersebut
perusahaan
memperoleh
keuntungan sebesar Rp. 25.000,-. Jika ada pengeluaran nonkas sebesar Rp. 3.000,- maka arus kas perusahaan sebesar
Rp. 28.000,-. Perusahaan tidak menerima Rp. 28.000,- dan
tidak mengeluarkan Rp. 175.000,- serta tidak menerima
penjualan sebesar Rp. 200.000,- sehingga kurang tepat.
Berdasarkan contoh tersebut sangat penting untuk mengubah
keuntungan akuntansi yang akrual tersebut menjadi keuntungan
akuntansi yang kas.
Soal di bawah ini menegnai sebuah kasus membuat arus kas
perusahaan yaitu :
PT. Adrin yang menghasilkan produk-produk keperluan
rumah tangga. Perusahaan ini melakukan estimasi penjualan
pada bulan Januari – July 2021, nilai penjualan dapat
diperhatikan di bawah ini.
Bulan Okt. Nop. Des. Jan. Feb. Mar. Apr. Mei.
Penj. 300 350 400 150 200 200 300 250

Jun.
200

Jul.
300

Asumsi yang dibuat perusahaan sebagai berikut :
1. Harga dan biaya dianggap konstan.
2. Penjualan perusahaan 75% merupakan kredit dan 25% kas.
3. Penjualan secara kredit tersebut 60% diterima sebulan
berikutnya, 30% bulan kedua dan 10% pada bulan ketiga.
4. Gross margin 20% dan pembelian bahan baku sebulan
sebelum penjualan berlangsung.
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5. Upah dan gaji sebagai berikut : Januari RP. 30.000,- ,
Februari Rp. 40.000,- , Maret Rp. 50.000,- , April Rp. 50.000,, Mei Rp. 40.000,- , dan Juni Rp. 35.000,-.
6. Biaya Sewa per bulan Rp. 2.000,- per bulan
7. Pengeluaran bunga obligasi Rp. 500.000,- dengan tingkat
bunga 16% per tahun yang jatuh tempo triwulan.
8. Pembayaran hutang pajak Rp. 50.000,- pada April.
9. Investasi direncanakan sebesar Rp. 30.000,- pada Juni.
10. Perusahaan mempunyai kas awal Rp. 100.000,- pada 31 des.
2020 dan merupakan kas minimum.
11. Kelebihan dana diinvestasikan pada pasar uang dengan
tingkat bunga 8% per tahun pada bulan Juni terjadi kelebihan
dana tersebut.
12. Kebutuhan dana setiap bulan dapat dipinjam dengan on-line
kredit dengan tingkat bunga 16% per tahun.Pembayarannya
dapat dilakukan pada akhir bulan berikutnya jika memilki
kelebihan dana atau surat berharga. Pembayaran bunga
pada akhir bulan di mana pinjaman dilakukan.
Dengan beberapa asumsi tersebut maka dapat dibuat arus
penerimaan dan pengeluaran perusahaan sebagai berikut :
Penerimaan kas dan pengeluaran kas sebagai berikut :
Tabel 15.1. Penerimaan dan pengeluaran Kas PT Adrin
(Rp. 000)

Penerimaan Kas
Penjualan Kas
Penjualan Kredit
60%
30%
10%
Total Penerimaan
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Jan.

Feb. Mar.

Apr.

Mei.

Jun.

37,5

50,0

75,0

62,5

50,0

50,0

180,0 67,5 90,0 90,0 135,0 112,5
78,75 90,0 33,75 45,0 45,0 67,5
22,50 26,25 30,0 11,25 15,0 15,0
318,75 233,75 203,75 221,25 257,50 245,00

Pengeluaran Kas
Pembelian Bahan baku 160
Upah & Gaji
30
Sewa
2
Bunga
Hutang Pajak50
Investasi
30
Total Pengeluaran
192
Surplus (defisit)

160
40
2

240
50
2
20

200
50
2

160
40
2

240
35
2
20

202

312

302

202

327

126,75 31,75 (108,25) (80,75) 55,5

(82,0)

Selisih penerimaan dan pengeluaran disebut surplus jika
penerimaan lebih besar dari pengeluaran dan defisit jika penerimaan
lebih kecil dari pengeluaran. Tetapi, bila membuat laporan rugi laba
yang muncul adalah laba atau rugi.
Penyelesaian kasus diatas masih dalam operasional
perusahaan belum termasuk dengan investasi yang dilakukan
perusahaan atas surplus atau defisit yang terjadi. Hal ini dapat
disebut dalam arus kas dalam keuangan.
Tabel 15.2. Penerimaan Pinjaman dan Pembayaran
(000)

Kas Awal
Surplus
Total
Minimum Kas
Pinjaman
Bunga
Arus Kas

Jan.
Feb. Mar.
Apr.
Mei.
100
100
100
100
100
126,75 31,75 (108,25) (80,75) 55,5
226,75 131,75 (8,25) 19,25 155,5
100
100
100
100
100
(126,75) (31,75) 108,25 81,13 (55,12)
0,85
1,06
0,35 (0,38) (0,21)
100,85 101,06 100,35 100,76 100,17

Jun.
100
(82,0)
18,0
100
82,65
(0,75)
99,90

Arus kas dapat diklasifikasikan menurut aktifitas operasional,
investasi dan aktifitas pembiayaan (financing activities). Klasifikasi
arus menurut kriteria tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 15.3.
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Tabel 15.3 : Klasifikasi Arus Kas
AKTIVITAS INVESTASI
Pembayaran Kas
Pembelian Assets Perusahaan (Acquire Activa)
Pembelian Perusahaan (Acquire Business)
Pembelian Hutang (obligasi) atau saham
Pemberian Pinjaman
Penerimaan Kas
Penjualan Assets
Penjualan Perusahaan (Anak Perusahaan)
Penjualan Saham dan Obligasi
Penerimaan Modal Pinjaman
AKTIVITAS PEMBIAYAAN
Pembayaran Kas
Pembayaran Dividen
Pembayaran Pinjaman Jangka Pendek dan Panjang
Pembelian kembali saham sendiri
Penerimaan Kas
Penerimaan Saham Baru
Penerbitan Obligasi dan Instrument Hutang
AKTIVITAS OPERASIONAL
Penerimaan Kas
Penjualan Barang dan Jasa
Penerimaan Hutang Penjualan
Penerimaan atas Hutang
Penerimaan atas Bunga
Transaksi yang tidak termasuk pada aktifitas investasi dan pembiayaan
Pengeluaran Kas
Pembelian Bahan Baku
Gaji Pegawai
Bunga Pinjaman Bank
Pembayaran Pajak
Transaksi yang tidak termasuk pada aktifitas investasi dan pembiayaan
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Indeks Arus Likuiditas
K.W. Lemeke mengembangkan sebuah indeks arus likuiditas
(Liquidity Flow Index) yang ditulisnya dalam Journal of Accounting
Research, Spring 1970. Indeks Arus Likuiditas (IAL) ini mengukur
rasio anggaran kas dari arus kas operasional terhadap tingkat arus
kas keluar yang dibutuhkan selama satu periode. Arus kas masuk
operasional mempunyai definisi yaitu total kas yang tersedia per unit
waktu untuk memenuhi arus kas keluar yang dibutuhkan tanpa
pengambilan seketika pada kredit yang siap atau dana jangka
panjang. Tingkat arus kas keluar yang dibutuhkan mempunyai
definisi sebagai jumlah kewajiban yang jatuh tempo untuk
pembayaran per unit waktu. Rumusan indeks ini secara matematika
sebagai berikut :
IAL =

Kas Awal+Penerimaan Kas –Kas Akhir
Pembayaran Kas diharapkan
Selisih Pinjaman

= 1 + Pembayaran Kas

(13.4)
(13.5)

Pembilang pada persamaan (13.4) menunjukkan arus kas,
dimana kas masuk dari kas yang dianggarkan dan penyebut adalah
arus kas keluar yang dianggarkan. Sedangkan pada persamaan
(13.5) bahwa selisih pinjaman adalah dana yang dipinjamkan
dikurangi dengan pinjaman. Dana yang dipinjamkan merupakan
kelebihan dana yang diinvestasikan pada surat berharga. Pinjaman
maksudnya kelebihan dana-dana likuid yang berakumulasi dari
periode dan dipinjamkan kepada pihak ketiga. Nilai indeks ini
diharapkan tidak melebihi angka 1 karena bila indeks ini besarnya
lebih dari satu berarti terjadi ketidak-effesienan atau terlalu
konservatif dalam pengelolaan kas. Sedangkan indeks ini lebih kecil
dari satu berarti terjadi masalah kekurangan kas.

Contoh:
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Hasil arus kas dari PT Adrin maka dapat dihitung indeks arus
likuiditasnya. Hasil perhitungannya diringkas dari Tabel 15.4 sebagai
berikut :
Tabel 15.4 : Perhitungan Indeks Arus Likuiditas
(Rp.000)

Dipinjamkan
Pinjaman
Pembayaran
Indeks

Jan.
127,6

Feb.
160,41

Mar.
52,51

192,0

202,0

312,0

1,67

1,79

1,17

Apr. Mei
28,26 26,67
302,38 231,0
0,91

1,12

Jun.
56,08
327,75
0,83

Indeks arus likuiditas perusahaan cukup baik pada bulan
Januari dan Februari. Tetapi, indeks tersebut pada bulan Maret
sudah mendekati satu dan di bulan April sudah dibawah satu yang
berarti perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan. Hal ini
dipengaruhi oleh defisitnya pada bulan maret yang disebabkan
pembayaran bunga pada bulan maret dan hutang pajak pada bulan
April. Kemudian perusahaan mengalami kesulitan di bulan Juni
karena perusahaan membayar bunga dan investasi yang dilakukan.
Laporan Sumber dan Penggunaan Kas
Salah satu laporan keuangan yang tidak pernah disebutkan
sebagai laporan keuangan yaitu Laporan Sumber dan Penggunaan
Kas. Perusahan go publik wajib memunculkan laporan ini dalam
laporan akuntansinya untuk diajukan ke OJK. Tetapi, nama laporan
tersebut yaitu laporan perubahan kas. Sebenarnya laporan tersebut
sama dengan laporan sumber dan penggunaan kas.
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Tabel 13.5: Laporan keuangan Kalbe Farma Tbk 2018 - 2020
Aset Lancar
Kas dan Setara Kas
Piutang Usaha
Piutang lainnya
Aset Keuangan Lancar lainnya
Persediaan
PPN dibayar dimuka
Biaya dibayar dimuka
Aset Lancar lainnya
Total Aset Lancar
Aset Tidak Lancar
Aset Keuangan tidak lancar lainnya
Investasi
Aset Pajak Tangguhan
Tagihan restitusi PPh
Aset Tetap
Aset tak Berwujud
Aset tidak Lancar lainnya
Total Aset Tidak Lancar
TOTAL ASET
Liabilitas Jangka Pendek
Utang Bank
Utang Usaha
Utang lainnya
Beban Akrual
Liabilitas imbalan kerja
Utang Pajak
Utang Jangka Pendek lainnya
Total Liabilitas Jangka Pendek
Pinjaman Jangka Panjang
Liabilitas Pajak Tangguhan
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang
Utang Jangka Panjang lainnya
Total Liabilitas Jangka Panjang
TOTAL LIABILITAS
Goodwill Negatif
Modal Saham
Tambahan Modal disetor
Selisih Transaksi
Saldo Laba
Modal Treasuri
Penghasilan Komprehensif lainnya
Kepentingan non Pengendali

2020

2019

2018

5.207.929.420.504
3.477.220.762.616
117.705.915.072
188.316.348.252
3.599.745.931.242
177.644.245.227
35.088.213.521
271.681.044.281
13.075.331.880.715

3.040.487.103.572
3.572.854.779.679
124.805.342.404
195.618.535.562
3.737.976.007.703
147.588.077.744
85.488.759.946
317.672.371.791
11.222.490.978.401

3.153.327.557.478
3.255.544.859.788
118.024.410.616
178.719.216.214
3.474.587.231.854
123.737.714.663
62.218.079.760
282.129.316.353
10.648.288.386.726

73.702.992.422
49.635.252.888
85.420.248.716
35.246.742.713
8.157.762.093.280
660.017.725.813
427.183.380.827
9.488.968.436.659

63.126.950.000
27.936.767.060
123.162.296.975
52.685.481.719
7.666.314.692.908
662.553.056.528
446.456.638.993
9.042.235.884.183

63.304.700.000
22.801.731.228
131.100.220.342
54.345.381.927
6.252.801.150.475
433.440.697.623
540.123.877.048
7.497.917.758.643

22.564.300.317.374

20.264.726.862.584

18.146.206.145.369

220.500.000.000
1.240.385.598.118
656.249.988.651
406.489.186.716
75.459.365.044
428.877.749.935
148.764.323.210
3.176.726.211.674

169.062.533.060
1.215.860.422.464
496.110.104.351
415.650.164.765
53.813.903.706
226.517.164.606
94.512.899
2.577.108.805.851

96.257.226.368
1.289.897.769.454
409.642.234.398
259.860.294.192
41.239.785.972
188.121.543.643
1.148.617.567
2.286.167.471.594

788.551.546.153
2.590.625.775
320.349.789.692
1.111.491.961.620

647.688.344.767
241.580.981
334.105.654.954
982.035.580.702

260.001.843.778
129.248.672
291.592.784.971
13.720.000.000
565.443.877.421

4.288.218.173.294

3.559.144.386.553

2.851.611.349.015

468.751.221.100
468.751.221.100
468.751.221.100
34.118.673.814 34.118.673.814 34.118.673.814
27.601.594.628
52.932.836.056
46.967.626.117
16.875.670.700.517
15.361.120.510.782
14.073.109.113.567
2.063.200.000
69.691.286.965
44.440.496.870
68.748.689.091
870.549.214.684
812.456.085.037
671.136.820.293

-

TOTAL EKUITAS

18.276.082.144.080

16.705.582.476.031

15.294.594.796.354

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

22.564.300.317.374

20.264.726.862.584

18.146.206.145.369

Laporan ini mempunyai dua kolom penting yaitu sumber dan
penggunaan. Sumber penerimaan kas yaitu :
1. Emisi Saham
2. Penjualan Aktiva Tetap
3. Penerbitan Surat Berharga
4. Penurunan aktiva lancar misalnya, pelunasan piutang.
5. Penerimaan kas dari sewa dan deviden, serta bunga
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6. Penjualan barang yang dihasilkan secara tunai
Penggunaan kas yaitu :
1. Pembelian (penarikan kembali) saham
2. Pembelian barang secara tunai
3. Penerbitan surat berharga
4. Penurunan aktiva lancar misalnya, pelunasan piutang
5. Pembelian aktiva tetap
Tetapi ada juga transaksi yang tidak mempengaruhi kas yaitu
pengenaan biaya penyusutan, pembayaran stock dividen,
penghapusan aktiva tetap karena nilai buku telah nol dan pengakuan
piutang menjadi piutang ragu-ragu.
Langkah pertama dalam membuat laporan sumber dan
penggunaan kas yaitu menghitung selisih keadaan perusahaan
dalam dua periode seperti yang diperlihatkan Tabel 13.5
sebelumnya. Analis harus melihat pada tahun terakhir supaya
kelihatan besaran perubahan serta diutamakan pada Aset lancar
dan juga liabilitas lancar. Jika liabilitas lancar yang meningkat maka
ada peningkatan arus. Demikian juga, jika aset lancar yang
meningkat maka ada pengeluaran atau pemakai kas. Manajemen
perusahaan harus membuat kenaikan liabilitas lancar meningkat dan
terjadi juga penurun aset lancar sehingga arus kas ke perusahaan
meningkat.
Selanjutnya, dapat dibuat laporan sumber dan penggunaan
kas, karena Tabel 13.5 dapat diketahui rincian yang menggunakan
kas dan merupakan sumber kas. Adapun Laporan Sumber dan
Penggunaan Kas untuk PT. Kalbe Farma tersebut untuk periode
2018 sampai dengan 2020 dapat diperhatikan pada Tabel 13.6.
Pada kasus di atas bahwa pembayaran pelanggan dan juga
dari hasil operasi menjadi sebagai sumber kas, karena ada
peningkatan dari penerimaan kas dari pelanggan dan juga hasil
operasi. Pada tahun 2020 terjadi penurunan persediaan sehingga
ada peningkatan uang tunai. Sementara utang tidak banyak
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mengalami perubahan akibatnya tidak bisa menambah arus kas
perusahaan.
Tabel 13.6: Laporan sumber dan penggunaan Kas periode 2018-2020
PT Kalbe FARMA TBK
LAPORAN Arus Kas TAHUN 2018-2020
Keterangan (In Billion)
2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi
Penerimaan kas dari pelanggan
22705217
Pembayaran kas ke pemasok
-10798828
Pembayaran kas ke karyawan
-2606118
kas yang dihasilkan dari operasi
Penerimaan tagihan restitusi pajak
Pembayaran pajak penghasilan
Pembayaran untuk beban operasi
lainnya, neto
Kas Neto Diperoleh dari
Aktivitas Operasi
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi
Pencairan aset keuangan
lancar lainnya
Penerimaan penghasilan bunga
Penerimaan hasil penjualan
aset tetap
Pencairan aset keuangan
lancar lainnya
Penerimaan dividen kas
Penerimaan dari pelepasan
entitas anak ke pihak ketiga
Perolehan aset tetap
Perolehan aset tak berwujud
Pembayaran sewa tanah
Penempatan pada aset keuangan
lancar lainnya
Perolehan aset hak guna
Perolehan saham entitas anak
dari pihak ketiga
Pemberian pinjaman
pada entitas asosiasi
Penempatan pada aset keuangan
tidak lancar lainnya
Kas Neto Digunakan untuk
Aktivitas Investasi
Arus Kas Dari aktivitas
Pendanaan
Penerimaan utang bank
jangka pendek
Penerimaan utang bank
jangka panjang
Penerimaan pelunasan pinjaman
dari entitas asosiasi
Penerimaan setoran modal
saham dari kepentingan non-pengendali
entitas anak
Penerimaan pinjaman dari
pihak ketiga
Pembayaran dividen kas :
Perusahaan
Entitas anak
Pembayaran utang bank
jangka pendek
Pembayaran beban bunga
Pembayaran utang bank
jangka panjang
Pembayaran beban bunga
Pembayaran liabilitas sewa
Penarikan kembali saham
Pembayaran utang
sewa pembiayaan
Kas Neto Digunakan untuk
Aktivitas Pendanaan
Kenaikan (Penurunan)
Neto Kas dan Setara Kas
Pengaruh Neto Perubahan
Kurs pada Kas dan Setara Kas
yang Didenominasi dalam
Mata uang asing
Kas Dan Setara Kas
Awal Tahun
Dikurangi saldo akhir periode kas dan
setara kas milik AKPI

2019

2020

24423134
-12316356
-2730058

25453548
-12407551
-2888143

9300270
2959
-838107

9376720
20914
-839509

10157854
10336
-602524

-5694347

-6055156

-5344116

2770776

2502969

4221550

0
101596

0,338
111461

134400
123047

16351

13144

22468

14423
210

0
262

0
1072

0
-1307327
-65704
-33273

1997
1733323
249604

2
926997
148605

-9604
0

0
0

-114000
-42602

0

-34848

0

-6500

-7500

0

0

-2132

0

-1289829

-1900541

-951215

410976

95526

689535

143000

507000

417000

0

0

14000

38717

169988

0

-1171878
-18739

-1218753
-34111

-1218710
-33525

-510976
-29593

-58526

-618673

-3071335
0
0
0
-2013

-126862
-40014
0
0
-1163

-237409
-80466
-29260
-2063
-140367

-1139658

-706915

-1099712

341290

-104488

2170622

26951

-51836

51264

2780931

3149173

2992849

3920

0

0

-6805

Kas Dan Setara Kas
Akhir Tahun

3149173

2992849

5207929

* Komposisi kas dan setara kas
terdiri dari :
Kas dan setara kas
Cerukan

3153328
-4155

3040487
-47638

5207929
0

3149173

2992849

5207929

Neto
Sumber: Laporan Keuangan perusahaan
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Soal – Soal
1. Apa yang dimaksud dengan Likuiditas
2. Jelaskan konsep manajemen likuiditas ?
3. Jelaskan Apa saja yang menjadi item pengeluaran dan
penerimaan ?
4. Jelaskan pengeluaran perusahaan non tunai tetapi dicatatkan
dan item apa itu?
5. Likuiditas tersebut bisa digunakan sebagai ukuran apa ?

190

Daftar Pustaka
Gallinger, G. W. And P. B. Healey (1991), Liquidity Analysis and
Management, 2nd Eds., Addison Wesley Publishing Company.
Meggison, W. L. (1997), Corporate Finance Theory; Addison
Wesley
Moir, Lance (1997), Managing liquidity, 2nd Eds, WOODHEAD
PUBLISHING LIMITED

Rachlin, Robert and H. W. Allen Sweeny (1993), Handbook of
Budgeting; John Wiley & Sons.

191

Bab 14
Struktur Modal
Pendahuluan

Setiap perusahaan membutuhkan pendanaan dalam rangka
keberlangsungan hidup perusahaan. Perusahaan tersebut membutuhkan
dana sejak perusahaan didirikan. Semakin besar operasi yang ingin
dilaksanakan perusahaan maka semakin besar dana yang dibutuhkannya.
Bagan 14,1 berikut ini memperlihatkan Sumber Dana Perusahaan.
Bagan 14.1: Sumber Dana Perusahaan

Pada Bagan 14.1 tersebut bahwa pendanaan perusahaan bersumber dari
dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal
perusahaan hanya diperoleh dari laba ditahan. Setiap tahun perusahaan
mempunyai kemungkinan laba bersih yang dipergunakan untuk
pengembangan perusahaan. Sebagian dari Laba Bersih perusahaan
dipergunakan untuk dibagikan sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan
perusahaan untuk pengembangan atau investasi perusahaan. Sumber
eksternal perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar
yaitu hutang dan ekuitas. Kedua kelompok sumber eksternal ini akan
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diuraikan secara rinci pada uraian berikutnya. Donaldson (1961) dan
Myers (1984) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin melakukan
investasi maka sumber pendanaannya mengikuti urutan dimulai dari
sebagai berikut:
a. Laba ditahan
b. Mencairkan surat-surat berharga seperti deposito, menjual obligasi
dan saham
c. Menerbitkan surat hutang
d. Paling akhir (the only last resort) menerbitkan saham.
Sesuai uraian Donaldson dan Myers tersebut maka perusahaan tidak salah
menambah hutang sebanyaknya, karena pendanaan dari saham
merupakan pendanaan paling akhir.
Hutang
Hutang merupakan sumber pendanaan yang paling banyak dipergunakan
perusahaan untuk semua aktifitas perusahaan. Donaldson (1961) dan
Myers (1984) menyatakan bahwa hutang menempati urutan kedua dalam
teori mereka yang dikenal Pecking Order Theory setelah laba ditahan
untuk mendanai aktifitas operasi atau investasi perusahaan. Hutang
tersebut dapat juga dikelompokkan menjadi hutang yang direncanakan
(Intended Debt) dan hutang spontan (spontaneous debt). Hutang yang
direncanakan yaitu hutang yang timbul dikarenakan keinginan manajemen
perushaan dengan cara meminta bantuan pihak ketiga seperti Bank atau
lembaga pemberi pinjaman atau publik dengan menerbitkan obligasi.
Biasanya hutang ini mempunyai kewajiban balas jasa yang dikenal dengan
bunga dan untuk obligasi disebut Kupon. Hutang ini merupakan faktor
penting dalam teori keungan terutama yang mengikuti teori trade-off
statis. Perusahaan bisa terus melakukan / menaikkan pinjaman selama
tabungan pajak lebih besar dari biaya keuangan (financial distress cost)
yang harus dibayar perusahaan.
Hutang spontan adalah hutang yang timbul akibat bisnis antar
pihak tersebut dimana para pihak tidak menuntut balas jasa terjadinya
utang-piutang tersebut. Bentuk hutang spontan yaitu hutang kepada
penyedia bahan baku, hutang pegawai dan hutang pajak. Perusahaan akan
membayar pajak tersebut pada waktunya dan perusahaan terbantu karena
belum membayar pajak tersebut. Hutang kepada penyedia bahan baku
atau persediaan kepada perusahaan dan hutang ini lebih dikenal dengan
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hutang usaha (accounts payable). Hutang ini terjadi karena barang yang
dimiliki penyalur ingin dipergunakan perusahaan sebagai bahan baku
untuk produksi atau juga menjadi persediaan perusahaan. Atas
pembayaran pembelian barang tersebut disepakati tidak dibayar secara
tunai tetapi dalam tempo 2 bulan sehingga muncul hutang usaha di
perusahaan, sebelum hutang tersebut dibayarkan. Ada beberapa lagi yang
bisa dikategorikan menjadi hutang spontan seperti gaji pegawai yang
belum terbayar, penjualan atau balas jasa yang diterima dimuka
pembayarannya dan sebagainya.
Hutang yang direncanakan bisa dikelompokkan yaitu hutang
kepada bank dan hutang bukan bank. Bila berhutang kepada Bank,
perusahaan harus mempersiapkan jaminan minimum sebesar 30% diatas
hutang yang akan diperoleh.
Hutang bukan kepada bank bisa
dikelompokkan kepada hutang ke pihak privat dan hutang kepada publik.
Hutang kepada privat yang umumnya melalui mekanisme penerbitan surat
hutang dan bisa memakai jaminan atau tidak memakai jaminan. Adapun
hutang kepada privat ini bisa berbentuk REPO, Promissory Notes,
Commercial Paper dan Medium Term Notes (MTN)18. Hutang ini lebih
dikenal hutang instrumen keuangan. Hutang instrumen keuangan ini
biasanya memakai bunga yang dikenal dengan kupon. Selanjutnya, hutang
ke publik yaitu Obligasi, dan biasanya memiliki periode paling sedikit satu
tahun dan bisa lebih panjang. Untuk melakukan hutang obligasi ini,
perusahaan harus bekerjasama atau meminta bantuan perusahaan
sekuritas karena perusahaan ini yang memiliki investor. Penerbitan surat
utang obligasi biasanya mempunyai nilai yang cukup besar umumnya
diatas Rp. 100 milyar19.
Perusahaan juga bisa menerbitkan hutang obligasi yang
dikonversikan kepada saham pada periode tertentu yang dikenal dengan
Obligasi Konversi (termasuk obligasi tukar). Perusahaan yang menerbitkan
surat utang Obligasi konversi ini memberikan kupon lebih rendah dari
kupon obligasi biasa. Rendahnya kupon obligasi konversi ini karena adanya
harapan investor menerima gain pada saat dikonversikan. Bila investor
18

Konsep, definisi dan perhitungan surat hutang tersebut dapat dibaca di Adler H.
Manurung (2010); Ekonomi Finansial; PT Adler Manurung Press.
19

Untuk memahami tentang obligasi referensinya Adler H. Manurung dan Wilson R. L.
Tobing (2011); Obligasi: Harga, Perdagangan dan Portofolionya”; PT Adler Manurung
Press, Jakarta.
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tidak menkonversikan obligasi pada periode yang ditentukan sehingga
investor mencairkan pada saat jatuh tempo maka investor akan
memperoleh nilai jatuh tempo melebihi dari nilai par dan kekurangan
kupon akan dibayar bersamaan dengan nilai par saat jatuh tempo.
Perusahaan juga bisa menerbitkan surat hutang yang ditawarkan
kepada pihak asing sehingga hutang yang akan timbul berdenominasi
valuta asing. Dalam kasus ini, perusahaan harus memikirkan pengaruh
perubahan nilai tukar terhadap kupon maupun nilai jatuh tempo hutang
tersebut. Perusahaan seharusnya lebih hati-hati bila mempunyai hutang
ini karena biaya yang dikeluarkan sama besar karena bunga luar negeri
seharusnya sama dengan bunga dalam negeri.
Ekuitas
Ekuitas sebagai sumber pembiayaan perusahaan untuk melakukan
investasi sudah merupakan hal biasa. Ekuitas sebagi sumber pendanaan
investasi dapat dikelompokkan menjadi saham preferen dan saham biasa.
Kedua sumber dana ekuitas ini diaggap perusahaan menjadi sumber dana
yang berisiko rendah, dibandingkan dengan sumber dana melalui hutang.
Saham preferen merupakan sumber dana dimana perusahaan mempunyai
kewajiban membayar dividen walaupun posisi perusahaan mengalami
kerugian. Perusahaan membayar dividen tahun berikutnya setelah profit
dan kewajiban dividen dianggap sebagai hutang sebelum dibayar. Saham
preferen ini lebih berisiko dibandingkan dengan saham biasa.
Saham biasa merupakan sumber pendanaan perusahaan, dimana
perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar dividen. Ada
dan tidak adanya dividen serta besarannya ditentukan dewan direksi dan
diminta persetujuannya pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Besaran dividen bisa berubah dari keputusan direksi bila RUPS
memutuskan lain dari usulan direksi tersebut.
Perusahaan yang ingin mendapatkan dana dari saham ini dapat
dilakukan dengan cara right issue yaitu menawarkannya kepada pemegang
saham yang ada atau menawarkan saham kepada publik. Bila perusahaan
ingin menawarkan saham atau menaikan modal setor perusahaan maka
perusahaan harus membuat RUPS untuk memutuskan ingin penambahan
modal. Pada RUPS dan akte perusahaan telah ditentukan metode
penambahan saham. Bila RUPS juga memutuskan menawarkan saham ke
Publik maka perusahaan harus memproses penerbitan saham tersebut
secepat mungkin untuk kepentingan perusahaan.
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Ukuran Struktur Modal
Pembahasan struktur sangat penting bagi perusahaan karena
struktur modal bisa mempengaruhi nilai perusahaan. Ada dua ukuran
struktur modal yang paling tepat digunakan yaitu:
a. Rasio hutang berbunga terhadap ekuitas.
Rasio ini dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
𝐷𝐸𝑅 =

𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐵𝑒𝑟𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎
𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

(14.1)

Rasio ini sangat jelas ditunjukkan bahwa numerator dan
denominator dari persamaan (14.1) sama-sama mempunyai biaya.
Akibatnya rasio ini merupakan rasio yang pertama mengukur
leverage dan sangat tepat dipergunakan berbagai pihak.
b. Rasio Liabilitas terhadap Total Asset.
Rasio ini dhitung dengan rumusan sebagai berikut:
𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠

𝐿𝑇𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

(14.2)

Rasio ini merupakan rasio kedua yang menjadi pengukur leverage
perusahaan. Pada rasio terlihat jelas ada item yang tidak
mempunyai biaya pada numerator dan denominator.
Teori-teori Struktur Kapital
Teori-teori struktur kapital dimulai oleh MM teori yang diperkenalkan oleh
Franco Modigliani dan Merton Miller pada tahun 1958. Teori MM ini
dikenal dengan teori irrelevance capital structure yang menyatakan bahwa
tidak ada pengaruh struktur kapital dengan nilai perusahaan. Teori ini
memperkenalkan 3 preposisi dimana biasanya hanya dikenalkan 2
preposisi oleh berbagai buku keuangan yang sudah terbit yaitu:
Preposisi 1:
Nilai perusahaan merupakan kapitalisasi laba operasi bersih (EBIT) atau
laba sebelum bunga dan pajak dengan tingkat kapitalisasi (ko) yang konstan
sesuai dengan tingkat risiko perusahaan. Nilai perusahaan yang tidak
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mempunyai hutang sama dengan nilai perusahaan yang mempunyai
hutang. Adapun rumusan nilai perusahaan sebagai berikut:

VL = VU = EBIT / ko

(14.3)

Konsep ini juga memberikan argumentasi bahwa struktur modal
perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Disamping itu, biaya
modal rata-rata tertimbang sama dengan biaya ekuitas serta biaya hutang.
Preposisi II:
Pada Preposisi ini MM-Teori berpendapat bahwa biaya ekuitas untuk
perusahaan yang mempunyai hutang keL, merupakan hasil jumlah dari (1)
biaya ekuitas untuk perusahaan yang tidak mempunyai hutang, keU pada
perusahaan yang sama risiko kelas risikonya dengan (2) risiko premium
dari size perusahaan yang tergantung pada selisih antara biaya ekuitas dan
biaya hutang serta jumlah hutang yang digunakan.
Rumusan
matematisnya sebagai berikut:
keL = keU + Risk Premium = keU + (keU – kd )*(D/V)

(14.4)

Persamaan (14.4) menceritakan bahwa biaya ekuitas perusahaan yang
mempunyai hutang mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan
hutang yang dilakukan.
Preposisi III:
Pada preposisi ini, MM-teori membahas mengenai investasi baru yang
dilakukan akan meningkatkan nilai perusahaan. Artinya, nilai perusahaan
harus meningkat minimum sebesar nilai investasi proyek tersebut
sehingga secara matematis sebagai berikut:
V/I1

(14.5)

atau
 EBIT /  I > keU
(14.6)
Semua preposisi yang dikemukakan MM-teori secara jelas menyatakan
bahwa nilai perusahaan tidak tergantung kepada struktur modal
perusahaan. Adapun teori MM ini mempunyai asumsi sebagai berikut:
1. Perusahaan dengan kelas yang sama mempunyai risiko bisnis sama
dimana risiko bisnis tersebut diukur dengan standard deviasi dari
laba sebelum bunga dan pajak (EBIT).
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2. Investor mempunyai harapan yang sama atau homogen terhadap
laba perusahaan dan risiko perusahaan serta memiliki ekspektasi
yang sama terhadap EBIT di masa mendatang.
3. Surat hutang seperti obligasi dan penyertaan dalam bentuk saham
diperdagangkan pada pasar yang sempurna (perfect capital
market). Kriteria pasar yang efisien untuk pasar instrumen
tersebut yaitu
a. Tidak adanya pajak pribadi dan pajak perusahaan.
b. Adanya informasi yang merata dan dapat diakses dengan
tanpa biaya.
c. Investor bersikap rasional serta tidak adanya biaya
transaksi.
d. Investor dapat melakukan diversifikasi atas investasinya.
e. Adanya tingkat bunga pinjaman dan meminjamkan yang
sama besarnya yaitu tingkat bunga bebas risiko.
Kemudian, Teori MM ini mendapatkan kritik sehingga
dikembangkan dimana kritikan yang paling besar terletak pada pinjaman
yang diterima tidak selamanya sama besar tingkat bunganya dan
kemungkinan adanya kesulitan keuangan (financial distress). Stiglitz
(1969) dan Rubinstein (1973) menyatakan bahwa investor tidak akan mau
memberikan tingkat bunga yagn sama dari tingkat bunga sebelumnya
karena perusahaan terus melakukan pinjaman. Tindakan menambah
pinjaman meningkatkan risiko perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan
harus memilih antara tabungan pajak dengan biaya kebangkrutan. Selama
tabungan pajak lebih tinggi dari biaya kebangkrutan maka pinjaman bisa
diteruskan. Pada posisi ini perusahaan mempunyai target pinjaman yang
optimal, perhatikan Bagan 14.2. Pada sisi ini perusahaan masih diberikan
peningkatan pinjaman. Akibatnya, pendekatan ini dikenal dengan
pendekatan Trade-off struktur kapital.
Selanjutnya, teori trade-off ini juga mendapatkan kritikan dimana
perusahaan akan mempunyai pilihan atau urutan dalam rangka
pendanaan investasinya. Perusahaan akan melakukan urutan pendanaan
dimulai dari laba ditahan, dilanjutnya kepada penarikan/pencairan surat
berharga. Jika ini tidak bisa terpenuhi maka perusahaan bisa menerbitkan
surat hutang sebanyak mungkin dan diakhiri dengan menerbitkan saham.
Penerbitan saham perusahaan dilakukan jika tidak ada alternatif lain yang
bisa dilakukan. Kasus ini bisa dilihat perusahaan kasus Garuda Airlines

198

harus go publik karena tidak ada satupun lembaga yang memberikan
pinjaman untuk beroperasinya Garuda Airlines.
Pendekatan Urutan Pendanaan ini dikenal dengan Teori Urutan
Pendanaan (Pecking Order Theory). Teori diperkenalkan oleh Gordon
Donaldson (1961) yang melakukan survei ke manager keuangan
perusahaan di Amerika Serikat. Kemudian, Myers (1984) memperkenalkan
teori urutan pendanaan ini dan mulai mendapat sambutan yang meluas.
Myers (1984) mengembangkan teori ini akibat membaca tulisan Black
(1976) tentang dividen puzzle. Pernyataan Myers tentang teori ini sebagai
berikut:
1. Perusahaan lebih menyukai pembiayaan internal
2. Perusahaan melakukan adaptasi target rasio pembayaran dividen
(dividend payout ratio) terhadap kesempatan investasi
perusahaannya, walaupun dividen sangat lengket (sticky) dan
target rasio pembayaran dividen hanya disesuaikan secara gradual
terhadap perubahan (pergerakan) dalam luasnya kesempatan
investasi yang bernilai.
3. Kebijakan sticky devidend, ditambah fluktuasi yang tidak bisa
diramalkan dalam bentuk probabilitas dan kesempatan investasi,
yang memberikan arti bahwa membangun kas secara internal lebih
baik dibandingkan pengeluaran investasi. Jika hasilnya lebih kecil
maka perusahaan harus melikuidasi (menjual) surat berharga
menjadi tunai.
4. Jika pembiayaan eksternal sangat dibutuhkan, penerbitan sekuritas
yang aman dan paling cepat. Perusahaan dapat memulai
penerbitan hutang dan selanjutnya instrumen campuran seperti
obligasi obligasi konversi, dan paling akhir penerbitan saham.
Teori ini sangat jelas menyatakan bahwa perusahaan bisa melakukan
pinjaman sebanyak mungkin selama masih ada yang memberikan
pinjaman tersebut dan baru menerbitkan saham jika tidak ada lagi pihak
lain yang memberikan pinjaman. Kenyataan saat ini bila semua pihak
berlomba mencari pinjaman tidaklah menjadi persoalan dan pemberi
pinjaman yang perlu menganalisa lebih detail dan sudah harus mengaitkan
dengan nilai perusahaan bukan kerangka 5C dan arus kas. Perbedaan teori
dengan teori trade-off sebagai berikut:
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Tabel 14.1: Perbedaan Trade-off dan Pecking Order Theory

Teori-teori struktur kapital ini masih terus berkembang dan mengaitkanya
terhadap situasi pasar saham. Pengetahuan atas tiga teori merupakan
dasar dari teori struktur kapital.
Struktur Kapital yang Optimal
Selanjutnya, setiap perusahaan ingin mengetahui berapa besar struktur
kapital yang optimal atau jumlah pinjaman yang optimal. Bila ekuitas tidak
berubah jumlah pinjaman yang optimal sama dengan rasio pinjaman
terhadap ekuitas juga optimal. Bagan 14.2 berikut dibawah ini
memberikan argumentasi jumlah hutang yang optimal, dimana ekuitas
dianggap konstan sehingga bisa disebut rasio DER yang optimal. Pada
Bagan 14.2 secara jelas diperlihatkan bahwa nilai perusahaan tetap
sebesar ekuitas (nilai tanpa leverage, Vu) bila tidak hutang.
Bagan 14.2 : Struktur Kapital yang optimal
VL= VU + t*D

Tax Shield
Biaya Kebangkrutan

Ekuitas, Vu

0
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D*1

D*2

Kemudian, perusahaan ingin menambah modal dengan cara mendapatkan
pinjaman. Akibatnya, nilai perusahaan meningkat yang ditunjukkan oleh garis
miring dari ekuitas, sehingga nilai perusahaan menjadi VL = Vu + t*D. Awalnya,
nilai perusahaan meningkat sebesar peningkatan pinjaman berbunga dikalikan
dengan tabungan pajak yang sering dikenal dengan tax-shield. Akibat perusahaan
meminjam maka laba bersih perusahaan meningkat sebesar tax-shield dan
menjadi tambahan nilai perusahaan di ekuitas. Tetapi, peningkatan pinjaman
tersebut dapat mempengaruhi pemberi pinjaman meningkatkan bunga yang
dikenakannya. Adanya peningkatan bunga pinjaman akan membuat perusahaan
harus mempertimbangkan adanya biaya kebangkrutan. Nilai perusahaan
meningkat terus sampai puncak dan mengalami penurunan akibat biaya
kebangkrutan tersebut. Nilai perusahaan akan berubah menjadi sebagai berikut:
VL = Vu + t* D – PV kebangkrutan

(14.7)

Berdasarkan Bagan 14.2 tersebut, nilai perusahaan paling tinggi maka nilai
optimal dari hutang pada D1*. Perusahaan akan mempunyai nilai
perusahaan yang tertinggi dengan nilai pinjaman sebesar D1*, dan ini
merupakan nilai pinjaman optimal yang pertama. Jika perusahaan ingin
menambah pinjaman dari pada menambah ekuitas, maka perusahaan bisa
menambah hutang sampai dengan D2* tetapi nilai perusahaan sebesar
ekuitas. Perusahaan tidak bisa menambah pinjaman karena nilai
perusahaan akan menurun dibawah nilai ekuitas. Turunnya nilai
perusahaan karena nilai kebangkrutan lebih tinggi dari nilai tabungan pajak
(tax-shield). Inti dari gambar ini sudah selayaknya, para pemberi kredit
memberikan pinjaman dengan memperhatikan nilai perusahaan. Nilai
perusahaan ini bisa dinyatakan dengan harga saham di Bursa. Penelitian
ini memerlukan data yang panjang, Manurung (2012) telah melakukan
penelitian ini di Bursa Efek Indonesia.
Determinan Struktur Kapital
Uraian sebelumnya telah menjelaskan mengenai sumber
pendanaan perusahaan yang dapat dikelompokkan kedalam dua
kelompok yaitu sumber internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya,
perlu dipahami determinan dari struktur kapital perusahaan dalam rangka
mengambil keputusan. Myers (1977) mengemukakan pandangannya
pertama kali muncul dalam sebuah jurnal dengan sebuah konsep
determinan pinjaman perusahaan.
Pandangan Myers ini banyak
didiskusikan para akademisi dan peneliti dan juga menjadi kutipan mereka
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dalam tulisannya. Sampai saat ini, banyak tulisan yang muncul merujuk
kepada penelitian Myers tersebut dan selalu tidak bisa ditinggalkan begitu
saja pendapat Myers. Pinjaman perusahaan merupakan bagian dari
struktur kapital perusahaan yang bersumber dari luar perusahaan.
Pinjaman menjadi sumber pendanaan yang berisiko bagi perusahaan
dikarenakan adanya kewajiban membayar bunga secara berkala dan
prinsipal pada saat jatuh tempo. Ada konsep yang dikemukakan Myers
(1977) pada papernya yaitu perusahaan bisa menerbitkan pinjaman harus
dikaitkan terhadap nilai perusahaan. Peningkatan pinjaman harus
meningkatkan nilai perusahaan. Proposisi yang dikemukakannya sebagai
berikut:
1. Assets-in-place should be financed with more debt than growth
opportunities. The investment in assets-in-place is sunk cost
and, by definition, not disecretionary.
2. For assets-in-place, the following factors should be associated
with heavy debt financing: (a) capital-intensity and high
operating leverage, and, of course, (b) profitability, ideally
measured in terms of expected future value of the firm assets.
Pernyataan tersebut secara jelas menyatakan bahwa perusahaan tidak
salah meningkatkan hutang sebanyak mungkin dan variabel yang
menentukan peningkatan hutang yaitu profitabilitas perusahaan dan
adanya aset yang kapital intensif.
Taggart (1977) mengemukakan model keputusan pembiayaan
perusahaan dari hasil teori dan empiris yang dilakukan. Teori yang
dikemukakan menggunakan matematis dari neraca perusahaan sehingga
ditemukan determinan dari struktur kapital perusahaan. Hasil empiris yang
diperolehnya yaitu:
The understanding of corporate financing
patterns by including a market value debt-equity
ratio as a determinant of long-term debt capacity
and by using an estimation technique which
explicitly
accounts
for
balance
sheet
interrelationships.
Konsep yang dikemukakan Taggart secara jelas variabel determinan
struktur kapital, dimana determinan tersebut rasio nilai pasar hutang dan
ekuitas, dan termasuk juga variabel antar hubungan dalam neraca.
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Akibatnya, peneliti harus memasukkan variabel tersebut dalam menguji
variabel determinan hutang jangka panjang. Akademisi juga harus
memasukkan variabel tersebut dalam penelitiannya. Adapun model
matematis yang diperkenalkan Taggart dengan menghubungkan item
dalam neraca sebagai berikut:
A – RE =  SDBT +  LDBT +  GSTK – SRET -  LIQ

(14.8)

dimana A = pertambahan asset
RE = laba ditahan
 SDBT = pertambahan hutang jangka pendek
 LDBT = pertambahan hutang jangka panjang
 GSTK = penerbitan saham baru
SRET = saham yang dibeli kembali (stock retirements)
 LIQ = aset likuid
Ferri dan Jones (1979) mengemukakan determinan struktur kapital dengan
menggunakan metode Analisa kelompok (clustering) yang diperkenalkan
oleh Howard-Harris. Adapun variabel yang dipergunakannya sebagai
determinan yaitu industry, size, risiko bisnis dan leverage operasi. Hasil
yang diperoleh bahwa keempat variabel tersebut sangat signifikan sebagai
determinan struktur kapital.
Titman dan Wessels (1988) mengemukakan kelemahan teori dan
penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan struktur kapital.
Variabel yang dikemukakan sebelumnya sebagai determinan struktur
kapital seperti nilai jaminan aset (collateral value of assets); non-debt tax
shields, pertumbuhan (growth), keunikan, klasifikasi industri, size,
volatilitas pendapatan, dan profitabilitas. Struktur Kapital diukur dengan
enam pendekatan yaitu “Long-term, Short-term, convertible debt divided
by market and by book value equity; debt level divided total assets and
market value of equity plus book value of debt and preferred stock.”
Penelitian ini menggunakan data tahun 1977 – 1982. Dalam melihat
hubungan antar variabel yang dikemukakan tersebut dipergunakan
aplikasi LISREL dimana aplikasi ini mengestimasikan model pengukuran
dan model strukturnya secara simultan. Model ini dipergunakan karena
model pengukuran tersebut mengukur variabel yang tidak terobservasi
melalui variabel yang terobservasi seperti data akuntansi. Pada model
struktur, rasio hutang ditentukan sebagai fungsi dari attribut yang
didefinisikan dalam model pengukuran. Metode yang dipergunakan ini
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agak berbeda dengan metode sebelumnya yang umumnya metode regresi.
Penelitian Titman dan Wessels tersebut menghasilkan estimasi koefisien
struktural yang diperlihatkan pada Tabel 14.2 berikut.
Tabel 14.2: Estimates of Structural Coefficients
Attributes
ε1

ε2

ε3

ε4

ε5

ε6

ε7

ε8

Debt Measures Growth

Uniqueness Non-Debt Asset
Size
Profita
Volatility Indsutry
Tax Shields Structure
bility
Dummy
1. LT/MVE
-0,068
-0,263
-0,058
0,041
-0,033
-0,213
-0,031
-0,106
(-0.7)
(-3.7)
(-0.6)
(0.8)
(-0.6)
(-3.7)
(-0.7)
(-2.1)
ST/MVE
-0,112
-0,26
-0,041
-0,046
-0,183
-0,179
-0,017
-0,063
(-1.2)
(-3.7)
(-0.4)
(-0.9)
(-3.2)
(-3.1)
(-0.4)
(-1.2)
C/MVE
-0,067
-0,076
-0,05
0,004
0,055
-0,108
-0,027
0,026
(-0.7)
(-1.0)
(-0.5)
(0.1)
(1.0)
(-1.8)
(-0.6)
(0.5)
2. LT/BVE
0,23
-0,281
-0,113
-0,076
-0,132
-0,052
-0,043
-0,066
(2.4)
(-3.6)
(-1.1)
(-1.4)
(-2.3)
(-0.9)
(-0.9)
(-1.2)
ST/BVE
0,14
-0,185
-0,079
-0,096
-0,284
-0,044
-0,038
-0,051
(1.5)
(-2.4)
(-0.8)
(-1.7)
(-4.1)
(-0.7)
(-0.8)
(-0.9)
C/BVE
0,028
-0,065
-0,156
-0,019
0,05
0,026
-0,016
0,074
(0.3)
(-0.8)
(-1.5)
(-0.3)
(0.9)
(0.4)
(0.3)
(1.3)
Sumber: Sheridan Titman and Roberto Wessels (1988); The Determinan of Capital Structure Choice;
Journal of Finance, Vol. 43, No. 1; pp. 1 -19

Pada model yang diperkenalkan Titman dan Wessels ini bahwa keunikan
perusahaan sangat signifikan mempengaruhi Long-term debt dan shortterm debts. Size perusahaan juga mempengaruhi long term debts dan
short-term debts. Sementara profitabilitas hanya signifikan mempengaruhi
rasio Long-term debts dan short-term debts terhadap nilai pasar saham
perusahaan. Dummy industri hanya berpengaruh signifikan terhadap rasio
long-term debts terhadap nilai pasar saham perusahaan.
Afza dan Hussain (2011) melakukan penelitian terhadap sektor
industri Automobile, Engineering, and Cable and Electrical Goods dalam
rangka melihat determinan struktur kapital di Pakistan. Penelitian ini
menggunakan rasio hutang terhadap total assets untuk menyatakan
leverage, dimana ingin dilihat pengaruh size, profitability, tangibility of
assets, cost of debt, taxes, liquidity and non debt tax shield dimana variabel
liquidity, tax and cost of debt sebagai variabel novelty dalam penelitian
tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: “ The
empirical results reflects that firms of these three sectors with good
liquidity position and large depreciation allowances use retained earnings,
followed by debt financing for growth and smooth operations and equity
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financing is considered as a last resort. The results supported the Static
Tradeoff Theory and Pecking Order Theory.”
Deari dan Deari (2009) melakukan penelitian terhadap perusahaan
yang terdaftar dan tidak terdaftar di Bursa Mecadonia periode 2005 –
2007. Penelitian ini menggunakan lima variabel sebagai determinan
struktur kapital untuk perusahaan tersebut. Adapun variabelnya yaitu
Profitability, Tangibility, Size, Growth rate and Non-debt tax shield yang
digunakan sebagai varaibel determinan. Hasilnya menyatakan sebagai
berikut “Macedonian unlisted companies were confirmed to use more
debts than listed companies. Tangibility, size, non-debt tax shield, and
growth were confirmed not to have effect in capital structures decisions for
Macedonian listed companies. Size and non-debt tax shield were
confirmed not to have effect in capital structures decisions for Macedonian
unlisted companies.”
Deesomsak, Paudyal and Pescetto (2004) melakukan penelitian
mengenai determinan struktur kapital di daerah Asia Pasific terutama
empat negara yaitu Thailand, Malaysia, Singapore and Australia. Hasil
penelitian tersebut memberikan kesimpulan sebagai berikut: “Firstly, the
positive effect of firm size and the negative effect of growth opportunities,
non-debt tax shield, liquidity and share price performance on leverage lend
support to major capital structure theories. Secondly, the importance of the
determinants of capital structure varies across countries in the region. For
instance, profitability has significant influence on the capital structure of
Malaysian firms and firm size has no effect on Singaporean firms. These
differences confirm that managerial decisions may be affected by country
specific considerations. This inference is supported by the findings following
the introduction of country dummy variables and country specific variables,
such as the level of stock market’s activity, interest rates, creditor’s rights
and ownership concentration. Thirdly, the financial crisis of 1997 is found
to have altered the role of both firm and country specific factors.”
Nanok (2008) melakukan penelitian terhadap determinan struktur
kapital untuk perusahaan di Indonesia pada periode hanya satu tahun
yaitu 2002. Struktur kapital diproxy dengan rasio hutang terhadap ekuitas.
Disamping melihat determinan struktur kapital, penelitian tersebut juga
dikaitkan dengan teori agensi. Akibatnya, ada variabel yang mewakili teori
agensi dalam penelitian tersebut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian
tersebut yaitu struktur aset, besaran perusahaan dan kepemilikan. Ketiga
variable ini berkaitan dengan teori agensi dan secara signifikan
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mempengaruhi struktur kapital perusahaan.
Metodologi yang
dikemukakan pada penelitian ini hanya regresi sederhana berganda.
Manurung (2011) melakukan penelitian determinan kapital
struktur di Indonesia dengan menggunakan sampel 28 perusahaan untuk
periode 2003 sampai dengan 2010. Adapun metode analisis yang
dipergunakan metode analisis panel data. Hasil yang diperoleh bahwa ada
empat rasio sebagai determinan struktur kapital perusahaan di Indonesia
yaitu rasio modal kerja terhadap total aset; rasio nilai pasar terhadap nilai
buku; rasio laba ditahan terhadap total aset; dan rasio EBIT terhadap total
aset. Keempat rasio ini mempunyai hubungan negatif dengan struktur
kapital di Indonesia, dimana struktur kapital diukur dengan debt to total
assets.
Pilihan Hutang atau Ekuitas
Perusahaan dalam memilih sumber dana hutang atau ekuitas tidak
bisa dilihat dari biaya masing-masing sumber tersebut. Secara biaya, maka
biaya ekuitas lebih mahal dari biaya hutang. Tetapi, kedua biaya ini sangat
mempengaruhi nilai perusahaan dan merupakan komponen perhitungan
nilai perusahaan. Ada tiga metode yang dipergunakan untuk memilih
hutang berbunga atau ekuitas yaitu:
a. EPS terendah
EPS (earning per share) merupakan salah satu kinerja perusahaan.
Biasanya analis menggunakan ukuran ini untuk harga saham, bila
EPS meningkat maka harga saham meningkat. EPS ini dapat
menjadi salah satu ukuran yang dipergunakan untuk memilih
penggunaan dana dalam investasi yang dipergunakan perusahaan.
Perusahaan yang mempunyai laba bersih per saham yang paling
tinggi akan dipilih dengan pembiayaan ekuitas atau saham. Untuk
dapat memahaminya dapat diperhatikan Contoh berikut:
Sebuah perusahaan saat ini mempunyai rencana investasi senilai
Rp. 10 miliyar. Jumlah saham saat ini sebanyak 5 juta saham
dengan harga saham senilai Rp. 10.000 per saham. Tingkat bunga
yang berlaku untuk meminjam di bank pada perusahaan sejenis
sebesar 13%. Saudara diminta untuk memilih pakai pinjaman atau
terbitkan saham senilai Rp. 10 milyar tersebut ?
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Bagan 14.3: Pilihan Pinjaman atau Ekuitas

Bagan 14.3 memperlihatkan pilihan antara pinjaman atau ekuitas.
Pada awalnya perusahaan akan menggunakan ekuitas, dan EPS
perusahaan pasti lebih tinggi dibandingkan menggunakan pinjaman.
Sampai tahap tertentu perusahaan akan menggunakan ekuitas
setelah tahap tersebut perusahaan lebih menggunakan pinjaman.
Konsep ini sama dengan teori-teori pembiayaan yang diperkenalkan
Tabel: Debt
Equity
Financing
uraian sebelumnya,
seperti vs
MM-teori,
Trade-off
dan Teori urutan
Jumlah Saham
5000000
10000
pendanaan.

Tambahan

1000000

10000

Tabel
14.3:
Perhitungan EPS Pilihan Pendanaan
ekuitas atau pinjaman
Interest
loan
13%

Revenue
COGS
Gross Profit
General Adm & Mkt
Operational Profit
Bunga
EBT
Tax
EAT
EPS

Debts
Equity
60,000,000,000.00 60,000,000,000.00
33,000,000,000.00 33,000,000,000.00
27,000,000,000.00 27,000,000,000.00
9,000,000,000.00
9,000,000,000.00
18,000,000,000.00 18,000,000,000.00
1,300,000,000.00
16,700,000,000.00 18,000,000,000.00
5,511,000,000.00
5,940,000,000.00
11,189,000,000.00 12,060,000,000.00
2237.8
2010
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Berdasarkan perhitungan Tabel 14.3 dapat dilihat bahwa pendapatan
perusahaan tidak berubah walaupun perusahaan menggunakan pinjaman
atau ekuitas. Perhitungan sampai pada item keuntungan operasional
(Operational profit) tidak berubah karena tidak ada pengaruhnya atas
penggunaan pinjaman atau ekuitas. Pada item Bunga akan muncul
pembayaran bunga pada pembiayaan dengan pinjaman sementara
pembiayaan dengan ekuitas tidak ada pembayaran bunga. Akibatnya Laba
bersih sebelum pajak (earnings before tax, EBT), sudah terjadi perbedaan,
akibat pembayaran bunga. Kemudian, pembayaran pajak juga berbeda
akibat ada bayar bunga. Laba bersih (earnings after tax, EAT), juga terjadi
perubahan. Laba bersih dengan pinjaman pasti lebih kecil dari laba bersih
dengan ekuitas, akibat pembayaran bunga dan pajak. Selanjutnya,
dihitung EPS perusahaan dimana EPS dengan pinjaman akan lebih besar
karena jumlah saham sebesar 5 juta sementara EPS dengan ekuitas akan
lebih kecil dikarenakan jumlah saham sebagai pembagi lebih besar satu
juta saham menjadi 6 juta saham. Keputusannya menggunakan
pembiayaan dari pinjaman.
b. Biaya Modal Terendah
Metode ini salah satu yang dipergunakan untuk memilih
pendanaan melalui pinjaman atau ekuitas yaitu menghitung biaya
modal perusahaan setelah menggunakan pinjaman baru atau
ekuitas tambahan. Perhitungannya masih tetap menggunakan
perhitungan biaya modal. Misalkan, perusahaan mempunyai
hutang sebesar Rp. 5 milyar dengan bunga 10% dan ekuitas Rp. 5
milyar dengan biaya ekuitas sebesar 15,6%. Perusahaan ingin
melakukan investasi sebesar Rp. 5 milyar dengan bunga 12%. Pajak
perusahaan sebesar 25%. Saudara diminta untuk memutuskan
penggunaan dana pinjaman atau ekuitas ?
Informasi soal diatas sudah kelihatan bahwa biaya modal
perusahaan akan meningkat jika menggunakan ekuitas dimana
biaya ekuitas sudah jauh diatas biaya pinjaman.
Biaya modal sebelum ada pinjaman baru sebagai berikut:
5
5
𝑤𝑎𝑐𝑐 = ( ) ∗ 10% ∗ (1 − 25%) + ( ) ∗ 15,6% = 11,55%
10
10
Biaya modal setelah ada pinjaman baru sebagai berikut:
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10
5
𝑤𝑎𝑐𝑐 = ( ) ∗ 11% ∗ (1 − 25%) + ( ) ∗ 15,6% = 10,70%
15
15
Biaya Modal bila menggunakan ekuitas sebagai berikut:
5
10
𝑤𝑎𝑐𝑐 = ( ) ∗ 10% ∗ (1 − 25%) + ( ) ∗ 15,6% = 12,90%
15
15
Perhitungan biaya modal dengan ekuitas mempunyai asumsi
bahwa biaya ekuitas diasumsikan tidak berubah. Biasanya biaya
ekuitas tidak mungkin turun karena risiko investasinya mungkin
berubah.
Perhitungan diatas secara jelas memperlihatkan bahwa
penggunaan pinjaman lebih rendah biaya dari biaya modal
sebelumnya dan juga biaya modal menggunakan ekuitas.
c. Net Present Value
Penggunaan metode net present value (NPV) sebagai salah satu
alat untuk menentukan pendanaan investasi dengan menggunakan
pinjaman atau ekuitas. Perhitungan yang dilakukan yaitu berapa
besar NPV dengan model yang lama dan berapa NPV dengan model
baru (yang baru dengan ekuitas atas pinjaman). Selisih NPV
dipergunakan untuk menentukan pendanaan dengan pinjaman
atau dengan ekuitas.
Marsh Empiris
Marsh (1982) melakukan penelitian dengan sampel perusahaan di United
Kingdom (UK) untuk melihat pilihan perusahaan antara ekuitas dan saham.
Adapun sampel yang dipergunakan untuk penelitian ini sebanyak 748
perusahaan yang menerbitkan saham dan hutang selama periode 1959 –
1970. Hasil penelitiannya ditunjukkan pada Tabel dibawah berikut ini.
Adapun koefisien determinasi dari model yang dikerjakan oleh
Marsh berkisar dari 0,24 sampai dengan 0,37; artinya variabel independen
yang dimasukkan dalam model hanya bisa menjelaskan variasi pemilihan
pendanaan sebesar nilai koefisien determinasi tersebut, sementara
variabel lain cukup besar, sisanya (antara 0,63 sampai dengan 0,76)
dimana nilai sisa ini lebih besar dari nilai koefisien determinasi tersebut.
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Tabel 14.4: Logit and Probit Analysis Coefficient Estimates

Time
Logit Analysis

Deviations from
Target
Long
Short
Term
Term

Explanatory Variables
Proxies for the
Target
Fixed

Equity
Issue

Timing/Market
Conditions
Debt
Residual
Issue
Return in

Constant

R2
Period
Debt
Debt
Size
Risk
Assets
Forecasts Forecasts Past Year Term
1959 - 70
-0,27
0,009
-0,292
0,08
-0,016
0,013
-0,008
1,026
0,233
(-3.1)
(2.3)
(-4.6)
(1.7)
(-3.4)
(8.2)
(-4.7)
(4.0)
(0.5)
1959 - 64
-0,028
0,014
0,4
0,072
-0,019
0,003
-0,009
0,227
2,669
(-2.4)
(2.4)
(-4.6)
(1.2)
(-3.2)
(1.1)
(-2.4)
(0.8)
(3.3)
1965 - 70
-0,038
0,003
-0,005
0,353
-0,018
0,014
-0,004
2,057
-0,982
(-2.5)
(0.5)
(-0.04)
(3.0)
(-2.0)
(5.1)
(-1.5)
(3.8)
(-1.4)

Probit Analysis 1959 - 70

-0,016
0,005
-0,179
0,046
-0,01
0,008
-0,005
0,516
(-3.0)
(2.3)
(-4.8)
(1.6)
(-3.4)
(8.4)
(-4.8)
(3.9)
1959 - 64
-0,017
0,009
-0,246
0,042
-0,011
0,002
-0,005
0,108
(-2.4)
(2.9)
(-4.8)
(1.2)
(-3.2)
(1.1)
(-2.5)
(0.7)
1965 - 70
-0,022
0,002
-0,016
0,191
-0,01
0,008
-0,002
1,13
(-2.5)
(0.4)
(-0.3)
(3.0)
(-2.1)
(5.2)
(-1.7)
(3.9)
Sumber: Paul Marsh (1982); The Choice Between Equity and Debt: An Empirical Study; Journal of Finance, Vol. 37, No. 1.

0,172
(0.6)
1,647
(3.5)
-0,556
(-1.4)

Hovakimian dkk Empiris
Dalam rangka meneliti leverage atau struktur kapital, Hovakimian, Opler
dan Titman (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan model
Tobit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 39.387 perusahaan
untuk periode 1979 sampai dengan 1997. Adapun hasil penelitian
Hovakimian dkk tersebut diperlihatkan pada Tabel 14.5 dibawah ini.
Tabel 14.5: Tobit Regressions Predicting Debt/Assets Ratio
Panel A
Panel B
Panel C
Coeff
t-Stat Coeff
t-Stat Coeff
t-Stat
Constant
-0.009**
-8,5 -0.009**
-8,2 -0.009**
-7,8
Three-year mean ROA
-0.469** -48,3
NOLC
0,004
1,2
Two-year stock Return
-0.014** -13,4 -0.018** -17,5
Market-to-Book Ratio
-0.059** -59,6 -0.066** -65,7
R&D Expenditure/Sales -0.241** -15,4 -0.128**
-8,1 -0.273** -16,1
Selling Expenses/Sales
-0.096** -20,4 -0.035**
-7,5 -0.055** -11,1
Tangible Assets Ratio
0.213** 37,9 0.184**
31,7 0.195** 31,7
Firm Size
0.008** 15,8
0,001
1,2
0.001*
2,5
Log-likehood
16215**
14874**
12354**
2
OLS R
0,413
0,374
0,292
Observations
39.387
39.387
39.387
Sumber: Armen Hovakimian, Tim Opler and Sheridan Titman (2001); The Debt
Equity Choice; Journal of Financial Quantitative Analysis Vol.36, No. 1

210

0,37
0,24
0,36

0,37
0,24
0,36

Panel A membuat model Tobit dimana semua variabel dimasukkan dan
ternyata hanya NOLC (net operating loss carry forwards) yang tidak
signifikan mempengaruhi rasio debt/asset. Panel B membuat model Tobit
dimana vairabel Three-year mean ROA dan NOLC tidak dimasukkan dalam
model sebagai determinan variabel debt/asset ratio. Hasilnya, variabel
Firm size tidak signifikan mempengaruhi rasio debt/asset. Panel C
membuat model Tobit dengan tidak mengikutsertakan Three-year mean
ROA dan NOLC, Two-year stock return dan Market-to-Book Ratio. Hasil
yang diperoleh bahwa seluruh variabel signifikan sebagai determinan dari
rasio debt/asset.
Selanjutnya, Hovakimian dkk membuat model tahapan kedua
dengan model logit yang membuat penerbitan hutang atau saham dan
pembelian kembali hutang atau saham, ditunjukkan pada Tabel 14.6
berikut dibawah ini. Semua variabel digunakan pada kedua model dimana
hasilnya agak berbeda.
Tabel 14.6: Logit Model Comparing Firm Issues Debt.
Logit Model Comparing Firms that Issue (retire) Straight Debt to Those that issue (repurchase) Common Equity
Debt Reduction Vs
Debt vs Equity Issue
Equity Purchases
Coeff
t-Stat
Elasticity Coeff
t-Stat
Elasticity
Target D/A - Industry mean D/A
1.795
1.9
0.13 -5.589**
-4.1
-0.014
Industry meanD/A - actual D/A
2.141**
7.3
0.07 -7.852**
-15.1
-0.179
DTLE - DTLD
-0.519
-1.3
-0.012 -4.821**
-8.3
-0.094
Three-year mean ROA
2.550**
7.8
0.065 -2.791**
-5.5
-0.024
NOLC
-0.455**
-5.4
-0.037
-0.101
-0.7
-0.003
Two-year stock Return
-0.542**
-19.0
-0.122
0.209**
4.4
0.016
Market-to-Book Ratio
-0.410**
-13.4
-0.105 -0.255**
-5.4
-0.018
Dummy for M/B > 1
-0.754**
-8.8
-0.065
0.171
1.6
0.007
Dilution Dummy
0.519**
8.1
0.060 -0.712**
-8.6
-0.035
Fraction of Debt due in three years (FD3)
0.232**
2.6
0.017
2.114**
17.6
0.067
Loss Dummy x FD3
-0.835**
-6.0
-0.041
0.929**
3.2
0.20
Log-likehood
-4.300**
-2.422**
Direct R2
0.213
0.396
Pseudo R2
0.195
0.365
Dep.Var=0
2.231
1.569
Dep. Var=1
7.892
5.797
Observations
10,123
7,366
Sumber: Armen Hovakimian, Tim Opler and Sheridan Titman (2001); The Debt-Equity Choice; Journal of
Financial Quantitative Analysis Vol.36, No. 1

Pada model penerbitan hutang atau saham, maka variabel Target D/A dan
DTLE-DTLD tidak signifkan sebagai determinan penerbitan hutang atau
saham. Sedangkan pada model pengurangan hutang atau pembelian
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kembali saham, juga ada dua variabel yang tidak signifikan yaitu variabel
NOLC danDummy for MB > 1 sebagi determinan variabel tidak bebasnya.
Rajan dan Zingales Empiris
Salah satu penelitian yang cukup terkenal yang membahas
determinan struktur kapital perusahaan di beberapa negara yaitu
penelitian Rajan dan Zingales (1995). Penelitian ini mengisi gap diantara
hasil empiris yang terjadi dikarenakan semua penelitian empiris semuanya
banyak menggunakan data USA sebagai sampel tetapi data diluar USA
belum banyak yang muncul. Oleh karenanya Rajan dan Zingales mencoba
mengungkapkan situasi diluar USA. Penilitian Rajan – Zingales ini
menggunakan data negara G-7 (Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis,
Italia, Inggris dan Kanada) dimana penggunaan data tersebut juga
menunjukkan perbedaan peraturan akuntansi di negara tersebut. Adapun
periode data yang dipergunakan pada tahun 1987 – 1991. Adapun model
yang dipergunakan Rajan dan Zingales ini sebagai berikut:
Leverage = α + β1* Tangibility +β2* market to Book Ratio +β3*Log Sales +
β4*profitability + εi
Hasil penelitiannya sebagai berikut:
Tabel 14.7: Perbandingan Model Razan dan Zingales.
Country
Variable

United
States

United
Japan
Germany France
Italy
Kingdom Canada
Panel A: Book Capital
Tangibility
0.50***
1.41***
0.42**
0.53**
0.36
0.41***
0.26***
(0.04)
(0.18)
(0.19)
(0.26)
(0.23)
(0.07)
(0.10)
Market-To-Book
-0.17***
-0.04 -0.20*** -0.17***
-0.19 -0.13*** -0.11***
(0.01)
(0.04)
(0.07)
(0.08)
(0.14)
(0.03)
(0.04)
Log Sales
0.06***
0.11*** -0.07***
0.02
0.02 0.026***
0.08***
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.01)
(0.01)
Profitability
-0.41*** -4.26***
0.15
-0.02
-0.16
-0.34
-0.46**
(0.1)
(0.60)
(0.52)
(0.72)
(0.85)
(0.30)
(0.22)
Number observations
2079
316
175
117
96
522
264
2
Pseudo R
0.21
0.29
0.12
0.12
0.05
0.18
0.19
Panel B: Market Capital
Tangibility
0.33***
0.58***
0.28*
0.18
0.48**
0.27***
0.11
(0.03)
(0.09)
(0.17)
(0.19)
(0.22)
(0.06)
(0.07)
Market-To-Book
-0.08*** -0.07*** -0.21***
-0.15**
-0.18*
-0.06** -0.13***
(0.01)
(0.02)
(0.06)
(0.06)
(0.11)
(0.03)
(0.03)
Log Sales
0.03***
0.07*** -0.06***
-0.00
0.04
0.01
0.05***
(0.00)
(0.01)
(0.02)
(0.02)
(0.03)
(0.01)
(0.01)
Profitability
-0.06*** -2.25***
0.17
-0.22
-0.95
-0.47** -0.48***
(0.07)
(0.32)
(0.47)
(0.53)
(0.77)
(0.24)
(0.17)
Number observations
2207
313
176
126
98
544
275
Pseudo R2
0.19
0.14
0.28
0.12
0.19
0.3
Sumber: Raghuram G. Rajan and Luigi Zingales (1995); What do We Know about Capital Structure?
Some Evidence From International Data; Journal of Finance, Vol. 50, No. 5

Pada Tabel 14.7 diatas telihat secara jelas bahwa untuk negara Italia tidak
satupun variabel bebas mempengaruhi leverage dengan menggunakan
book capital. Peubah Tangibility dan market to book ratio sangat signifikan
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sebagai determinan dari leverage (menggunakan market capital).
Sementara variabel tangibility, market to book, log sales dan Profitability
sangat signifikan mempengaruhi leverage baik menggunakan book capital
maupun market capital.
Hubungan Leverage Keuangan dan Operasional
Pada sub bab ini akan dibahas mengenai leverage yang terdiri dari dua jenis
yaitu Leverage Operasional dan Leverage Keuangan. Leverage ini bagi
orang fisika disebut pengungkit, bagaimana mengangkat objek yang sangat
berat dengan kekuatan kecil. Dalam bisnis, leverage operasional
dimaksudkan yaitu bagaimana perubahan dalam penjualan yang kecil bisa
menaikkan perubahan pendapatan operasi bersih yang lebih besar.
Rumusan dari derajat leverage operasional (sering disingkat DOL) sebagai
berikut:
𝐷𝑂𝐿 =

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

𝐶

=𝑋

(14.9)

Misalkan sebuah perusahaan mempunyai penjualan sebesar Rp, 10.000
milyar dan biaya tetap sebesar Rp. 6.000 milyar dan biaya operasi variabel
sebesar Rp. 2000 milyar, pajak 40% tingkat bunga sebesar Rp. 1.600.
Berdasarkan informasi ini, maka C = Rp. 8.000 (penjualan dikurangi biaya
operasi variabel) dan laba bersih sebelum pajak (X) sebesar Rp. 2.000,
sehingga DOL sebesar 4x yang berarti peningkatan 10% pada penjualan
akan meningkatkan 40% pada EBIT atau pendapatan operasional bersih.
Kemudian, leverage keuangan ini dapat dikatakan leverage tahap kedua
(second-stages leverage) dalam leverage dimana leverage operasi
merupakan leverage tahap pertama (first-stages leverage). Adapun
definisi dari derajat leverage keuangan (degree of financial leverage, DFL)
yaitu rasio persentase perubahan dalam pendapatan bersih yang siap
dibagikan kepada pemegang saham dengan perubahan pada laba sebelum
tingkat bunga bunga dan pajak (EBIT). Adapun rumusannya sebagai
berikut:
𝐷𝐹𝐿 =

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇

=

∆𝑁𝐼
𝑁𝐼
∆𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐸𝐵𝐼𝑇

=

∆𝐸𝐵𝐼𝑇∗(1−𝑇)
(𝐸𝐵𝐼𝑇−𝑖∗𝐷)∗(1−𝑇)
∆𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝐸𝐵𝐼𝑇

= 𝐸𝐵𝐼𝑇−𝑖∗𝐷 (14.10)
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Perhitungan DFL menggunakan rumusan (14.10) dengan soal sebelumnya
menjadi sebagai berikut:
𝐷𝐹𝐿 =

𝑅𝑝. 2000
𝑅𝑝. 2000−𝑅𝑝.1600

=5

Angka DFL = 5 menyatakan bahwa kenaikan 1% pada EBIT akan menaikkan
5% (5x) pedapatan bersih.
Selanjutnya, bisa dikombinasikan DOL dan DFL yang dikenal dengan
istilah DCL (degree of Combined Leverage) dimana rumusan sebagai
berikut:
𝐷𝐶𝐿 =

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇
% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
∗
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛
% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇
𝐷𝐶𝐿 =

% 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
% 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛

=

𝐶
𝑋−𝑖∗𝐷

(14.11)

Perhitungan DCl sering dipergunakan dengan persamaan tersebut.
Kecepatan Penyesuaian (Speed Adjustment)
Pembahasan Struktur modal terutama dalam teori pilihan (trade-off
theory), adanya target keseimbangan atau adanya yang optimum untuk
rasio hutang berbunga terhadap ekuitas, sering disebut target leverage.
Para pengelola perusahaan selalu ingin tahu berapa kecepatan
penyesuaian leverage yang dimiliki sekarang ini terhadap keseimbangan
leverage. Pembahasan kecepatan keseimbangan ini dimulai oleh Ozkan20
yang melakukan penelitian untuk perusahaan di Inggris. Kemudian
penelitian Ozkan diikuti oleh Flannery and Rangan21 and selanjutnya Drobetza
and Wanzenried22 untuk penelitian di Amerika Serikat. Kasus Indonesia
dikerjakan Sitorus dkk23 untuk perusahaan telekomunnikasi dan Manurung and
20

Ozkan, A. (2001), Determinants of Capital Structure and Adjustment to Long Run Target:
Evidence from UK Company Panel Data, Journal of Business Finance & Accounting, Vol.
28 (1 & 2), pp. 175 – 198.
21

Flannery, M. J., and K. P. Rangan. (2006). Partial Adjustment toward Target Capital
structures. Journal of Financial Economics, Vol. 79, p. 469-506
22
Wolfgang Drobetz and Gabrielle Wanzenried (2006) What determines the speed of
adjustment to the target capital structure?, Applied Financial Economics, 16:13, 941-958
23
Sitorus, P. M. T., Priyarsono, D.S., Manurung, A. H., T. N. A. Maulana (2014), Analysis
of Capital Structure in Corporate Telecommunications Operators in Indonesia ,
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Kartika24 untuk kasus NPL bank. Perhitungan kecepatan penyesuaian dilakukan
dimulai dengan model dinamis tentang leverage sebagai berikut:

𝐷𝐸𝑅𝑡 = 𝑎0 + 𝛾𝐷𝐸𝑅𝑡−1 + 𝑏1 𝑃𝑀𝑡 + ⋯

(14.12)

Persamaan (14.12) model dinamis yang menyatakan DER pada t
ditentukan DER pada t-1 dan beberapa variabel lain. Estimasi terhadap
koefisien regresi persamaan (14.12) paling cocok menggunakan
Generating Moment Method (GMM) karena model dinamis. Kecepatan
Penyesuaian dihitung dengan (1 - 𝛾) dengan satuan tahunan karena data
yang dipakai tahunan. Jika 𝛾 mempunyai nilai lebih kecil dari nol maka
kecepatan penyesuaiannya akan lebih besar dari satu tahun. Sebaliknya,
nilai kecepatan penyesuaian diatas nol dan lebih kecilm dari satu, jika 𝛾
juga diatasnol dan lebih kecil dari 1. Besaran ini tergantung data yang
dipergunakan, karena data panel maka satuannya tahunan. Jika 𝛾 bernilai
0,25 maka kecepatan penyesuaian sebesar 0,75, yang memberikan arti
kecepatan penyesuaian 0,75 tahun atau 9 bulan.
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kecepatan penyesuaian bisa
digunakan kepada variabel yang memiliki target keseimbangan atau target
optimal. Selain DER (debt to equity ratio), Non-performing Loan (NPL),
Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk perbankan juga perlu diketahui
kecepatan penyesuaiannya. Kasus Indonesia, Penelitian Simorangkir dkk25
mengenai kecepatan penyesuaian NPL bank di Indonesia yang dimoderasi
Risk dan menghasilkan belum signifikan. Selanjutnya, Nugroho dkk26
melakukan penelitian untuk perusahaan perkebunan di Indonesia.
Manurung dan Kartika27 melakukan penelitian yang juga membahas

International Journal of Economics and Management Engineering Jun. 2014, Vol. 4, No.
3, pp. 64-69
24
Adler Haymans Manurung and Tipri Rose Kartika (2020), Non-Performing Loan
Moderated by Risk: Speed Adjustment and Gender; PSYCHOLOGY AND EDUCATION, Vol.
57(9), pp. 2276-2285
25
Simorangkir, P., Kartika, T. R., Girsang, R. M. and A. H. Manurung (2020), NonPerforming Loan Moderated by Risk: Speed Adjustment; International Journal of Creative
Research Thoughts (IJCRT), Vol. 8 (8); pp. 4954 – 3960.
26
Nugroho, S. D., Siregar, H., Manurung, A. H., N. Nuryartono (2015), Speed of
Adjustment Towards the Leverage Target Plantation Companies Indonesia, International
Journal of Business and Management Review Vol.3, No.10, pp.72- 82.
27
Adler Haymans Manurung and Tipri Rose Kartika (2020), Non-Performing Loan
Moderated by Risk: Speed Adjustment and Gender; PSYCHOLOGY AND EDUCATION, Vol.
57(9), pp. 2276-2285
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kecepatan penyesuaian dan memasukkan Gender (direksi perusahaan)
sebagai variabel bebas, dimana penelitian ini sebagai perluasan dari
penelitian Simorangkir dkk (2020) dan hasilnya kecepatan penyesuaian
memberikan hasil positif siginifikan mempengaruhi non-performing loan.
Manurung dan Kartika28 melakukan penelitian kecepatan penyesuaian
untuk LDR Bank di Indonesia.
Soal-soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apa yang dimaksud dengan Struktur Modal ?
Apa ukuran Struktur modal yang paling cocok ?
Apakah konsep teori MM ?
Apakah yang dimkasud dengan konsep teori trade-off ?
Apakah konsep teori trade-off memiliki target hutang pinjaman ?
Apakah yang dimaksud dengan konsep Teori urutan dana ?
Apakah konsep teori urutan pendanaan memiliki target hutang
pinjaman ?
8. Saudara diminta menjelaskan perbedaan dan persamaan teori
trade-off dengan teori urutan dana ?
9. Saudara diminta menjelaskan tiga metode yang dipergunakan
untuk memilih pendanaan ekuitas atau pinjaman ?
10. Apakah yang dimkasud dengan kecepatan penyesuaian ?
11. Kenapa kecepatan penyesuaian ingin dipelajari berbagai pihak ?

28

Adler Haymans Manurung dan Tipri Rose Kartika (2020), Loan Deposits Ratio of
Indonesia Bank: Speed Adjustment?; International Journal of Advanced Science and
Technology Vol. 29, No. 4, pp. 6065 - 6074
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Bab 15
Biaya Modal
Pendahuluan
Setelah mendapat penjelasan mengenai struktur modal
perusahaan pada bab 14 sebelumnya maka ada aspek lain yang
harus dipahami dan sangat penting. Salah satu faktor aspek penting
dalam perhitungan nilai perusahaan yaitu biaya modal. Pratt (2002)
menyatakan bahwa biaya modal (cost of capital) adalah tingkat
pengembalian yang minimum diharapkan (expected rate of return)
dan juga yang diinginkan pasar dalam rangka menarik dana untuk
investasi tertentu. Dalam investasi tertentu, biaya modal disebut
juga biaya opportunitas (opportunity cost) – biaya yang harus
dikeluarkan untuk alternatif investasi yang terbaik. Artinya, investor
tidak akan melakukan investasi bila hasil yang diperoleh tidak
mensubsitusikan hasil yang diinginkan.
Komponen dari biaya modal sesuai dengan komponen dari
modal yang diinvestasikan dalam perusahaan. Modal dalam
perusahaan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar
yaitu, pertama, modal yang mempunyai bunga dikenal dengan
hutang. Sebenarnya, ada juga hutang yang tidak membayar bunga
tetapi sebagai modal perusahaan yaitu hutang kepada supplier atau
hutang bisnis dikenal dengan pembiayaan secara spontan
(spontaneous financing). Kedua, modal saham biasa. Modal saham
biasa merupakan modal yang disetor pemegang saham kepada
perusahaan baik pada waktu pertama kali mulai perusahaan
beroperasi maupun setelah beroperasi. Perusahaan membayar
dividen sebagai balas jasa modal ini yang ditentukan direksi dengan
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketiga, modal
saham preferen yaitu modal yang sifatnya seperti modal saham
biasa tetapi lebih senior dari modal saham biasa. Pemilik modal
yang memegang saham ini dikenal dengan saham preferen. Modal
ini mendapatkan dividen yang pasti setiap tahunnya walaupun
perusahaan mengalami rugi. Ketika perusahaan rugi maka dividen
sebagai hutang kepada pemegang saham preferen dan dibayarkan
tahun berikutnya ketika perusahaan mengalami keuntungan.
Biaya ketiga modal perusahaan tersebut diuraikan dalam sub
bab berikutnya secara detail.
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Bagan 15.1: Sumber Pendanaan Perusahaan
Sumber Dari Perusahaan

Internal

Eksternal

Laba Ditahan

Hutang

Hutang Spontan

Supplier

Ekuitas

Hutang Terencana

Preferen

Biasa

Bank
Obligasi
dll

Biaya Hutang (cost of debt)
Biaya hutang adalah biaya yang harus dikeluarkan pihak
tertentu karena menggunakan dana tersebut. Biaya hutang ini dapat
juga biaya yang dikeluarkan sebuah perusahaan atas menggunakan
dana yang ditarik dari pihak ketiga baik bank maupun perusahaan
atau perorangan. Misalkan, PT ”XYZ” mendapatkan pinjaman Rp.
70 milyar dari sebuah bank dimana pinjaman ini harus dibayar dalam
tempo lima tahun. Perusahaan tersebut melakukan perjanjian
dengan Bank bahwa bunga atas pinjaman sebesar Rp . 70 milyar
yaitu 17% dan perusahaan juga mengeluarkan biaya administrasi
sebesar Rp. 2,5 juta dan biaya provisi sebesar 1 per mil ( Rp. 70
juta). Adapun biaya hutang yang dibayar perusahaan per tahunnya
yaitu:
Kd = bunga + (((biaya administrasi + biaya provisi)/loan)/ periode loan) ...(15.1)

= 17% + ((2,5+ 70)/5) / 70.000.
= 17% + 0,0207%
= 17,0207%
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Perusahaan mengeluarkan biaya hutang setiap tahunnya sebesar
17,0207 persen walaupun sebenarnya perusahaan membayar
diawal sebesar Rp. 72,5 juta (biaya provosi dan komisi).
Biaya Ekuitas
Biaya ekuitas yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan atas
penggunaan ekuitas tersebut. Biaya ekuitas dikelompokkan menjadi
dua biaya ekuitas preferen dan biaya ekuitas biasa. Biaya ekuitas
preferen merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan kepada
pemilik saham preferen. Dividen preferen biasanya tetap dibayarkan
perusahaan setiap tahunnya, bisa dalam bentuk absolut atau
persentase. Misalkan, PT ”XYZ” mempunyai modal preferen
sebanyak 35 persen dari ekuitas perusahaan yang besarnya Rp. 150
milyar dengan jumlah saham sebanyak 150 juta saham.
Perusahaan menjanjikan pembayaran dividen preferen setiap
tahunnya sebesar Rp. 350 per saham. Adapun biaya modal saham
preferen sebagai berikut:
Ksp

= dividen saham preferen / nilai saham preferen

(15.2)

= (350*150.000.000*0.35) / (150.000.000.000 * 0.35)
= 35 persen.
Artinya, biaya modal saham preferen perusahaan sebesar 35
persen. Bila investor hanya memperoleh dividen saja maka
persamaan (15.2) merupakan metode perhitungan tingkat
pengembalian investor atas investasi pada saham preferen. Kasus
ini terjadi pada saham preferen yang belum terdaftar di bursa. Bila
saham preferen sudah terdaftar di bursa maka ada faktor lain yang
diperhitungkan investor yaitu kapital gain. Untuk perhitungan biaya
saham preferen dipergunakan CAPM.
Dalam CAPM sudah
diperhitungkan dividen dan kapital gain serta faktor lainnya.
Biaya ekuitas biasa juga merupakan biaya yang menjadi
tanggung jawab ekuitas. Biaya ekuitas ini tidak bisa disamakan
dengan biaya saham preferen. Pemegang saham biasa mempunyai
risiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan modal yang lain.
Saham biasa sangat junior dibandingkan dengan modal yang lain.
Dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham
biasa tidak dapat dijadikan sebagai biaya saham biasa. Pemegang
saham biasa merupakan pemilik perusahaan sehingga semua laba
bersih perusahaan menjadi biaya dari modal saham biasa. Selisih
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laba bersih dengan dividen merupakan laba yang ditahan
merupakan milik pemegang saham biasa, dan pemilik mau
memberikan tetap ditahan di perusahaan untuk menjaga
kelangsungan perusahaan sekaligus modal saham biasa yang telah
diinvestasikan ke perusahaan. Adapun biaya modal saham biasa
sebagai berikut:
Ksb = laba bersih / modal saham biasa

(15.3)

Laba bersih yang dimaksudkan yaitu laba bersih yang telah dikurangi
dividen preferen. Dalam menghitung modal saham biasa maka
harus diketahui struktur dari ekuitas tersebut. Struktur ekuitas
biasanya merupakan hasil jumlah modal saham biasa, modal saham
preferen dan laba ditahan serta agio/disgio.
Misalkan, PT ”XYZ” mempunyai laba bersih sebesar Rp. 5
milyar dengan jumlah saham perusahaan sebanyak 10 juta saham
saham biasa dan 5 juta saham preferen. Ekuitas perusahaan terdiri
modal saham biasa sebesar Rp. 100 milyar, saham preferen sebesar
Rp. 50 milyar, agio sebesar Rp. 20 milyar dan laba ditahan
perusahaan sebesar Rp. 30 milyar. Perusahaan selalu
membayarkan dividen preferen sebesar Rp. 100 per saham.
Adapun jumlah saham preferen yang dibayarkan sebesar Rp. 500
juta sehingga laba bersih untuk pemegang saham biasa sebesar Rp.
4,5 milyar. Oleh karenanya, biaya modal saham biasa perusahaan
sebesar:
Ksb = Rp. 4,5 / Rp.100 milyar
Bila diperhatikan secara seksama maka apakah benar biaya ekuitas
seperti yang diuraikan sebelumnya. Biaya ekuitas bukanlah yang
dikemukakan sebelumnya tetapi merupakan tingkat pengembalian
dari ekuitas tersebut yang sering dikenal dengan Return on Equity
(ROE).
Untuk mendapatkan biaya ekuitas maka rumusannya sebagai
berikut:
E(Rj) = Rf + β {E(Rm) – Rf}

(15.4)

Persamaan (15.4) sering dikenal dengan Capital Asset Pricing Model
(CAPM) dimana uraiannya dapat diperhatikan pada Bab 7. Biaya
223

ekuitas sebenarnya dapat diperluas menjadi beberapa faktor dimana
Pratt (2002) menyatakan sebagai berikut:
E(Rj) = Rf + β {E(Rm) – Rf}+ Rps + RPI + RPc

(15.5)

dimana
RPs = size premium
RPI = industry risk premium
RPc = Company risik premium
Data mengenai masing-masing faktor tersebut telah dipublikasikan
oleh Ibotson & Associates untuk Amerika Serikat. Untuk data
Indonesia belum ada yang menghitung dan mempublikasikan, tetapi
PT Finansial Bisnis Informasi sudah menghitung beberapa saham.
Misalkan, saham Telkom mempunyai beta sebesar 1,16, size
premium sebesar 0,5 persen, industri risk premium sebesar 1
persen, company risk premium 1,5 persen. Tingkat bunga SBI
sebesar 11,75 persen dan ekspektasi tingkat pengembalian pasar
sekitar 17,25 persen. Oleh karenanya, biaya modal saham Telkom
sebagai berikut:
E(Rj) = Rf + β {E(Rm) – Rf}+ Rps + RPI + RPc
= 11,75 %+ 1,16 (17,25 -11,75)% + 0,5% + 1% + 1,5%
= 11,75% + 1,16 x 5,50% + 3%
= 14,75% + 6,38%
= 21,13 %
Artinya, Telkom mempunyai biaya ekuitas biasa sebesar 21,13%.
Biaya Modal
Biaya modal merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk dapat beroperasi dalam jangka panjang dengan berbagai
sumber dana perusahaan.
Sumber dana perusahaan dapat
diklasifikasikan ke dalam dua kelompok besar yaitu sumber internal
dan sumber eksternal. Sumber internal adalah laba ditahan
perusahaan dan segala sesuatu yang bersumber dari dalam
perusahaan. Sumber eksternal dapat dikelompokkan menjadi
hutang, dan ekuitas. Hutang dapat dikelompokkan menjadi dua
kelompok besar yaitu hutang spontan yang tidak mempunyai biaya
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dan hutang yang terencana dengan memakai biaya yang dikenal
dengan hutang berbunga. Klasifikasi sumber dana tersebut dapat
diperhatikan pada Bagan 15.1. Oleh karenanya, perhitungan dari
biaya modal perusahaan harus mengetahui biaya masing-masing
sumber dana tersebut. Bila perusahaan telah mengetahui biaya
masing-masing sumber dana maka proporsi perusahaan
menggunakan dana tersebut juga harus diketahui. Adapun rumusan
biaya modal perusahaan yang dikenal dengan rata-rata tertimbang
biaya modal (weighted average cost of capital) sebagai berikut:
wacc = (D/TA)*(1 - T) kd + (E/TA) * ke
dimana
D = hutang yang menggunakan bunga
E = ekuitas
TA = Total asset
T = persentase pajak perusahaan
kd = biaya hutang
ke = biaya ekuitas menggunakan persamaan (15.4)

(15.6)

Misalkan, Indosat mempunyai beta 1,05, size premium sebesar 0,65
persen, industri risk premium sebesar 1,05 persen, company risk
premium 1,75 persen. Tingkat bunga SBI sebesar 11,75 persen dan
ekspektasi tingkat pengembalian pasar sekitar 17,25 persen.
Perusahaan mempunyai Total Asset Rp. 27 trilliun, Ekuitas Rp.
1,409 trilliun dan hutang Rp. 13,8 trilliun dengan bunga rata-rata 16
persen serta pajak perusahaan 33%. Oleh karenanya, rata-rata
tertimbang biaya modal saham Indosat sebagai berikut:
Pertama, menghitung rasio-rasio sumber dana sebagai berikut:
D/TA = 13,8 / 27 = 51,11 %

E/TA = 1,409/ 27 = 5,22%

Kedua, menghitung biaya hutang neto pajak sebagai berikut:
kd = (1 – 0,33) * 16% = 10,73%
Ketiga, menghitung ke = 11,75% + 1,05 (17,25 – 11,75) % + 0,65%
+ 1,05% + 1,75%
= 11,75% + 1,05 * 5,5% + 3,45%
= 15,2 % + 5,775%
= 20,975%
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Adapun rata-rata tertimbang biaya modal dihitung dengan
memasukkan nilai-nilai perhitungan sebelumnya ke dalam
persamaan (15.6) menjadi sebagai berikut:
wacc = 51,11% * 10,73% + 5,22% * 20,975%
= 5,48% + 1,095 %
= 6,57%
Berarti Indosat mempunyai rata-rata tertimbang biaya modal sebesar
6,57 persen. Secara umum dan harus dipahami bahwa biaya modal
ini (wacc) akan selalu lebih kecil dari biaya ekuitas dan lebih besar
dari biaya hutang. Kecilnya biaya modal tertimbang ini dipengaruhi
oleh kecilnya rasio ekuitas terhadap total asset dan pajak yang
cukup tinggi pula.
Pengaruh kenaikan Pinjaman terhadap Biaya Ekuitas
Pertanyaan yang timbul bagai berbagai pihak yaitu bagaimana
pengaruh penambahan pinjaman terhadap biaya ekuitas
perusahaan. Pertanyaan ini sering muncul karena adanya teori yang
menyatakan bahwa perusahaan bisa melakukan pinjaman sebanyak
mungkin selama tabungan pajak (tax-shield) lebih tinggi dari biaya
kebangkrutan. Secara normatif dan logika bahwa biaya ekuitas akan
meningkat dengan peningkatan pinjaman, karena pemegang saham
akan meningkat risikonya atas adanya pinjaman baru. Peningkatan
risiko ini membuat pemegang saham meningkatkan tingkat
pengembaliannya dan sama halnya meningkatkan biaya ekuitas.
Konsep oni juga mendukung konsep preposisi 2 teroi MM. Untuk
memahaminya perlu dipergunakan pemecahan contoh berikut:
Sebuah perusahaan melakukan investasi sebesar Rp.
80 dan kemudian perusahaan tersebut mendapatkan
arus kas sebesar Rp. 140 jika ekonomi bagus dan
sebesar Rp. 90 ketika ekonomi lemah dan probailitas
bagus dan lemah sebesar 0.5. Tingkat bunga bebas
risiko sebesar 5 persen dan risk premium sebesar 10%.
Saudara diminta menghitung biaya ekuitas ?
𝑃𝑉 =
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(0.5∗14−0+0.5∗90)
(1+0.15)

115

= 1.15 = 100

Investasi yang dilakukan sebesar Rp. 800 dan arus kas Rp. 100
maka terjadi Profit sebesar Rp. 200, sehingga investasi
dilakukan.
Selanjutnya, untuk melihat terjadinya kenaikan biaya ekuitas dapat
diperhatikan pada Bagan berikut dibawah ini.
Tahun 0

Sekarang
Ekonomi Kuat
+ Rp. 140

(Rp. 80)

Pinjaman
Leverage
Ekuitas
Tidak
Leverage
Ekuitas

Tahun 0
Nilai
Awal
Rp. 50

Tahun 1: Arus Kas
Ekonomi Ekonomi
Kuat
Biasa
Rp. 52.5
Rp. 52.5

1 Tahun Mendatang
Ekonomi biasa
-Rp. 90

Tahun 1: Return
Ekonomi Ekonomi
Kuat
Biasa
5%
5%

Expected
Return
5%

Rp. 50

Rp. 87.5

Rp. 37.5

75%

-25%

25%

Rp. 100

Rp.140

Rp. 90

40%

-10%

15%

Pinjaman
Leverage Ekuitas
Tidak Leverage
Ekuitas

Return Sensitivity
Systematic Risk
∆R = R(kuat) - R(biasa)
5% - 5% = 0
40% - (-10%) = 50%
75% - (-25%0 = 100%

Risk Premium
E(Ri) – Rf
5% - 5% = 0%
15% - 5% = 10%
25% - 5% = 20%

Berdasarkan perhitungan diatas maka tingkat pengembalian
ekuitas bertambah sejalan dengan peningkatan pinjaman.
Biaya dalam %

100% Ekuitas

100% Pinjaman
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Grafik diatas secara jelas memperlihatkan kenaikan biaya ekuitas sejalan dengan
pinjaman mengalami peningkatan.
Biaya Modal dan Nilai Perusahaan
Biaya modal (cost of capital, weighted avarage of cost of capital) dihitung
dalam rangka dipergunakan untuk menghitung nilai perusahaan. Bagan berikut
memperlihatkan nilai perusahaan berkenaan dengan peningkatan pinjaman.
VL= VU + tD

Tax Shield
Biaya Kebangkrutan

Ekuitas

D*1

0

D*2

Pertanyaan yang muncul, bagaimana biaya modal berkaitan dengan
nilai perusahaan. Ada tiga pendekatan yang menyampaikan kaitan
biaya modal dengan nilai perusahaan yaitu:
a. Pendekatan keuntungan Bersih (Net Profit Approach)
Pendekatan ini menyatakan bahwa bahwa biaya pinjaman
(cost of debt) dan biaya ekuitas konstan sepanjang masa.
Sehingga biaya modal menurun mendekati biaya pinjaman
dan kemudian naik lagi. Adapun nilai perusahaan tidak
mengalami kenaikan untuk beberapa saat tetapi kemudian
mengalami kenaikan. Adapun Grafiknya sebagai berikut:

Ke

V
Ko
Kd

Rasio Hutang/Aset
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Rasio Hutang/Aset

b. Pendekatan keuntungan Operasi bersih (Net Operating
Approach)
Pendekatan ini menyatakan bahwa bahwa biaya pinjaman
(cost of debt) dan rata-rata biaya modal konstan sepanjang
masa. Sementara biaya ekuitas pada awalnya konstan pada
beberapa waktu dan kemudian mengalami peningkatan.
Adapun nilai perusahaan tidak mengalami kenaikan
sepanjang masa. Adapun Grafiknya sebagai berikut:

Ke

Ko

V

Kd

Rasio Hutang/Aset

Rasio Hutang/Aset

c. Pendekatan Tradisional (Traditional Approach)
Pendekatan ini paling sering dipergunakan karena sangat
sesuai dengan kenyataan di lapangan. Biaya pinjaman
awalnya sama tetapi kemudian meningkat dikarena
meningkatnya pinjaman. Biaya Ekuitas selalu mengalami
kenaikan sesuai pinjaman meningkat.
Biaya modal
mengalami penurunan sampai tertentu dan kemudian
meningkat ketika pinjaman sudah optimal. Risiko yang
dihadapi perusahaan juga tidak berubah sampai pinjaman
optimal. Grafiknya sebagai berikut:
Ke

Ko

V

Kd

Rasio Hutang/Aset

(H/A)*

Rasio Hutang/Aset
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Berdasarkan urain tersebut maka dapat dinyatakan perkembangan
teori yang terjadi menuju kenyataan di lapangan. Tetapi, pertanyaan
yang mendasar juga perlu diteliti tentang kenaikan biaya ekuits
secara linier atau bentuk eksponensial. Perlu penelitian ini dilakukan
terutama yang sedang mengambil pendidikan tingginya.
Penutup
Biaya modal merupakan faktor penting dalam perhitungan nilai
perusahaan. Dalam menghitung biaya modal tertimbang maka ada
empat langkah yang harus dilakukan dengan tiga langkah
sebelumnya yaitu menghitung rasio sumber dana, biaya hutang, dan
biaya ekuitas. Biaya modal tertimbang tidak selalu diatas biaya
hutang atau dibawah biaya ekuitas karena adanya taxshield atas
biaya hutang serta faktor rasio masing-masing sumber dana.

Soal-soal
1. Coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan biaya,
dan ada berapa jenis biaya yang diketahui ?
2. Saudara diminta menjelaskan biaya modal dalam
perusahaan ?
3. Apakah bisa biaya modal jauh melebihi biaya ekuitas?
4. Apa kegunaan dari biaya modal tersebut dihitung ?
5. Coba sebutkan mengapa biaya ekuitas dengan
meningkatnya pinjaman yang dilakukan perusahaan ?
6. Coba jelaskan nilai perusahaan dikaitkan dengan biayabiaya yang ada?
7. Coba jelaskan, pendekatan tradisional yang sering
dinyatakan benar dari yang pendekatan lainnya ?
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Bab 16
Pengelolaan Hutang Jangka Pendek dan Rekening
Pendahuluan
Manajemen perusahaan pasti sudah paham tentang urutan
pertama dari item di passiva terutama passiva lancar yaitu hutang
jangka pendek dan rekening. Hutang jangka pendek yaitu hutang
yang umurnya kurang dari satu tahun sesuai dengan
penempatannya pada Liabilitas saat ini (current liability). Perlukah
manajemen perusahaan mengelola hutang jangka pendek ini ?
Apakah perlu dijelaskan dalam satu bab tersendiri ?
Judul dari bab ini sangat jelas disebutkan yaitu pengelolaan
hutang jangka pendek dan Rekening. Akibatnya,
bab ini
menjelaskan tentang Hutang Jangka Pendek dan Rekening. Konsep
dan definisi dari hutang jangka pendek sudah diuraikan sebelumnya.
Bagaimana pula dengan rekening, apakah ini hutang rekening bagi
perusahaan dan bagaimana terjadinya muncul rekening ini sebagai
hutang ? Oleh karenanya, bab ini akan menjelaskan item seperti
dalam judul bab ini.
Hutang Jangka Pendek dan Rekening
Sesuai uraian dengan sebelumnya, bahwa hutang jangka
pendek adalah hutang yang sifatnya berumur satu tahun dan terletak
pada item pertama di passiva lancar atau liabilitas lancar. Salah satu
sangat penting dalam hutang jangka pendek yang dimaksud yaitu
hutang mempunyai bunga, jika tidak ada bunganya tidak
dimasukkan kepada item hutang jangka pendek ini. Hutang-hutang
tidak berbunga akan dianggap sebagai modal kerja dan menjadi
pengurang pada aktiva lancar. Hutang jangka pendek ini termasuk
hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun. Bagi
mereka yang memahami keuangan pasti tahu betul bahwa
penggabungan ini tidak bagus karena tujuan dari dana yang
dipergunakan sangat berbeda. Bila ada yang memperhatikan
laporan keuangan perusahaan maka ada perusahaan yang
memisahkan kedua hutang tersebut. Laporan yang memisahkan
item hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang yang jatuh
tempo satu tahun merupakan tindakan benar. Bila ini terpisah maka
analisisnya agak berbeda.
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Hutang jangka pendek umumnya mempunyai bunga yang
sedikit lebih tinggi dari hutang jangka panjang. Alasannya, hutang
jangka pendek ini biasanya tidak memikirkan bunga tersebut
dikarenakan dibutuhkannya dana tersebut. Pemberi pinjaman juga
agak sulit mendistribusikan dana tersebut bila sudah diterima
kembali. Pengusaha biasanya tidak ambil pusing balas jasanya
lebih besar sedikit asal ada kepastian dapat dana tersebut karena
pengusaha lebih mementingkan usaha dapat terus beroperasi dan
akan mengurangi margin yang diinginkannya.
Munculnya rekening pada gabungan jangka pendek ini
merupakan tindakan pengusaha untuk mendapatkan dana
secepatnya. Biasanya, pengusaha mencari dana secepat untuk
pembayaran secepatnya. Overdraft atas rekening di bank masuk
dalam item ini. Overdraft ini tidak bisa menggunakan periode yang
panjang tetapi periode yang pendek. Balas jasa yang dibayarkan
pengusaha pasti lebih tinggi dari yang normalnya. Overdraft
diberikan hanya bermodalkan kepercayaan (trust) karena adanya
hubungan yang cukup baik dengan kepala cabang Bank tersebut.
Bentuk lain dari pinjaman jangka pendek ini yaitu penerbitan
surat berharga yang sangat pendek seperti Commercial Paper (CP)
atau Promissory Notes (PN) dan juga Repo (repurchase agreement).
Commercial paper (CP) atau promissory notes (PN) merupakan
surat hutang jangka pendek yang umurnya maksimum 270 hari dan
surat hutang ini tidak mempunyai jaminan. Jika CP atau PN jatuh
tempo maka pemegang CP atau PN menyerahkan surat CP atau PN
tersebut kepada penerbit maka penerbit harus membayarnya.
Adapun rumusan perhitungan CP atau PN sebagai berikut:
𝑃𝑉0 =

𝐹𝑉
1+

𝑚∗𝑟
360

(16.1)

dimana
PV0 = harga saat ini dibeli
FV = nilai pada saat jatuh tempo
r = tingkat bunga yang diharapkan (kesepakatan)
m = periode saat ini sampai jatuh tempo.
Umumnya CP atau PN ini dibeli lebih murah dari nilai jatuh temponya
(Face Value). Selisih nilai tersebut merupakan bunga yang diterima
pembeli pada saat membeli CP atau PN tersebut. Biasanya nilai CP
atau PN meningkat searah peningkatan hari CP/PN tersebut
dipegang pembeli dan menuju ke nilai jatuh tempo.
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Repurchase Agreement (REPOs)29
Repurchase Agreement (REPOs) merupakan sebuah transaksi yang
dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama bertindak sebagai penjual
dan pihak kedua sebagai pembeli aset finansial yang berlaku pada
suatu periode tertentu yang telah disepakati bersama. Pembeli
instrumen investasi mempunyai hak atas instrumen investasi selama
periode tertentu, dan kepemilikan langsung atas asset finansial
pada pihak pembeli apabila penjual tidak bisa membeli kembali atas
aset finasial itu pada waktu yang akan datang.
Jenis-jenis asset finansial yang dapat ditransaksikan, antara
lain, obligasi, saham, surat berharga lain yang diserbut dengan
medium term nots, commercial paper/promisory notes dan
sebagainya. Biasanya periodo REPOs lebih singkat dari maturitas
aset finansial, tetapi umumnya dua minggu, satu bulan sampai enam
bulan dan kemungkinan bisa dibuat dalam lebih lama dengan
memperpanjang periode. Proses REPOs digambarkan pada bagan
berikut:
Arus REPOs dimulai ketika terjadi transaksi
Asset Finansial

Investor A

Investor B
Cash

Arus REPOs pada saat jatuh tempo
Cash

Investor A

Investor B
Asset Finansial

Pada bagan di atas transaksi yang terjadi antara investor A
(pembeli repo) dan investor B (penjual Repo), dan bisa juga antara
investor dan dealer REPOs dan sebaliknya. Pada saat jatuh tempo,
penjual REPOs membeli kembali aset finansial dengan harga
tambahan yang merupakan kupon REPOs tersebut. Kupon tersebut
merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Kupon REPO biasanya
cukup besar dibandingkan transaksi yang lain. Kupon REPOs

29

Materi diambil dari Bab 11, Adler Haymans Manurung (2010), Ekonomi Finansial, PT
Adler Manurung Press, Jakarta.
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diterima oleh pembeli pada akhir transaksi REPOs atau ketika
REPOs dibeli kembali oleh penjual.
Penyelesaian REPOs
Transaksi REPOs berguna bagi manajer investasi untuk
mendapatkan dana tunai. Apabila dana yang dikelola oleh manajer
investasi seperti reksa dana mengalami pencairan yang cukup
besar, tetapi pasar aset finansial tidak mendukung maka manajer
investasi dapat melakukan transaksi REPOs atas aset finasial yang
dimiliki dan kemudian membayarkannya kepada investor.
Selanjutnya, manajer investasi dapat membeli kembali atas aset
finansial yang diREPOskan.
REPOs sebagai surat hutang mempunyai jaminan yang
besarnya lebih tinggi dari nilai surat hutang tersebut. Artinya,
pembeli REPOs tidak akan mau bertranskasi bila nilai REPOs sama
dengan nilai aset finansialnya. Dalam hal ini pemegang REPOs
lebih aman dari investor yang memegang Commercial Paper atau
Promissory Notes dimana umumnya tidak punya jaminan. Oleh
karenanya, pemegang REPOs seharusnya menilai aset yang
dijaminkan agar tidak terjadi kerugian di belakang hari bila penerbit
hutang tidak dapat membayar surat hutang ini. Sampai saat ini tidak
ada uraian yang jelas atau aturan yang menyatakan bahwa nilai
surat hutang harus lebih kecil “x”% dari nilai jaminan surat hutang
tersebut.
Sehubungan telah terjadi pemindahan hak kepemilikan maka
Aset finansial yang diREPOkan harus dimiliki oleh pembeli REPOs.
Tetapi, bisa saja tidak dimiliki pembeli bila dalam kesepakatan tidak
termasuk kupon. Bila penjual tidak bisa memenuhi pembayaran
pada saat jatuh tempo REPOs maka pembeli REPOs harus
menunggu pembayaran pada aset finansial jatuh tempo atau dijual
ke pasar.
Misalkan, PT Janjimatogu Capital melakukan REPOs dengan
PT Maju-Mundur Sekuritas dengan obligasi Pemerintah seri FR 0032
sebesar Rp30 miliar pada 15 Agustus 2007 dengan jangka waktu 90
hari. Obligasi ini mempunyai kupon tetap sebesar 12% per tahun,
jatuh tempo 15 Juli 2018 dengan pembayan kupon 4 kali setahun
dimana harga FR 0032 di pasar 110,5. PT Maju-Mundur Sekuritas
meminta diskon harga sebesar 15% dan kupon REPOs sebesar 18%
per tahun.
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Dalam kasus tersebut, maka kupon yang diakkrual sebagai
berikut :
Perhitungan kupon akkrual dengan basis act/act sehingga kupon
yang dibayarkan yaitu:
(32/365) x 12% x Rp30 miliar = Rp0,31562 miliar.
Nilai ini harus masuk sebagai pembayaran oleh PT Maju-Mundur
Sekuritas karena obligasi telah ada pada PT Janjimatogu Capital
selama 32 hari yaitu dari 15 Juli sampai dengan 15 Agustus.
Nilai obligasi setelah diskon harga yaitu
NL = (1,105 x Rp.30 Miliar) /(1+0.15)
= Rp28,8261 Miliar
Total nilai transfer ke PT Janjimatogu Capital yaitu:
NTA = Rp28,8261 miliar + Rp0,31562 miliar
= Rp29,14172 miliar.
Pada saat jatuh tempo PT Janjimatogu Capital harus membayar
kepada PT Maju-Mundur Sekuritas sebagai berikut:
NPL = (1+(90/365)*18%)*Rp29,14172 miliar
= Rp30,4351 miliar
Selanjutnya, dalam transaksi REPOs ini dikenal juga Margin.
Transaksi ini merupakan tambahan dari Transaksi REPOs. Margin
yang dimaksud dalam transaksi ini yaitu adanya tambahan dana dari
penjual bila harga obligasi mengalami penurunan dan penjual
obligasi mendapat dana karena obligasi mengalami kenaikan harga.
Untuk transaksi ini harus dibuat kesepakatan antara pembeli dan
penjual REPOs. Pembeli REPOs biasanya menginginkan harga
jaminan yang lebih tinggi. Kesepakatan tersebut merupakan batasan
harga obligasi dimana pembeli harus menerima tunai karena harga
obligasi turun. Nilai yang harus dibayarkan oleh penjual kepada
pembeli dikenal dengan nama margin call demikian pula dana tunai
yang diterima penjual bila harga mengalami kenaikan. Nilai ekstra
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margin tersebut dikenal dengan initial margin or haircut, di pasar
yang sudah maju besarnya sekitar 2% karena pasar aset
finansialnya sudah likuid dan transaksi yang cukup besar.
Penyelesaian margin tersebut dapat dilakukan dengan empat
metode yaitu:
1. Margin call ditransfer dengan securities
Metode ini mempunyai tindakan sebagai berikut:
a. Membuat pinjaman tunai tidak berubah
b. Menambahkan akkrual kupon ke pinjaman tunai
c. Menghitung jumlah jaminan yang diinginkan (A)
d. Membandingkan dengan nilai jaminan yang ada (B)
e. Mentransfer perbedaan aset finansial (A-B) dari penjual ke
pembeli (atau pembeli ke seller jika B > A).
Dengan persoalan yang sama, pada tanggal 22 Agustus 2007 harga
FR 0032 turun menjadi 107,75. Akrual kupon pada 22 Agustus 2007
yaitu:
= (39/365)*12%*Rp30 miliar
= Rp 0,384658 miliar
Nilai obligasi dengan harga baru setelah diskon harga yaitu
NL = (1,0775 x Rp.30 Miliar) /(1+0.15)
= Rp28,1087 Miliar
Total dana yang akan dipinjamkan yaitu:
= Rp28,1087 Miliar + Rp0,384658 miliar
= Rp28,493354 miliar
Pinjaman awal ditambah bunga 18% per tahun yaitu:
= Rp29,14172 miliar *(1+0.18 x (7/365))
= Rp29,24232 miliar
Nilai pasar jaminan yaitu:
= Rp29,24232 miliar x 1,15
= Rp33,62867 miliar
Nilai pasar jaminan dengan harga baru yaitu:
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= Rp33,62867 miliar/109,03219
= Rp30.842881 Miliar
Sebelumnya PT Maju – Mundur Sekuritas mendapatkan obligasi
RP30 miliar maka PT Janjimatogu Capital harus menyerah obligasi
sebesar Rp0,842881 Miliar.
2. Margin call dengan transfer tunai
Metode ini sama dengan metode pertama tetapi selisihnya
dibayarkan dengan tunai. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh
PT Janjimatogu Capital dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai jaminan sebesar Rp33,62867 miliar pada tanggal 22 Agustus
2007.
Nilai jaminan dengan harga baru yaitu:
= Rp30 miliar * 109,032219
= Rp32,81646 miliar
Sehingga nilai tunai yang harus dibayarkan yaitu:
= Rp33,62867 miliar - Rp32,81646 miliar
= Rp0,81221 miliar
Pada akhir periode metode pertama dan kedua PT Maju-Mundur
Sekuritas memperoleh dana sebesar Rp30,4351 miliar.
3. Tutup dan dinilai kembali dengan penyesuaian nilai aset finasial
Metode
ini
menyatakan
bahwa
dana
yang
dipinjam
ditutup/dibayarkan dan kemudian dibuat kembali transaksi dengan
jatuh tempo yang sama dan kupon REPOs. Pinjaman tunai tetap
tetapi jaminannya disesuaikan merefleksikan harga saat ini.
Tindakan yang dilakukan yaitu:
1. Pembayaran ke pembeli REPOs akrual kupon.
2. Buat lagi pinjaman tunai baru dengan jumlah yang sama dan
maturitas yang seperti sebelumnya
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3. Hitung nilai jaminan yang dibutuhkan ( C ) untuk pinjaman
tunai baru pada harga terbaru disesuaikan dengan diskonto
harga
4. Pembayaran selisih antara C dengan nilai jaminan awal
dalam bentuk asset financial.
Nilai pinjaman awal sebesar Rp29,14172 miliar, sehingga pada
tanggal 22 Agutus 2007, transaksi ditutup maka pembayaran
dilakukan ke PT Maju-Mundur Sekuritas sebesar:
= Rp29,14712 miliar x (1+1,18 x (7/365))
= Rp29,24232 miliar.
Kemudian, dibuat pinjaman baru sebesar Rp29,14172 miliar dengan
bunga REPOs dan jatuh tempo REPOs yang sama (83 hari). Nilai
diskonto sebesar 15% maka nilai jaminan sebesar:
= Rp29,14172 miliar x (1,15)
= Rp33,51298 miliar
Dengan harga terbaru maka nilai jaminan sebesar:
= Rp33,51298 miliar/109,03219
= Rp30,7368 miliar
Berarti, PT Janjimatogu Capital harus menyerahkan obligasi sebesar
Rp 0,7368 miliar. Disamping obligasi tersebut PT Janjimatogu
Capital juga harus membayar tunai sebesar Rp0,100599 miliar.
Pada akhir periode PT Janjimatogu Capital membayar sebesar:
= Rp29,14712 miliar *(1 + 0,18*(83/365))
= Rp.30,33453 miliar.

4. Tutup dan dinilai kembali dengan penyesuaian nilai aset finasial
Dalam metode ini, pembayaran kembali transaksi awal ditambah
akrual bunga dan kemudian buat perjanjian baru dengan maturitas
sama dan bunga REPOs tetapi penilaian jaminan sesuai harga saat
ini. Jumlah jaminan tetap sama tetapi tunainya disesuaikan.
Tindakan yang dilakukan sebagai berikut:
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a. Tambahkan akrual bunga terhadap jumlah pinjaman awal
untuk menyatakann yang harus dibayarkan untuk menutup
transakasinya (D)
b. Hitung harga obligas terbaru
c. Hitung nilai pinjaman baru (E) yang dibuat berdasarkan nilai
jaminan terbaru dan disesuaikan diskonto
d. Selesaikan dengan selisih (E-D) secara tunai.
Nilai tunai dibayarkan awalnya sebesar Rp29,14172 miliar, sehingga
pada tanggal 22 Agutus 2007, transaksi ditutup maka pembayaran
dilakukan ke PT Maju-Mundur Sekuritas sebesar:
= Rp29,14712 miliar x (1+1,18 x (7/365))
= Rp29,24232 miliar.
Nilai pinjaman baru sebesar yaitu:
= Rp30 miliar * 109,03219/(1,15)
= Rp 28,44318 miliar
Pada akhir periode PT Janjimatogu Capital membeli kembali REPOs
sebesar:
= Rp28,44318 8 (1 + 0,18*(83/365))
= Rp29,6074022 miliar.
Adapun pembayaran tunai yang dilakukan PT Janjimatogu Capital
yaitu Rp0,82769778 miliar.
Metode margin yang dipakai para pihak harus merupakan
kesepakatan karena REPOs merupakan transaksi dua pihak.
Soal-soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Apa saja yang masuk ke item hutang jangka pendek?
Apa yang dimaksud dengan Rekening pada item ini?
Apa itu Promissory Notes?
Apa itu Commercial paper ?
Apa itu Repo?
Saudara diminta menjelaskan transaksi Repo ?
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Bab 17
Pengelolaan Hutang Usaha
Pendahuluan
Sisi Passiva dalam neraca juga mendapatkan perhatian besar
dari pengelola perusahaan atau manajemen yaitu pengelolaan
hutang usaha. Perusahaan memberikan perhatian besar karena
perusahaan tidak membayar bunga terhadap hutang usaha ini tetapi
perusahaan terbantu karena adanya hutang usaha. Adapun hutang
usaha ini dikarenakan perusahaan mendapatkan bahan baku dari
penyedia bahan baku dengan sistim pembayaran tidak selalu barang
dikirim dan terus pembayaran dilakukan ketika barang sudah
diterima. Bahkan banyak perusahaan mendapatkan keuntungan
dari adanya bahan baku karena tidak langsung dibayar.
Persoalan utama dari hutang usaha ini yaitu pembayaran
yang dilakukan sesuai kesepakatan dan sering bisa tidak sesuai
dengan waktu kesepakatan karena persoalan penagihan yang
dialami perusahaan. Penyedia bahan baku juga perlu mendapatkan
perhatian agar bahan baku yang dikirim ke perusahaan agar tepat
waktu sehingga proses produksi bisa berjalan lancar.
Persoalan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian yaitu
sampainya barang yang diorder lebih lama dari faktur yang diterima.
Produk yang diinginkan diterima besok tetapi dalam faktur
penyerahan produk bahwa produk diterim hari ini. Cek and recek
sangat diperlukan, sehingga perlu pengawasan yang bertingkat agar
terjadi produk yang benar diterima sesuai dengan spek yang
diinginkan.
Pada sisi lain, juga perlu memeriksa produk yang diterima
tersebut sesuai dengan produk yang tercatat dalam order termasuk
harganya. Bagian penerimaan produk juga perlu mengetahui harga
produk yang diterima agar lebih jelas dan transparan atas produk
yang akan digunakan.
Lamanya order pemesanan sampai dengan tibanya produk
juga menjadi perhatian bagian staf pembelian. Perbedaan waktu
bisa membuat nilai produk tidak sesuai dengan nilai pesanan
sebelumnya.
Perusahaan harus memiliki kesepakatan soal
sampainya produk dan harga tidak menggunakan harga saat diantar
tetapi harga barang yang terjadi saat di order. Tindakan sangat
diperlukan untuk kepentingan dalam membuat harga pokok
penjualan.
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Perhatian atas hutang usaha
Hutang usaha ini harus diperhatikan dengan seksama. Adapun yang
harus diperhatikan sebagai berikut:
1. Pembayaran harus sesuai dengan term kredit yang sudah
disepakati.
2. Jangan menimbulkan perusahaan dalam perusahaan.
Penyedia bahan baku membutuhkan dana agar dibayar
secepatnya dan staf pembayaran untuk hutang usaha
diberikan bagian sekitar 3% agar dana cepat keluar.
3. Pihak pembayaran dilakukan secara transfer dan
menyertakan waktu pembayaran.
4. Barang yang diterima harus sesuai dengan spek yang telah
disepakati.
5. Penerimaan barang harus ada cek and recek, sebaiknya ada
yang mensupervisi setiap lapis aktifitas.
6. Pegawai tidak bisa melakukan kontak bila tidak urgent karena
kebutuhan bahan baku.
Berdasarkan uraian diatas sangat diperlukan memperhatikan
pengelolaan hutang usaha yang dimiliki perusahaan.
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Bab 18
Hutang Jangka Panjang dan Obligasi
Pendahuluan
Pada sisi pasiva ditemui sebuah item yaitu hutang jangka
panjang dimana hutang ini berbentuk pinjaman kepada pihak ketiga
baik kepada perorangan maupun lembaga bahkan publik dan harus
membayar bunga. Pinjaman ini dalam bentuk jangka panjang,
perusahaan harus membayar bunga secara reguler dan membayar
pokoknya pada saat jatuh tempo. Akibat, adanya pembayaran yang
dilakukan perusahaan maka hutang jangka panjang ini dianggap
bagian pembiayaan perusahaan yang berisiko tinggi.
Kemudian, perusahaan membuat hutang jangka panjang
tersebut dengan surat berharga yang bisa diperdagangkan maka
namanya surat hutang tersebut yaitu Obligasi. Surat hutang obligasi
harus melalui penawaran umum dimana prosesnya mengikuti aturan
dari Otoritas Jasa Keuangan atau Undang-Undang No. 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal. Akibat surat hutang ini ditawarkan ke publik,
maka obligasi ini bisa diperdagangkan pada Over the Counter
(OTC). Harga ini juga membuat pemegang obligasi ini bisa menjual
jika sewaktu-waktu membutuhkan uang.
Obligasi sebagai instrument investasi, maka investor sangat
memerlukan harga dan yield yang diperoleh dari instrumen tersebut.
Investor harus memahami menghitung harga dan yield instrumen
obligasi agar bisa melakukan transaksi obligasi baik langsung
maupun dengan bantuan pihak lain. Oleh karenanya, bab ini akan
membahas harga dan yield obligasi.
Sebelum membahas harga dan obligasi maka bab ini akan
memulai dengan pembahasan perhitungan tingkat bunga yang
diperoleh oleh investor dikenal akrual kupon (accrued interest).
Bunga yang diperoleh ini merupakan salah satu penarik bagi investor
untuk berinvestasi pada obligasi. Selanjutnya, bab ini akan
membahas intinya yaitu harga dan yield obligasi tersebut.
Kupon obligasi dan Akrual Kupon
Kupon obligasi dibayarkan kepada investor sesuai dengan perjanjian
awal yang termuat di Akte perjanjian antara investor dengan penerbit
obligasi yang ditandatatangani Notaris dikenal dengan akte
perwaliamanatan, dimana investor diwakili oleh Wali Amanat
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(Trustee). Obligasi mempunyai dua jenis kupon yaitu kupon tetap
(fixed rate) dan kupon mengambang ( ). Kupon tetap yaitu obligasi
yang mempunyai kupon tetap nilainya selama periode obligasi.
Kupon mengambang dimaksudkan adalah kupon obligasi tersebut
tidak tetap selama periode obligasi tetapi mengikuti sebuah rumusan
seperti rata-rata tingkat bunga bank pemerintah ditambah 200 basis
point atau 2 persen.
Untuk menghitung kupon atas telah berjalannya hari dikenal
dengan accrued interest maka 5 metode yang dapat digunakan
sesuai dengan konvensi yaitu:
1. Actual / 365
Accrued = Coupon x days / 365
2. Actual /360
Accrued = Coupon x days / 360
3. Actual / actucal Accrued = Coupon x days / actual
number days in the interest period
4. 30 / 360
Lihat uraian selanjutnya
5. 30E / 30
Lihat uraian selanjutnya
Ketika menentukan jumlah hari dalam periode perhitungan accrued
bunga maka untuk actual/365 terdapat 37 hari antara 4 Agustus
sampai dengan 10 September. Konvensi dua terakhir menggunakan
30 hari setiap bulannya, artinya ada 30 hari selama periode 9
Februari sampai dengan 9 Maret. Pada konvensi 30/360, bila hari
pertama jatuh pada tanggal 31 langsung dirubah menjadi hari ke 30
pada bulan tersebut. Jika hari kedua jatuh pada hari ke 31 dan hari
pertama jatuh pada hari ke 30 atau ke 31, hari kedua harus diganti
menjadi hari ke 30. Perbedaan dengan konvensi 30E/360 yaitu jika
hari kedua jatuh pada hari ke 31 pada bulan tersebut secara otomatis
dirubah ke hari 30. Tabel berikut memberikan konvensi atas
perhitungan hari dan frekuensi kupon untuk beberapa negara yang
maju bursa pendapatan tetap (obligasi).
Misalkan, Obligasi FR 0032 kupon tetap sebesar 12% per
tahun, jatuh tempo 15 Juli 2018 dengan pembayan kupon 4 kali
setahun dimana harga FR 0032 di pasar 110,5. Bila melakkukan
transaksi pada 15 Agustus 2007, hitung akrual bunganya. Dalam
kasus, 30/360, maka akrual bunga adalah 31/360*12% = 1,03%.
Untuk kasus act/360 maka perhitungan akrual kupon sebesar
32/360*12% = 1,06%. Untuk kasus act/act, maka perhitungan akrual
bunganya yaitu (32/92)*(0.12/4) = 1,0435%. Untuk kasus, act/365
maka akrual bunga sebesar (32/365)*0.12 = 1,052%.
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Tabel : Konvensi Pasar Obligasi Pemerintah
Market
Coupon
Day Count
Frequency
Basis
Australia
Semi-annual
Austria
Annual
Belgium
Annual
Canada
Semi-annual
Denmark
Annual
Eurobonds
Annual
France
Annual
Germany
Annual
Eire
Annual
Indonesia
Quaterly
Italy
Annual
New Zealand
Semi-annual
Norway
Annual
Spain
Annual
Sweden
Annual
Switzerland
Annual
United Kingdom
Semi-annual
United States
Semi-annual
Sumber: Choudhry (2006)

actual / actual
actual / actual
actual / actual
actual / actual
actual / actual
30 / 360
actual / actual
actual / actual
actual / 365
actual / actual
actual / actual
actual / actual
actual / 365
actual / actual
30E / 360
30E / 360
actual / actual
actual / actual

Harga Obligasi
Harga dan Yield obligasi merupakan dua variabel penting
dalam transaksi obligasi bagi investor. Investor selalu menanyakan
yield yang diperolehnya bila membeli obligasi dengan harga tertentu.
Harga dan yield obligasi tersebut saling berhubungan, dimana
hubungan tersebut berhubungan terbalik atau negatif yang
memberikan arti bahwa yield obligasi mengalami peningkatan maka
harga obligasi mengalami penurunan dan sebaliknya. Bagi manajer
investasi yang mengelola portofolio obligasi maka harga dan yield
sangat penting untuk menentukan dibeli atau tidaknya obligasi
tersebut. Bila yield portofolio Manajer Investasi saat ini 13 persen
maka yield yang akan dibeli Manajer Investasi tersebut minimum 13
persen agar tidak menurunkan tingkat pengembalian portofolionya.
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Harga dari obligasi merupakan hasil jumlah present value dari
arus kas yang diharapkan selama periode dari obligasi tersebut.
Oleh karenanya, dalam menentukan harga obligasi maka perlu
ditentukan atau diestimasikan nilai dari arus kas selama periode dan
estimasi dari yield yang diharapkan. Arus kas dari obligasi bagi
investor yaitu kupon dan nilainya pada saat jatuh tempo. Obligasi di
Amerika Serikat selalu membayar kupon dua kali setahun, jika tidak
disebutkan pada obligasi tersebut, ini merupakan konvensi.
Sementara di Indonesia, kupon dibayarkan bervariasi, ada yang
bulanan (pemerintah), triwulanan dan setengah tahun tetapi
belakangan ini yang banyak beredar yaitu kupon triwulanan. Para
pemain pasar memperdagangkan obligasi berbeda-beda, untuk
Jakarta para dealer dalam negosiasi selalu menggunakan harga
yaitu 90,1 atau 95,7 yang memberikan arti bahwa Obligasi tersebut
ditransaksikan 90,1% atau 95,7% dari nilai nominalnya. Untuk para
dealer di Amerika Serikat mentransaksikan obligasi yang beredar di
Amerika Serikat dengan memakai bentuk harga dengan unit 1/32
dari 1% per par (Fabozzi, 1996b), misalnya 92-14 yang berarti 92
dan 14/32. Bila harga nominalnya Rp. 1.000,- maka perubahan
dalam 1% dari harga adalah 1/32 dari 1% sama dengan Rp. 31,25.
Tetapi ada juga tambahan tanda positif disamping angka yaitu 9214+ memberikan arti ada tambahan sebesar 1/64 sehingga nilainya
menjadi 92 29/64 atau 92,453125% dari nilai par atau nominal.
Secara matematik harga obligasi sebagai berikut:
n

P0 = 
t =1

dimana:
P0
Ct
Mn
r
t

=
=
=
=
=

Ct
Mn
+
t
(1 + r ) (1 + r ) n

(18.1)

harga obligasi
kupon obligasi pada periode t
nilai obligasi pada saat jatuh tempo
tingkat yield yang diharapkan
1, 2, . . . , n

Rumusan (18.1) dapat diinterpretasikan bahwa harga obligasi
merupakan hasil jumlah present value dari kupon yang terdapat
pada suku pertama pada sebelah kanan dari persamaan (18.1) dan
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present value nilai pada jatuh tempo yang terdapat pada suku kedua
pada sebelah kanan dari persamaan (18.1).
Contoh - 1: Sebuah obligasi 20 tahun kupon 10% dengan nilai par
US$ 1,000.- dan yield yang diharapkan sebesar 11%, hitung harga
obligasi tersebut?
Dalam contoh diatas maka kupon dibayarkan sebanyak 40 kali,
sehingga tingkat bunga enam bulanan yang diharapkan sebesar
5,5% dan kupon obligasi sebesar US$ 50. Adapun harga obligasi
yaitu:
40

50t
100
+
t
(1 + 0.11) 40
t =1 (1 + 0.11)

P0 = 

= 50 x 16,04613 + 117,46
= 802,31 + 117,46
= US$ 919,77.

Berdasarkan perhitungan diatas maka obligasi tersebut mempunyai
nilai saat ini yaitu sebesar US$ 919,77. Hasil ini menyatakan bahwa
harga obligasi tersebut dibeli dibawah harga par atau nominal.
Ukuran Yield Obligasi
Ada tiga ukuran yield obligasi yang sering digunakan oleh
para dealer dan portfolio manager yaitu (a) yield sekarang (Current
Yield), (b) yield sampai jatuh tempo (Yield to Maturity) dan (c) yield
to call (yield untuk membeli kembali). Ketiga yield ini sering
dipergunakan untuk menentukan pemilihan obligasi masuk dalam
portofolio para Manajer Investasi atau pihak lain dalam membeli
obligasi.
2. Yield Sekarang
Yield sekarang merupakan yield dihasilkan obligasi
sekarang ini dengan dihubungkan kupon yang
disetahunkan dan harga pasar dari obligasi tesebut.
Adapun formula dari yield sekarang yaitu:
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Kupon yang disetahunkan
Yield Sekarang =

(18.2)
Harga pasar Obligasi

Seringkali para Manager Investasi pada perusahaan yang
mengelola portofolio memanfaatkan yield sekarang ini
sebagai ukuran untuk melakukan investasi. Hal ini
dilakukan dikarenakan ketidakpastian tingkat bunga yang
berlaku di masa depan.
Contoh – 2: Berapakah yield sekarang dari Obligasi Bank
Jabar dengan kupon 16% p.a (dibayarkan sekali setahun)
bila harga pasar obligasi Bank Jabar saat ini 73,4.
Yield Sekarang = 0,16 / 73,4 = 21,80%
Harga pasar Obligasi yang menurun dibawah harga
nominal mengakibatkan Yield sekarang yang diperoleh
investor obligasi tersebut semakin besar melebihi kupon
obligasi yang bersangkutan. Yield ini digunakan manajer
Investasi untuk membeli obligasi yang bersangkutan ke
dalam portofolio walaupun tingkat bunga yang berlaku
lebih besar dari kupon obligasi.
3. Yield sampai Jatuh Tempo
Yield sampai Jatuh Tempo merupakan tingkat
pengembalian internal dari investasi yang bersangkutan.
Yield sampai Jatuh Tempo dihitung dengan cara yang
sama menghitung tingkat pengembalian internal yaitu
sebagai berikut:
n

P0 = 
t =1

Ct
Mn
+
(1 + YTM ) t (1 + YTM ) n

(18.3)

Untuk mendapatkan YTM dengan persamaan (18.3)
dilakukan dengan coba-coba (trial and error) atau dengan
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metode ekstrapolasi. Kedua metode tersebut memberikan
hasil yang sama.
Adapun rumusan untuk metoda
eksplorasi sebagai berikut:
PK

P0

PB

Yk

Y0

YB

Y0 = Yk +

( P0 − PK
* (YB − YK )
( PB − PK )

(18.4)

dimana
Y0 = yield yang akan dihitung
Yk = yield harga kecil
YB = yield harga besar
P0 = harga pada yield akan dihitung
Pk = harga pada yield kecil
PB = harga pada yield besar

Contoh – 3: Obligasi lima tahun dengan kupon 16% p.a
sudah berjalan dua tahun dibeli saat ini pada harga 95,3.
Hitung Yield sampai jatuh tempo ?
3

953 = 
t =1

160
1.000
+
t
(1 + YTM ) (1 + YTM ) 3

Dengan coba-coba maka diperoleh YTM sebesar
18,267% p.a. Yied sampai jatuh tempo ini dibandingkan
dengan tingkat bunga yang berlaku maka investor dapat
mengambil kesimpulan dan biasanya YTM harus lebih
besar dari tingkat bunga yang berlaku.
Bila menggunakan eksptrapolasi sebagai berikut:
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16%

?

100

95.3

19%
93.80

Persamaan (18.4) dipergunakan maka diperoleh hasil
sebagai berikut:
YTM0 = 16% + (19-16)% * ((95.3 – 100) / (93.8 – 100))
= 16% + 3% * (- 4.7 / - 6.2)
= 16% + 2.27%
= 18,27%
Adapun YTM sebesar 18,27% untuk periode 3 tahun
sesuai permintaan soal tersebut. Hasilnya harus hampir
sama dan perbedaan terjadi dikarenakan hasil perkalian
desimal.
Perhitungan YTM dengan menggunakan persamaan
(18.3) sangat rumit karena menggunakan coba-coba atau
ekstrapolasi, maka YTM dapat dihitung dengan
pendekatan sederhana yang dikenal dengan YTM
Approximation30 sebagai berikut:

YTMa =

R−P
n x100%
R+P
2

C+

(18.5)

dimana:
C = kupon
n = periode waktu tersisa (tahun)
R = redemption value (100)
P = harga pembelian (purchase value)

Dengan soal yang sama maka YTM Approximation
sebagai berikut:

30

Bursa Efek Surabaya (...); Mengenal Obligasi,pp.37.
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YTMa =

1.00 − 0.953
3
x100%
1.00 + 0.953
2

0.16 +

= 17.99%
YTM approximation sebesar 17,99% dimana angka ini
dibawah dari perhitungan dengan menggunakan
persamaan (14), karena tidak adanya compound interest.
4. Yield untuk membeli kembali (yield to call)
Ada beberapa yang bisa dibeli kembali sebelum jatuh
tempo, sehingga hasil untuk mengukur sampai dibeli
disebut dengan yield to call. Perhitungan dari yield to call
yaitu arus kas yang diperoleh sampai dibeli oleh emiten
penerbit dari obligasi tersebut dengan rumusan matematik
sebagai berikut:
n

P0 = 
t =1

Ct
M*
+
*
(1 + r ) t (1 + r ) n

(18.5)

dimana M* = harga obligasi dibeli emiten dan n* = jumlah
periode sampai dibeli emiten.
Contoh-18.4: Obligasi lima tahun dengan kupon 16% p.a
yang dapat dibeli emiten pada tahun ketiga dengan harga
98,7 sudah berjalan satu tahun dibeli saat ini pada harga
95,3. Hitung Yield to callnya ?
3

160

953 = 
t=1

987
+

(1+YTC)t

(1 + YTC)3

Dengan metoda coba-coba maka diperoleh yield to call
sebesar
17,79%. Yield ini memberikan hasil bahwa
investor membeli obligasi ini dengan posisi yang
menguntungkan.
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Kupon obligasi dan yield sampai jatuh tempo mempunyai hubungan
sebagai berikut:
Obligasi di Jual
Pari
Diskon
Premium

Hubungan
Kupon = yield sampai jatuh tempo
Kupon < yield sampai jatuh tempo
Kupon > yield sampai jatuh tempo

Selanjutnya, yield sekarang dimasukkan maka Kupon, yield
sekarang dan yield sampai jatuh tempo mempunyai hubungan
sebagai berikut:
Obligasi
di Jual

Hubungan

Pari
Kupon = yield sekarang = yield sampai jatuh tempo
Diskon
Kupon < yield sekarang < yield sampai jatuh tempo
Premium Kupon > yield sekarang > yield sampai jatuh tempo

Berdasarkan uraian yield dan harga obligasi tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa yield yang semakin tinggi akan membuat harga
obligasi semakin rendah. Hubungan yield dan harga obligasi
tersebut dapat digambarkan dalam sebuah kurva sebagai berikut:
Gambar 18.1: Hubungan antara Yield dan harga obligasi
Harga

H1

A
B

H2
Y1
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Y2

Yield

Pada kurva secara jelas telihat bahwa titik A mempunyai harga
obligasi H1 dan yield Y1 dan titik B mempunyai harga obligasi H2 dan
Yield Y2. Ketika yield naik dari Y1 ke Y2 maka harga turun dari H1 ke
H2. Artinya, harga obligasi mempunyai hubungan terbalik (negatif)
dengan yield obligasi tersebut.

Durasi dan Konvexity Obligasi
Durasi Obligasi
Volatilitas dari harga obligasi diukur dengan sebuah ukuran yang
disebut dengan durasi (Duration).
Durasi ini pertama kali
diformulasikan oleh Frederick Macaulay pada tahun 1938. Konsep
awalnya, Durasi merupakan rata-rata tertimbang sampai jatuh tempo
dari arus kas sebuah securitas berpendapatan tetap. Berdasarkan
perhitungan tersebut, semakin besar durasi sebuah obligasi maka
semakin besar persentase volatilitas harganya. Ada dua ukuran
durasi yaitu (a) Durasi Macaulay dan (b) Durasi Modifikasi. Arti
Durasi Modifikasi agak berbeda dengan Durasi Macaulay, karena
durasi memberikan arti sensitifitas. Adapun arti Durasi Modikasi
yaitu perubahan harga obligasi dikarenakan adanya perubahan
yield. Macaulay mendapatkan rumusan durasi dengan cara mencari
turunan pertama dari model harga obligasi terhadap yield obligasi.
Adapun rumusan matematik dari Durasi Macaulay sebagai berikut:

P0 =

C3
C n−1
(C + M )
C1
C2
+
+
+ ... +
+ n
2
3
n −1
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) n

Selanjutnya, ruas sebelah kanan dibuat tidak dalam bentuk
pembagian tetapi atas hasil perkalian kupon yang diperoleh dengan
perkalian tingkat bunga dengan pangkat negatif. Adapun bentuk
rumusannya sebagai berikut:

P0 = C1 * (1 + r ) −1 + C2 * (1 + r ) −2 + ... + Cn−1 * (1 + r ) −( n−1) + (Cn + M ) * (1 + r ) − n
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Dalam rangka mendapatkan durasi maka persamaan harga obligasi
tersebut dicari turunan pertamanya terhadap r yaitu:

dP0
− (n − 1) * C n−1 − n * (C n + M )
− C1
− 2 * C 2 − 3 * C3
=
+
+
+ ... +
+
2
3
4
dr (1 + r )
(1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) n
(1 + r ) n+1
Bila persamaan tersebut dikalikan dengan (1/P) untuk rusa kiri dan
ruas kanan maka hasilnya sebagai berikut:

− (n − 1) * Cn−1 − n * (Cn + M ) 1
− C1
− 2 * C 2 − 3 * C3
1 dP0
*
=
+
+
+
...
+
+
*
P dr (1 + r ) 2 (1 + r ) 3 (1 + r ) 4
P
(1 + r ) n
(1 + r ) n+1
Selanjutnya, persamaan diatas diuraikan dengan memindahkan
(1/(1+r)) pada ruas kanan sehingga diperoleh sebagai berikut:
3 * C3
(n − 1) * C n−1 n * (C n + M )  1
 1   C1
2 * C2
1 dP0
*
 * 
*
= −
+
+
+ ... +
+
1
2
3
P dr
(1 + r )
(1 + r ) n−1
(1 + r ) n  P
 (1 + r )   (1 + r ) (1 + r )

 1 
1 dP0
 * DM
*
= −
P dr
 (1 + r ) 

dimana DM sebagai berikut:

1* C
2*C
n*C
n*M
+
+ ... +
+
2
n
(1 + y ) (1 + y )
(1 + y )
(1 + y ) n
DM =
P

(18.6)

dimana:
DM = Durasi Macaulay
C = kupon obligasi
y = hasil (yield) dari obligasi
M = nilai obligasi pada jatuh tempo
P = harga obligasi
n = jangka waktu tempo

Durasi Macaulay ini selalu lebih kecil dari jangka waktu jatuh
temponya (n). Untuk obligasi kupon nol (Zero Coupon Bond), durasi
Macaulaynya sama dengan jangka waktu jatuh temponya. Adapun
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arti dari durasi ini yaitu rata-rata tertimbang atas arus kas yang
diperoleh atas investasi sebesar harga obligasi, dengan bahasa
sederhananya jumlah waktu kembali investasi obligasi. Semakin
pendek durasi ini maka investor semakin menyukai obligasi tersebut,
karena risiko yang dihadapi semakin kecil.
Sedangkan durasi Modifikasi dihitung sebagai berikut:
Durasi Modifikasi = Durasi Macaulay / ( 1 + y)

(18.7)

durasi dalam m periode per tahun
Durasi dalam tahun =

(18.8)
m

Gambar 18.2: Hubungan Durasi dan Kupon
Durasi

Kupon

Contoh - 18.5: Obligasi Indofod lima tahun dengan kupon tetap 17%
p.a. dibayar triwulanan dan investor mengharapkan yield 17,5%.
Hitung Durasi Macaulay dan Modifikasi ?
Durasi Macaulay (dalam triwulanan)
= 13.575,82 / 983.56 = 13,80
Durasi Macaulay (dalam tahunan) = 13,80 / 4 = 3,45
Durasi Modifikasi = 3,45 / (1 + 0,175/4) = 3,31
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Periode t

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Arus Kas
(CF)
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
42,5
1.042,5

Nilai
PV X CF
Sekarang (PV)
0,95808
0,91793
0,87945
0,84256
0,80727
0,77343
0,74101
0,70995
0,68019
0,65168
0,62437
0,59819
0,57312
0,54910
0,52608
0,50403
0,48290
0,46266
0,44327
0,42469

t x PVCF

40,72
39,01
37,38
35,81
34,31
32,87
31,49
30,17
28,91
27,69
26,54
25,42
24,36
23,34
22,36
21,42
20,52
19,66
18,84
442,74

40,72
78,02
112,13
143,24
171,54
197,22
220,45
241,38
260,17
276,96
291,89
305,08
316,65
326,71
335,38
342,74
348,90
353,94
357,94
8.854,75

983,56

13.575,82

Berdasarkan perhitungan diatas maka durasi Macaulay sebesar
3,45 dan durasi Modifikasi sebesar 3,31. Artinya, pertama rata
tertimbag kembalinya investasi obligasi selama 3,45 tahun dan
kedua, setiap perubahan yield sebesar 1% maka harga obligasi akan
berubah sebesar 3,31 persen. Selanjutnya, bila ingin mengetahui
nilai durasi sebagai berikut:
Dollar Durasi (nilai) = - durasi modifikasi * P

(18.9)

Bila harga obligasi 97,7 maka Dollar Durasi yaitu 3,31 x 97,7 = Rp
323,387.Selanjutnya, untuk menghitung persentase perubahan harga yang
diakibatkan perubahan yield sebagai berikut:
Persentase perubahan harga:
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(P / P) = - durasi modifikasi *  y * 100

(18.10)

Sesuai dengan Contoh-18.5 dimana yield meningkat dari 17,5%
menjadi 17,6% maka persentase perubahan harga sebesar:
(P / P) = - 3,31 * 0,001 * 100 = - 0,331%
Angka ini menyatakan bahwa bila yield meningkat 0,1% maka terjadi
penurunan harta sebesar 0,331%. Bila yield turun sebesar 0,1%
maka terjadi kenaikan harga sebesar 0,331%.
Durasi dipergunakan untuk mengatur strategi portofolio agar
keinginan investor atau target tingkat pengembalian terpenuhi maka
keputusan yang diambil harus cermat, cepat dan tepat. Perhitungan
durasi dengan menggunakan persamaan (18.6) sangat
membutuhkan waktu yang cukup lama. Analis, investor dan manajer
investasi masih mengumupulkan data tetapi harga obligasi sudah
naik atau turun yang tidak jelas arahnya. Oleh karenanya, investor,
analis dan manajer investasi sangat membutuhkan rumusan
perhitungan yang cukup cepat dan tepat. Adapun perhitungan
durasi secara ringkas dengan rumusan sebagai berikut:

Durasi =

Pt − Pn
2 * P0 y

(18.11)

dimana:
Pt = harga obligasi jika yield turun sebesar ∆y
Pn = harga obligasi jika yield naik sebesar ∆y
P0 = harga awal obligasi
∆y = perubahan yield dalam decimal
Misalkan, sebuah obligasi 20 tahun, kupon 9 %, dijual seharga
134,6722 dan yield 6%. Jika yield turun 20bps harga meningkat
menjadi 137,5888 dan jika yield naik sebesar 20bps harganya turun
menjadi 131,8439. Durasi dari obligasi ini dapat dihitung dengan
persamaan (18.11) yaitu:
Durasi = (137.5888 – 131.8439) /(2x134.6722x0.002) = 10.66
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Artinya, perubahan harga 10,66% untuk perubahan yield 100 bps.
Dalam mengelola portofolio dalam obligasi, maka durasi ini
merupakan salah satu yang digunakan sebagai bahan keputusan
untuk membeli atau menjual obligasi yang dipegang, tetapi durasi ini
bukan sebagai ukuran risk seperti beta pada saham. Fabozzi
(1996b) menyatakan bahwa durasi portofolio harus dinaikkan bila
tingkat bunga diharapkan menurun dan mengurangi durasi portofolio
bila tingkat bunga diharapkan meningkat. Pernyataan tersebut
memberikan indikasi bahwa Manajer Portofolio Pendapatan Tetap
harus menukar obligasinya dari obligasi yang berdurasi pendek ke
obligasi berdurasi panjang bila tingkat bunga diharapkan menurun
atau menjual obligasi berdurasi pendek dan membeli obligasi
berdurasi panjang bila tingkat bunga diharapkan meningkat. Karena
portofolio obligasi terdiri dari berbagai macam obligasi dimana
masing-masing obligasi mempunyai masing-masing durasi sehingga
secara matematik durasi portofolio sebagai berikut:
k

D p =  wi * Di

(18.12)

i =1

dimana Dp = durasi portopolio
wi = penimbang (bobot) obligasi ke i
Di = durasi obligasi ke i
k = banyaknya obligasi dalam portofolio
Misalkan, seorang Manajer investasi ingin membangun sebuah
portofolio karena baru saja mendapat dana dari investor sebesar Rp.
150 milyar. Manajer investasi tersebut telah menentukan proporsi
beberapa obligasi untuk menjadi portofolionya yaitu 15% pada
obligasi PLN, 12,5% pada Obligasi Telkom, 14% pada Obligasi
Indosat, 25% pada Obligasi Pemerintah, 13,5% pada Obligasi PT
Gas Negara Indonesia, 10% pada Obligasi Indofood dan 10% pada
Obligasi PT Indosemen Tunggal Prakarsa. Adapun Durasi dari
masing-masing obligasi sebagai berikut: 4,3 tahun utk PLN; 4 tahun
utk Telkom; 3,5 tahun untuk Indosat; 2,5 tahun untuk Pemerintah;
3,7 tahun untuk PT Gas Negara Indonesia; 4,2 tahun untuk Indofood
dan 4,7 tahun untuk PT Indosemen TP.
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Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung durasi
portfolio dari Manajer Investasi tersebut yaitu:
Dp = 0,15x4,3 + 0,125x 4 + 0,14x3,5 + 0,25x2,5
+ 0,135x3,7 + 0,1x4,2 + 0,1x4,7
= 3,6495 tahun
Artinya, Manajer investasi mempunyai durasi portofolio sebesar
3,6495 tahun dimana angka ini jauh lebih pendek dari jatuh
temponya obligasi yang dipegangnya. Arti lain dari angka ini yaitu
bahwa perubahan
Convexity
Hubungan harga dan yield digambarkan dalam bentuk
convex (cembung). Ukuran dari convex tersebut dikenal dengan
convexity, dimana ukuran ini membahas perubahan yield yang
sangat kecil sekali terhadap perubahan harga obligasi. Sebelumnya,
durasi telah membahas perubahan yield yang kecil mengakibatkan
perubahan harga dan durasi ini tidak akan dapat menceritakan yang
diinginkan convexity tersebut.
Convexity merupakan turunan kedua dari harga bond yang
menggambarkan perubahan harga dikarenakan adanya perubahan
yield dengan formula sebagai berikut:
n
d 2P
t * (t + 1) * C n * (n + 1) * M
=
+

2
dy
(1 + y ) t + 2
(1 + y ) n + 2
t =1

(18.13)

Ruas sebelah kiri pada persamaan (4.8) dikenal dengan ukuran
Rupiah Convexity (URC). Bila ruas kiri dan kanan dikalikan dengan
1/P maka hasil ruas sebelah kiri dikenal dengan ukuran convexity
yaitu:
𝑑2 𝑃

1

𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑥𝑖𝑡𝑦 𝑀𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 = 𝑑𝑦 2 ∗ 𝑃

(18.14)
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Sehingga perubahan harga obligasi dengan adanya convexity
dihitung dengan sebagai berikut:
dP = URC * (dy)2

(18.15)

Sedangkan persentase perubahan harga dikarenakan adanya
convexity sebagai berikut:
dP / P = (1/2)*Convexity Measure*(dy)2

(18.16)

Manajer Investasi atau investor perlu juga mengetahui portofolio
Convexitynya dengan formula sebagai berikut:
k

C p =  wi * C i

(18.17)

i =1

dimana Cp = convexity portofolio
wi = penimbang (bobot) obligasi ke i
Ci = convexity obligasi ke i
k = banyaknya obligasi dalam portofolio
Tabel berikut memperlihatkan perhitungan konvexity dengan
menggunakan persamaan (18.13). Dalam perhitungan tersebut
harus juga diperkirakan yield yang diinginkan.
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Tabel 18.2: Perhitungan Convexity
Kupon
Term
Period

10%
5
Arus
Kas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1025

Yield

DF
0.915142
0.888487
0.862609
0.837484
0.813092
0.789409
0.766417
0.744094
0.722421
0.70138
0.680951
0.661118
0.641862
0.623167
0.605016
0.587395
0.570286
0.553676
0.537549
0.521893

12%

t*(t+1)*AK
50
150
300
500
750
1050
1400
1800
2250
2750
3300
3900
4550
5250
6000
6800
7650
8550
9500
430500
497,000.0

DF*t*(t+1)*AK
45.8
133.3
258.8
418.7
609.8
828.9
1073.0
1339.4
1625.4
1928.8
2247.1
2578.4
2920.5
3271.6
3630.1
3994.3
4362.7
4733.9
5106.7
224674.7
265,781.9

Turunan kedua = Rp. 265.781,9
Ukuran Convexity = 265.781,9 / 1.000 = 265,78
Ukuran Convexity (tahun) = 265/,78 / 4 = 66,445
Rupiah Convexity = 1000 * 66.45 = 66.445,47
Selanjutnya, manajer investasi mempunyai tiga obligasi
dalam portofolionya dengan convexity masing-masing obligasi
135,76; 245,89 dan 345,75 dan penimbang masing-masing sebesar
27%; 39% dan 34%. Convexity portofolionya sebagai berikut:
Cp = 135,76 x 27% + 245,89 x 38% + 345,75 x 34%
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= 250,1073
Berarti, kovexity portofolio sebesar 250,1073
Perhitungan Konvexity dengan menggunakan persamaan (18.13)
membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelamaan menghitung
mengakibatkan pengambilan keputusan yang lama juga. Pada sisi
lain, keputusan menjual atau membeli obligasi membutuhkan
keputusan yang cepat dan tepat. Oleh karenanya, investor atau
manajer investasi membutuhkan rumusan yang sangat cepat
menghitungnya dibandingkan dengan persamaan (18.13). Adapun
perhitungan Konvexity dengan cara singkat yaitu:

C=

Pt + Pn − 2 * P0
P0 * (y) 2

(18.18)

Pt = harga obligasi jika yield turun sebesar ∆y
Pn = harga obligasi jika yield naik sebesar ∆y
P0 = harga awal obligasi
∆y = perubahan yield dalam desimal
Misalkan, sebuah obligasi PT Janjimatogu Coffee Tbk 20 tahun,
kupon 9 %, dijual seharga 134,6722 dan yield 6%. Jika yield turun
20bps harga meningkat menjadi 137,5888 dan jika yield naik
sebesar 20bps harganya turun menjadi 131,8439. Konvexity dari
obligasi ini dapat dihitung dengan persamaan (18.18) yaitu:
C = (137.5888 + 131.8439 – 2*134,6722) /(134.6722*0.0022)
= 163,9165
Berarti obligasi PT Janjimatogu Coffee Tbk mempunyai konvexity
sebesar 163,9165.
Pada gambar berikut diperlihatkan dua kurva yang
menjelaskan hubungan antara harga dan yield.
Kurva A
menyatakan konvexity obligasi A yang mempunyai konvexity lebih
kecil dari obligasi B yang ditunjukkan kurva B. Pada titik C, kedua
kurva mempunyai durasi yang sama. Gambar ini menceritakan
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bagaimana memilih obligasi dengan durasi yang sama tetapi
konvexity yang berbeda. Pilihan jatuh kepada convexity yang
terkecil atau konvexity tertinggi.

Gambar 18. : Dua kurva yield, Konvexity B lebih besar dari A

Pada titik C dijumpai bahwa harga P0 dan Yield Y0 dikedua kurva A
dan B, dimana kurva B mempunyai convexity lebih tinggi dari kurva
A. Selanjutnya, yield obligasi mengalami kenaikan menjadi Y 1 maka
harga obligasi mengalami penurunan dari P 0 ke P1B untuk kurva B
dan dari P0 ke P1A untuk obligasi A. Pada kasus kenaikan tingkat
bunga ini, investor lebih memilih obligasi B karena dengan yield naik
maka penurunan harga lebih rendah dibandingkan dengan obligasi
A. Selanjutnya, yield diturunkan dari Y0 ke Y2 maka harga obligasi
mengalami peningkatan dari P0 ke P2A untuk obligasi A dan dari P0
ke P2B untuk obligasi B. Pada kasus penurunan tingkat bunga ini,
investor lebih memilih obligasi B dari obligasi A karena kenaikan
harga obligasi B lebih tinggi dari kenaikan harga obligasi A. Artinya,
pemilihan selalu kepada obligasi yang convexity yang lebih besar.
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Soal-soal
1. Apakah yang dimaksud dengan Obligasi ?
2. Apa yang dimaksud dengan Yield sampai jatuh tempo (yield
to maturity) ?
3. Coba saudara jelaskan berapa metode pendekatan untuk
menghitung yield sampai jatuh tempo ?
4. Apa yang dimaksud dengan Durasi obligasi ?
5. Apa yang dimaksud dengan Kovexity?
6. Bila ada dua obligasi yang memiliki sama durasi, pilihan jatuh
kepada obligasi apa ?
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Bab 19
Leasing atau Multifinance
Pendahuluan
Semua pihak memahami bahwa bank merupakan tempat untuk
mendapatkan dana dalam rangka pengembangan bisnis. Ternyata,
ada lagi lembaga yang bisa dipergunakan pihak ketiga untuk
mendapatkan dana dalam rangka pengembangan bisnis. Adapun
lembaga tersebut dikenal denga lembaga pembiayaan, dimana
lembaga ini diperkenalkan pada tahun 1974 yang dikenal dengan
Usaha Leasing, Usaha pembiayaan ini dikenal sejak dikeluarkannya
Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian
dan Menteri Perdagangan dengan nomor masing-masing 122/1974,
32/1974 dan 30/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan
Usaha Leasing.
Selanjutnya, Pemerintah menerbitkan Paket
Kebijakan Desember yang dikenal dengan singkatan PAKDES
melalui Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tanggal 20
Desember 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan
Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember
1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
Adapun jenis kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan Pakdes
tersebut yaitu:
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Sewa Guna Usaha (Leasing)
Modal Ventura (Venture Capital)
Anjak Piutang (Factoring)
Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
Kartu Kredit (credit card)
Perdagangan Surat Berharga (Security House).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1256/KMK.00/1989
tanggal 18 Nopember 1989, kegiatan Perdagangan Surat berharga
(Security House) dikeluarkan dari Lembaga Pembiayaan. Adapun
alasan dikeluarkannya Perdagangan Surat Berharga (Security
House) agak berbeda atau bukan serumpun dengan Lembaga
Pembiayaan dan pembinaanya dipindahkan dengan mengikuti
Keputusan Menteri Keuangan No. 469/KMK.017/1995 tanggal 3
Oktober 1995. Akibatnya, Lembaga Keuangan menjadi sebagai
berikut:
a. Sewa Guna Usaha (Leasing)
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b.
c.
d.
e.

Modal Ventura (Venture Capital)
Anjak Piutang (Factoring)
Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance)
Kartu Kredit (credit card)

Keberadaan perusahaan pembiayaan yang terdiri dari lima jenis ini
sudah memberikan peranan dalam pembiayaan perusahaan di
Indonesia selain Bank.
Konsep dan Definisi Multifinance31
Sewa Guna usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun
operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
Modal ventura adalah suatu bentuk investasi oleh pihak tertentu
dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu
perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu
tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk
penyerahan modal secara tunai yang ditukar dengan sejumlah
saham pada perusahaan pasangan usaha.
Anjak Piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam
bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang
atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi
perdagangan dalam atau luar negeri.
Pembiayaan konsumen (consumer finance) adalah kegiatan
pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan
konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh
konsume.
Kartu kredit (credit Card) adalah kegiatan pembiayaan untuk
pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.

31

Materi di bab ini berdasarkan materi dari Rachmat, Budi (2004), Multi Finance
Handbook (Leasing, Factoring, Consumer Finance): Indonesian Perspective; PT Pradnya
Paramita, Jakarta
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Tabel 19.1: KINERJA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN 2010-2015
Keterangan (Milyar Rp).
ASET
Piutang Pembiayaan
* Pembiayaan Konsumen
* Sewa Guna Usaha
* Anjak Piutang
* Kartu Kredit
Kewajiban
Ekuitas
Pinjaman Dalam Negeri
Pinjaman Luar Negeri
Hutang Obligasi
Laba Bersih Tahun Berjalan
FAR (Financing Asset Ratio)
ROA
ROE
Sumber : Otoritas Jasa Keuangan
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2010
230.301
186.354
130.016
53.167
2.295
876
182.470
47.831
84.910
59.890
18.390
8.929
80,92%
3,88%
18,67%

2011
291.383
245.299
164.791
76.592
3.915
2
235.240
56.142
108.614
78.655
30.290
9.145
84,18%
3,14%
16,29%

2012
341.775
302.079
191.841
105.088
5.148
2
275.060
66.716
124.537
86.613
43.765
12.160
88,39%
3,56%
18,23%

2013
400.627
348.026
222.968
117.363
7.691
4
317.880
82.749
142.113
101.245
53.211
14.469
86,87%
3,61%
17,49%

2014
420.442
366.205
245.805
110.951
9.419
29
333.030
87.413
141.060
114.424
53.160
12.224
87,10%
2,91%
13,98%

2015
425.716
363.273
247.061
105.370
10.747
95,13
329.704
96.013
138.034
107.450
60.788
10.670
85,33%
3,36%
11,11%

2016
442.768
387.505
261.521
104.986
20.977
121,35
339.576
103.191
159.993
82.958
69.792
10.849
87,52%
3,87%
12,01%

2017
476.062
417.616
272.825
119.056
22.827
128,13
363.913
112.149
172.446
83.303
74.882
12.060
86,94%
4,03%
12,28%

2018
503.241
438.911
275.843
136.254
24.037
132,69
384.300
118.941
179.292
89.317
69.603
16.505
86,43%
4,34%
13,87%

2019
511.083
448.077
290.658
134.926
26.474
158,71
380.654
130.430
174.057
91.898
67.272
15.387
87,28%
4,79%
14,28%

2020
456.061
369.758
233.915
111.033
24.634
176,20
322.066
134.055
140.202
91.796
55.071
6.591
81,08%
1,99%
5,27%

Untuk memahami tentang sewa guna usaha perlu dipahami sebagai
berikut:
1. Lessor adalah perusahaan pembiayaan yang hanya
diperkenankan memberikan pembiayaan barang modal
kepada lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai
kegiatan usaha pekerjaan bebas.
2. Lessee adalah perusahaan atau perseorangan yang
menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor,
dilarang menyewagunausahakan kembali barang modal
kepada pihak lain.
3. Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang
modal yang disewagunausahakan dengan mencantumkan
nama dan alamat lessor serta pernyataan bahwa barang
modal dimaksud terikat dalam perjanjian lease.
4. Perlakuan Akuntansi sewa guna usaha dilaksanakan sesuai
dengan Standard Akuntansi Indonesia di bidang sewa guna
usaha (Pernyataan Akuntansi No. 6 tahun 1991).
5. Sepanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaku, hak
milik atas barang modal objek transaksi sewa guna usaha
berada pada lessor.
6. Setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu
perjanjian lease dan wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan
apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan dalam bahasa
asing.
Aktifitas Pendirian Perusahaan Pembiayaan
Sebagai lembaga alternatif Perusahaan pembiayaan, maka
perlu memahami bagaimana pendirian dari perusahaan pembiayaan
ini, serta sumber pendanaannya serta larangan yang dilakukan
perusahaan pembiayaan ini. Perusahaan pembiayaan ini juga
diawasi Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua
perusahaan pembiayaan ini harus memberikan laporan setiap bulan
kepada OJK.
A. Larangan-larangan
1. Perusahaan pembiayaan dilarang:
a). Pengumpulan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk
giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan
dengan itu;
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b). Penerbitan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) untuk
mendapatkan dana, kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank
yang menjadi krediturnya;
c). Pemberian jaminan dengan berbagai bentuk kepada pihak lain.
2. Penerbitan Surat Sanggup Bayar (Promissory Note) tidak dapat
dialihkan dan wajib dicantumkan kata-kata “tidak dapat dialihkan (non
neotiable)”.
B. Pinjaman yang Diterima
1. Pinjaman yang diperoleh Perusahaan pembiayaan dapat dari Lembaga
dalam maupun luar Negeri.
2. Rasio jumlah pinjaman perusahaan pembiayaan ditetapkan maksimum
sebesar 15 (lima belas) kali dari jumlah modal sendiri (net worth)
perusahaan pembiayaan setelah dikurangi penyertaan, istilah ini
biasanya disebut gearing ratio.
3. Rasio jumlah pinjaman luar negeri ditetapkan maksimum sebesar 5
(lima) kali jumlah modal sendiri (networth) perusahaan pembiayaan
setelah dikurangi penyertaan.
4. Modal sendiri (networth) perusahaan pembiayaan berbentuk hukum:
a). Perseroan terbatas (PT) terdiri dari jumlah modal disetor ditambah
laba ditahan, laba tahun berjalan, cadangan umum belum digunakan,
agio saham, dan pinjaman subordinasi yang dihitung berdasarkan
laporan keuangan pada posisi bulan terakhir;
b). Koperasi terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal
penyertaan, dana cadangan, dana hasil sisa usaha, dikurangi
penyertaan dan kerugian yang dihitung berdasarkan laporan keuangan
pada posisi bulan terakhir.
5. Pinjaman subordinasi merupakan pinjaman yang diterima perusahaan
pembiayaan dengan syarat:
a). Mempunyai jangka waktu minimum 5 (lima) tahun;
b). Jika terjadi likuidasi, hak tagih berlaku paling akhir dari segala
pinjaman yang ada;
c). Pinjaman harus dituangkan dalam perjanjian tertulis antara
perusahaan pembiayaan dengan pemberi pinjaman.
6. Pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen
modal sendiri sebanyak-banyaknya sebesar 50% (lima puluh per
seratus) dari modal disetor.
7. Perusahaan Pembiayaan wajib melaporkan setiap pinjaman subordinasi
diterimanya kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 10
(sepuluh) hari setelah pinjaman diterima.
C. Penyertaan Perusahaan Pembiayaan
1. Perusahaan pembiayaan hanya dapat melakukan penyertaan modal
pada perusahaan di sektor keuangan.
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2. Penyertaan modal perusahaan kepada setiap perusahaan tidak boleh
melebihi 25%(dua puluh lima perseratus) dari modal disetor perusahaan
yang bersangkutan.
3. Besarnya jumlah seluruh penyertaan modal perusahaan pembiayaan
tidak boleh melebii 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah modal
sendiri perusahaan pembiayaan yang bersangkutan.
Ketentuan umum lain yang perlu diperhatikan perusahaan pembiayaan
selain tentang pinjaman, penyertaan dan larangan-larangan tersebut yaitu:
1. Aktivitas pembiayaan perusahaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
yaitu berdasarkan prinsip syari’ah dan yang bersifat konvensional.
2. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemegang saham, direksi, dan
dewan komisaris atau pengurus dan pengawas perusahaan
pembiayaan yaitu:
a). tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan;
b). tidak pernah melakukan tindakan tecela di bidang perbankan;
c). tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
d). setoran modal pemegang saham tidak berasal dari pinjaman;
e). salah satu direksi atau pengurus harus berpengalaman operasional
di bidang perusahaan pembiayaan atau perbankan sekurangkurangnya 2 (dua) tahun; dan
f). tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
mengakibatkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
3. Perusahaan wajib melaporkan setiap adanya perubahan anggaran
dasar, pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris atau pengurus
dan pengawas kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah perubahan dilaksanakan.
4. Perusahaan pembiayaan yang sedang melakukan restrukturisasi utang
usaha mempunyai ekuitas negatif, pemegang saham wajib menambah
modal sekurang-kurangnya sebesar modal disetor minimum.
5. Perubahan nama perusahaan pembiayaan wajib dilaporkan kepada
Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
perubahan nama dilaksanakan, wajib melampirkan perubahan
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anggaran dasar yang telah disahkan oleh instasi berwenang serta
NPWP.
6. Perubahan pembiayaan wajib menyampaikan kepada Menteri dengan
tembusan kepada Bank Indonesia yaitu:
a). Laporan Keuangan Bulanan;
b). Laporan Kegiatan Usaha Semesteran;
c). Laporan Keuangan Tahunan telah diaudit oleh Akuntan Publik.
7. Perusahan pembiayaan wajib mengumumkan neraca dan pehitungan
laba rugi singkat sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar
harian yang mempunyai peredaran luas, selambat-lambatnya 4
(empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
8. Pembinaan dan pengawasan perusahaan pembiayaan dilakukan oleh
Menteri Keuangan
9. Pelaksanaan pengawasan perusahaan pembiayaan dilakukan oleh
Departemen Keuangan dibantu oleh Bank Indonesia.
10. Pencabutan Izin Usaha perusahaan pembiayaan dilakukan oleh
Menteri Keuangan dimana perusahaan pembiayaan:
a). bubar;
b). dikenakan sanksi;
c). tidak lagi menjadi perusahaan pembiayaan;
d). melakukan merger atau konsolidasi.
11. Perusahaan pembiayaan bubar karena:
a). keputusan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota;
b). jangka waktu berdirinya perusahaan yang ditetapkan dalam
anggaran dasar berakhir;
c). penetapan pengadilan;
d). keputusan pemerintah.
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12. Jika perusahaan pembiayaan bubar bedasarkan penetapan
pengadilan atau keputusan pemerintah, likuidator atau penyelesai
wajib melaporkan penetapan atau keputusan tersebut kepada Menteri
Keuangan disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
penetapan pengadilan atau keputusan pemerintah dengan
melampirkan penetapan pengadilan dan keterangan yang
menyatakan bahwa penetapan pengadilan telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.
13. Ketentuan-ketentuan dalam:
a). Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa
dan Sistem Nilai Tukar
b). Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
c). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang.
juga berlaku bagi perusahaan pembiayaan.
Saat ini kesempatan untuk mendirikan perusahaan pembiayaan
baru sedang ditutup oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 185/KMK.06/2002 tentang
penghentian Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan. Akan tetapi
untuk memberikan gambaran kepada calon investor apabila ingin
mendirikan perusahaan pembiayaan baru, berikut ini akan kami
kemukakan syarat-syarat untuk mendirikan perusahaan pembiayaan
bedasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 172/KMK.06/2002
tentang perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
448/KMK.017/2000 tentang perusahaan Pembiayaan yaitu Perusahaan
Pembiayaan dapat didirikan dan berbentuk badan hukum Perseroan
Terbatas ataupun koperasi serta dapat dimiliki oleh:
1. Warga negara Indonesia dan/ atau badan hukum Indonesia;
2. Badan usaha asing dan warga negara Indonesia atau badan hukum
Indonesia (usaha patungan) dengan maksimal kepemilikan asing
sebesar 85% (delapan puluh lima perseratus).
Selanjutnya permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha
Perusahaan Pembiayaan harus diajukan kepada Menteri Keuangan dan
wajib dilampiri dengan :
a. Akte pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar yang telah
disahkan oleh instansi berwenang, sekurang-kurangnya memuat :
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1. Nama dan tempat kedudukannya;
2. Kegiatan usaha sebagai perusahaan pembiayaan;
3. Permodalan;
4. Kepemilikan;
5. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan direksi dan dewan
komisaris atau pengurus dan pengawas;
b. Data direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas
meliputi:
1. Fotocopy tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Penduduk
(KTP) atau paspor;
2. Daftar riwayat hidup;
3. Surat pernyataan:
a). tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan;
b). tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
c). tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
d). tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan pailit atau
dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/
perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Bukti pengalaman operasional di bidang perusahaan pembiayaan atau
perbankan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun bagi salah satu
direksi atau pengurus;
5. Fotocopy Kartu Izin Menetap Sementara (KIMS) dan fotocopy surat izin
bekerja dari instansi berwenang bagi warga negara asing;
a). untuk direksi atau pengurus; dan
b). untuk anggota dewan komisaris atau pengawas yang bermaksud
menetap di Indonesia;
c. Data Pemegang saham atau anggota meliputi:
1. Perorangan, wajib dilampiri dengan dokumen;
a). Fotocopy tanda pengenal yang berupa Kartu Tanda Pengenal
(KTP) atau pasor;
b). Daftar riwayat hidup;
c). Surat pernyataan:
1). Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di sektor perbankan;
2). Tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
3). Tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
4). Tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
mengakibatkan
suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan
keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5). Surat pernyataan bahwa setoran modal tidak berasal dari
pinjaman dan kegiatan pencucian uang (money laundering);
2. Badan Hukum wajib melampirkan sebagai berikut:
a. Akta pendirian badan hukum, termasuk anggaran dasar berikut
perubahan-perubahan yang telah mendapat pengesahan dari
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instansi berwenang termasuk bagi badan usaha asing sesuai
dengan ketentuan di negara asal;
b. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan
laporan keuangan terakhir;
c. Pemegang saham dan direksi atau pengurus wajib melampirkan
surat pernyataan:
1. tidak tercatat sebagai debitur kredit macet disektor perbankan;
2. tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
3. tidak pernah dihukum karena tindak pidana kejahatan;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang
mengakibatkan suatu perseroan/ perusahaan dinyatakan pailit
berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap;
5. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemegang saham perorangan;
d. Sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan personalia
e. Modal Disetor
Bukti pelunasan modal disetor minimum dalam bentuk deposito
berjangka pada salah satu bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh
bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses
pengajuan izin usaha dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Untuk perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya sebesar
Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);
2. Untuk perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp
10.000.000.000
(sepuluh miliar rupiah);
3. Untuk koperai sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000.000
(lima miliar rupiah);
f. Rencana kerja untuk 2 (dua) tahun pertama yang sekurang-kurangnya
memuat:
1. Rencana pembiayaan dan langah-langkah yang dilakukan untuk
mewujudkan rencana dimaksud;
2. Proyeksi arus kas, neraca, dan perhitungan laba-rugi bulanan
dimulai sejak perusahaan pembiayaan melakukan kegiatan
operasional.
g. Bukti kesiapan operasional antara lain berupa;
1. Daftar aktiva tetap dan inventaris;
2. Bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa-menyewa
gedung kantor;
3. Contoh perjanjian pembiayaan yang akan digunakan;
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP).
h. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dan pihak Indonesia
bagi perusahaan patungan
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Tingkat Bunga dalam Multifinance
Beroperasinya usaha multifinance, ada dua tingkat bunga yang
selalu dikenal yaitu: Tingkat bunga tetap (Fixed Rate) dan tingkat
bunga mengambang (Floating Rate).
Adapun tingkat bunga
mengambang yaitu tingkat bunga yang berubah-ubah dari satu
periode ke periode berikutnya.
Periode yang dipergunakan
umumnya 6 bulan sekali. Dalam menyatakan tingkat bunga
mengambang ada patokan yang dipergunakan, misalnya: rata=rata
tingkat bunga deposito enam bulan. Sering juga ditambahin margin
sekian persen; Rata-rata tingkat bunga deposito 6 bulan Bank
Pemerintah + 2% atau LIBOR + 2,5% atau SIBOR + 1,5%.
Sementara, suku bunga tetap adalah suku buka yang tidak
berubah sepanjang periode pinjaman yang diberikan. Artinya,
tingkat suku bunga atas pinjaman yang dilakukan dengan peminjam
akan tidak berubah pada periode tersebut dan akan berubah jika
periode tersebut telah berakhir, misalnya 3 bulan, 6 Bulan dan 12
bulan. Suku bunga tetap ini yang paling sering dipergunakan
perusahaan pembiayaan untuk kontrak pinjaman yang dilakukan
karena lebih mudah menghitungnya dan peminjam bisa mengingat
tingkat bunga tersebut.
Tabel 19.2: Perbedaan Tingkat Bunga Tetap dan Mengambang
Keterangan
Skala Pembiayaan
Besarnya Profit Margin
Tingkat Net Spread Margin
Administrasi Kredit
Risiko Tingkat Bunga
Jenis Pembiayaan

Suku Bunga Tetap
Retail
Tinggi
Fluktuatif
Sederhana
Tinggi
Sewa Guna Usaha Retail
Pembiayaan Konsumen
retail

Suku Bunga Mengambang
Perusahaan
Rendah
Cenderung Stabil
Rumit
Rendah
Sewa Guna Usaha Perusahaan
Anjak Piutang
Pembiayaan Konsumen Perusahaan

Perhitungan Bunga
Perusahaan Multifinance mempunyai patokan dalam menhitung
bunga untuk pembiayaan yang dilakukannya kepada konsumen.
Penghitungan bunga tersebut dengan dua pendekatan yaitu:
a. Metode tingkat bunga sederhana (Simple Interest Method)
Metode ini melakukan secara sederhana dan paling sering
dipergunakan berbagai pihak yaitu:
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Bunga = Pokok Kredit x N x i%
N = jangka waktu
i% = bunga yang dikenakan
Jangka waktu yang dipergunakan menggunakan jumlah hari
360 hari dalam setahun.
b. Metode Diskonto Benar (True Discount Method).
Metode ini sering diperkenalkan dengan metode diskonto
dan perhitungannya sebagai berikut:
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 = 𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 −

𝑃𝑜𝑘𝑜𝑘 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛
(𝑅 𝑥 𝑁) + 1

Misalkan sebuah sertifikat deposito nilai Nominal Rp. Rp.
25.000.000,- dengan suku bunga 15% per tahun dan periode
waktu sertifikat deposito 45 hari. Bunga yang diperoleh
sebagai berikut:
𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 = 25.000.000 −

25.000.000
1 + (15% ∗ 45/360)

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 = 𝑅𝑝. 460.122,7

Pembayaran angsuran untuk industri multifinance dapat dilakukan
dengan 2 metode yaitu:
a. Metode tingkat rata (Flat Rate Methode)
Adapun tingkat rata ini sebagai berikut:
𝐴𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 =

𝑃𝑉 + (𝑃𝑉 𝑥 𝑅 𝑥 𝑁)
𝑁 𝑥 12

Misalkan seorang peminjam mempunyai saldo sebesar Rp.
25.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun dan bunga yang
dikenakan 10% per tahun, hitung angsuran perbulannya ?
𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 =

25.000.000 + (25.000.000𝑥10%𝑥2)
(2𝑥12)
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𝑎𝑛𝑔𝑠𝑢𝑟𝑎𝑛 =

25.000.000+5.000.000
24

= Rp. 1.250.000

Adapun angsuran per bulan selama 24 bulan sebesar Rp.
1.250.000,b. Metode tingkat effektif (Effective Rate Method)
Metode ini menggunakan metode yang tergantung
pembayarannya yaitu didepan (in advance) atau di belakang
(in arrear). Adapun rumusannya sebagai berikut:
𝑃𝑉

Angsuran in advance = (1+(𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴,𝐼%,𝑁−1))
Angsuran di belakang =

𝑃𝑉
(𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴,𝑖%,𝑁)

PVIFA = Present value interest Factor Annuitas dari suatu i%
dan N
Misalkan seorang klien mempunyai pinjaman Rp. 30.000.000
dengan tingkat bunga efektif 18% per tahun selama 2 tahun
pembiayaan. Adapun angsuran sebagai berikut:
30.000.000,−

Angsuran di depan = 1+(𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴,𝑖=18%,𝑁=23)
=

30.000.000,−
1+19,33085

= 𝑅𝑝. 1.475.590, −

30.000.000

Angsuran di belakang = (𝑃𝑉𝐼𝐹𝐴,𝑖=18%,𝑁=24)
=

30.000.000,−
20.03041

= 𝑅𝑝. 1.497.723, −

Pemahaman atas tingkat bunga untuk angsuran pinjaman dalam
multifinance sangat penting dalam rangka membantu konsumen
akhir untuk mau melakukan transaksi.
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Soal-soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Apakah yang dimaksud Multifinance ?
Jelaskan perkembangan Multifinance ?
Bagaimana pendirian Multifinance di Indonesia
Bagaimana perhitungan bunga di multifinance?
Apakah multifinance dapat mengumpulkan dana ?
Obligasi salah satu cara pengumpulan dana dari masyarakat,
dapatkah dilakukan multifinance, jelaskan ?
7. Hasil perhitungan dengan pembayaran di depan dan
dibelakang, manakah yang tertinggi ?
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Bab 20
Saham dan Valuasinya
Pendahuluan
Saham sebagai salah satu instrumen keuangan bagi
perusahaan baik juga untuk investor. Bagi perusahaan saham
diterbitkan untuk mendapatkan dana dalam rangka pengembangan
perusahaan. Saham perusahaan merupakan pendanaan yang
berisiko rendah, karena saham tidak perlu membayar nilai akhir
saham tersebut dan tidak adanya pembayaran secara reguler.
Direksi perusahaan sangat menginginkan pembiayaan dari saham
dibanding pembiayaan lainnya.
Biaya saham sangat tinggi dibandingkan biaya untuk
instrumen keuangan dari perusahaan. Walaupun mahal, direksi
perusahaan lebih menyukai bila pendanaan ini dilakukan karena
tidak pusing dengan risiko yang harus menyiapkan dana untuk
pembayaran bunga reguler maupun pokok pada saat jatuh tempo.
Pendanaan instrumen ini bisa menjadi persoalan kinerja tetapi tidak
penting selama perusahaan berjalan terus dan bisa memberikan
kenyamanan pada pemegang saham melalui dividen.
Saham menjadi salah satu instrumen bagi investor untuk
melakukan investasi, karena saham merupakan instrumen yang
memberikan tingkat pengembalian yang tinggi dalam jangka
panjang. Bahkan banyak pihak melakukan transaksi saham di Bursa
untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Transaksi saham di bursa
perlu memahami valuasi harga saham di Bursa agar bisa
mengetahui nilai instrinsik saham dan kemudiaan membandingkan
harga saham yang diperdagangkan, serta memutuskan membelinya
untuk mendapatkan profit.
Valuasi harga yang akan dilakukan untuk melakukan
transaksi di Bursa harus mengikuti sebuah teori valuasi harga
saham. Nilai intrinsic saham ini yang dibahas dalam teori valuasi
harga saham. Nilai intrinsik harga saham tersebut menjadi patokan
bagi mereka yang ingin membeli saham. Nilai intrinsik harga saham
ini merperkirakan situasi di masa depan baik internal perusahaan
maupun pengaruh eksternal perusahaan seperti makroekonomi
yang terjadi. Variabel makro dan mikro perusahaan diprediksi
sehingga ketemu nilai intrinsik harga saham. Bab ini hanya
membahas perhitungan intrinsik harga saham.
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Investor atau juga analis yang melakukan valuasi harus lebih
dulu mengumpulkan semua informasi yang diperlukan. Informasi
yang diperlukan merupakan informasi yang tertulis dan umumnya
mengenai masa lalu. Informasi ini bisa didapatkan dari perusahaan
yaitu laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik.
Laporan akuntan yang dituangkan dalam Laporan Tahunan
merupakan kewajiban perusahaan yang terdaftar di bursa untuk
mempublikasikannya. Ada juga informasi yang tidak tertulis yaitu
melalui hasil interview kepada direksi atau pejabat perusahaan yang
ditunjuk untuk aktifitas tersebut yaitu corporate secretary. Informasi
ini sangat penting karena merupakan pandangan dan proyeksi
perusahaan tentang perusahaan di masa mendatang. Bila tindakan
ini tidak dilakukan maka valuasi dengan pendekatan pertama yang
diuraikan selanjutnya tidak akan mempunyai arti.
Sebelum mendapatkan informasi yang diuraikan sebelumnya,
analis atau yang ingin melakukan valuasi harus memiliki atau
mempunyai wawasan tentang ekonomi Negara serta sektor industri
yang dianalisis. Kedua informasi tersebut sangat membantu ketika
mengumpulkan data yang diuraikan sebelumnya. Akibatnya, valuasi
yang dilakukan mempunyai alasan kuat serta besaran yang
dipergunakan juga cukup valid.
Valuasi yang dilakukan selalu menggunakan data kuantitatif
dan bila data kualitatif yang tersedia maka data tersebut harus
dikuantitatif sehingga memberikan arti yang lebih jelas. Hasil akhir
dari valuasi merupakan sebuah nilai yang selalu diperbandingkan
dengan harga yang terjadi di pasar. Bila harga yang dihitung
menggunakan berbagai model mendekati harga pasar maka analis
yang menghitung sangat bagus.
Investor tidak pernah
memperhatikan atau menanyakan proses perhitungan sehingga
terjadi harga estimasi mendekati harga pasar. Pada sisi lain, Fama
(1970) menyatakan bahwa semua informasi pada perusahaan akan
direfleksikan pada harga saham perusahaan. Informasi terus
mengalir maka analis terus melakukan perubahan terhadap
valuasinya, sehingga valuasi yang dilakukan sangat cepat basi.
Akibatnya, hubungan baik bagi mereka yang melakukan valuasi
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sangat diperlukan agar bisa mendapatkan nilai harga yang sesuai
dengan pasar.
Metode Valuasi yang diuraikan dalam bab ini umumnya
metode valuasi yang digunakan berbagai pihak yang sudah
menggunakannya seperti Graham dan Dodd (1934) menerbitkan
buku Security Analysis dan terus diperbaharui. Gordon (1962)
menggagas model diskonto dividen. Selanjutnya, perkembangannya
cukup bagus dan diaplikasikan ke harga saham di Bursa. Ada 3
pendekatan yang selalu digunakan untuk menghitung atau menduga
harga intrinsik saham yaitu metode pendekatan relatif, metode
pendekatan diskonto dan metode pendekatan Contingency Claim.
Penilaian Pendekatan Relatif
Pendekatan relatif
merupakan penilaian saham yang
memperbandingkan harga saham dengan variabel sebagai
pengukur harga tersebut.

Pendekatan PER
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling
sederharna diantara pendekatan pendapatan. Berbagai pihak
banyak menggunakan pendekatan ini karena sangat mudah
menggunakannya.
Investment Banker banyak menggunakan
metode PER ini dalam menilai harga saham perusahaan untuk IPO
atau juga untuk divestasi. Adapun pendekatan PER ini mempunyai
rumusan sebagai berikut:
PER = Price / EPS

(20.1)

dimana PER = price earning ratio
EPS = laba bersih per saham
Price = harga saham diperdagangkan di bursa.
Bila digunakan data pada Tabel 13.5 maka PER PT Kalbe Farma
Tbk Makmur untuk tahun 2019 dan 2020 sebagai berikut:
PER2019 = Harga2019 / EPS2019
= Rp. 1620 / Rp. 53.48
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= 30,29x
PER2020 = Harga2020 / EPS2020
= Rp. 1480 / Rp. 58.31
= 25,38x
Pada PER diatas kelihatan terjadi kenaikan yang menyatakan
adanya kenaikan nilai dan kelayakannya harus diperbandingkan
kepada perusahaan sejenis.

Nilai Buku terhadap Harga
Pendekatan nilai buku merupakan pendekatan yang paling
sederhana dan mudah dihitung. Pendekatan ini tidak bisa langsung
dipergunakan disemua sector industri. Pendekatan ini sangat tepat
dipergunakan pada bank dimana sangat sulit meramalkan
pendapatan perbankan karena pendapatannya merupakan hasil
bunga atas dana yang dipinjamkan.
Pendekatan ini sangat tepat bila perusahaan dianggap akan
dibubarkan secepatnya dan perusahaan belum terdaftar di bursa.
Investor yang ingin menjual sahamnya kepada pihak lain dimana
perusahaan tersebut belum terdaftar di Bursa, maka pendekatan ini
yang sangat tepat. Investor tidak dapat menggunakan metode lain
karena adanya asimetris informasi yang dimiliknya.
Dalam sub-bab ini akan diuraikan tiga sub-bab yaitu nilai buku
merupakan uraian pertama. Uraian selanjutnya Nilai Net Tangibel
aset dan terakhir diuraikan mengenai analisis perbankan yang
menggunakan nilai buku.
Nilai Buku terhadap harga saham
Pendekatan Nilai buku terhadap harga saham merupakan
pendekatan yang paling sederhana. Adapun Nilai buku sebuah
perusahaan dihitung sebagai berikut:
NBPS = NE / QS
dimana
NBPS = nilai buku per saham
NE = nilai ekuitas
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…….. (20.2)

QS = kuantitas saham yang dikeluarkan perusahaan
Selanjutnya dihitung harga saham terhadap nilai buku per saham
(NBPS) dengan rumusan sebagai berikut:
………(20.3)

Q = P / NBPS

dimana Q merupakan sebuah ratio yang dipergunakan untuk
mengambil keputusan untuk membeli saham yang bersangkutan.
Adapun kriteria yang dipergunakan sebagai berikut:
Q1
Q=1
Q1

saham sangat tidak layak dibeli
ya atau tidak
saham tidak dibeli

Perhatikan Tabel 4.1 yang memperlihatkan perhitungan harga
saham dengan nilai buku untuk Bank BNI yang besarannya sebagai
berikut:

PBV

2015
1.17

2016
1.18

2017
1.54

2018
1.47

PBV mengalami kenaikan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018.
Nilai Net Tangibel Assets (NTA)
Pendekatan ini menentukan harga saham untuk
mendapatkan nilai intrinsik saham tersebut. Pendekatan ini juga
dapat disebutkan sebagai suatu pendekatan untuk mengetahui
seberapa jauh setiap saham didukung oleh net tangible aset (NTA)
perusahaan. Nilai NTA juga merupakan nilai perusahaan yang
sangat rendah risikonya (down side-risk) dalam menghitung telah
dikeluarkan seluruh aset yang tidak berwujud. Nilai tidak berwujud
ini sebenarnya merupakan aset yang harus diamortiasi selama
periode dari nilai tidak berwujud tersebut. Adapun rumusan NTA
sebagai berikut:
Total Assets – (Intangible asset + Hutang)

NTA per saham =

.(20.4)
Jumlah saham yang dikeluarkan perusahaan
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Selanjutnya, nilai NTA ini diperbandingkan dengan harga
saham dengan menghitung rasionya yaitu:
……. (20.5)

K = P / NTA
dimana
P = harga saham diperdagangkan di bursa

Dalam mengambil keputusan untuk membeli saham atau tidak dapat
dipergunakan metoda berikut :
K1
K=1
K1

saham sangat tidak layak dibeli
ya atau tidak
saham sangat layak dibeli

Perhitungan NTA ini sangat tepat dipergunakan pada perusahaan
yang bergerak pada industri properti dan real estate.
Pemahaman terhadap perhitungan dengan rumusan (20.5)
menggunakan contoh berikut yaitu sebuah perusahaan Industri Ban
pada tahun X1. Total aset merupakan hasil jumlah dari dari seluruh
aset termasuk aset yang tidak berwujud seperti goodwill dan biaya
dibayar dimuka yang akan diamortisasi selama satu periode
misalnya, biaya penawaran saham ke publik (IPO). Tabel 20.1
memperlihatkan Nearca per 31 Desember 2003 PT Goodyear
Indonesia Tbk.
Tabel 20.1: Neraca PT XYZ Tbk. per 31 Desember 20X1
(Dalam jutaan Rp.)
Uraian
Nilai
198.253,75
Aktiva Lancar
Aktiva \Tetap
151.253,34
Beban Ditangguhkan
3.034,06
Biaya dibayar dimuka
1.197,00
Lain-lain
34.324,07
Total Asset
388.062,22
Sumber: Laporan Tahunan 20X1.

Uraian
Kewajiban Lancar
Kewajiban Tidak Lancar
Ekuitas

Nilai
88.059,18
22.907,33
277.095,72

Total Hutang dan Ekuitas

388.062,22

Beban ditangguhkan dan biaya dibayar dimuka merupakan aset
tidak berwujud selama tahun 20X1. Jumlah aset tidak berwujud
sebesar Rp. 4.231,06 jutaan yang terdiri dari Beban ditangguhkan
sebesar Rp. 3.034, 06 jutaan dan biaya dibayar dimuka sebesar Rp.
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1.197 jutaan. PT Goodyear Indonesia Tbk. mempunyai saham yang
beredar sebesar 41 juta saham. NTA per saham dapat dihitung
dengan menggunakan persamaan (4.3.1) sebagai berikut:
NTA = (388.062,22 – 4.231,06 – 88.059,18 – 22.907,33) / 41
= Rp. 6.655,24
Harga saham per 31 Desember 20X1 diperdagangkan di pasar
sebesar Rp. 3.750,- Sehingga rasio harga terhadap NTA sebagai
berikut:
K = P / NTA
= Rp. 3.750 / Rp. 6.655,24
= 0,5634 x
K < 1 dapat memberikan kesimpulan bahwa harga saham di pasar
sangat murah dan sudah selayaknya saham tersebut dapat dibeli.
Nilai saham terhadap Penjualan
Biasanya investor menanyakan berapa besar penjualan perusahaan
atau pendapatan dari usaha perusahaan.
Bila penjualan
perusahaan belum ada maka perusahaan tersebut dianggap belum
layak sebagai perusahaan. Oleh karenanya, penjualan sebagai
salah satu komponen dalam menilai perusahaan menjadi
pembahasan oleh para analis maupun akademisi.
Adapun penilaian untuk memberikan keputusan pembelian
saham perusahaan menggunakan rumusan sebagai berikut:
K=P/S

…(20.6)

dimana
K = rasio nilai penjualan persaham dengan harga saham
S = nilai penjualan per saham
P = Harga saham di transaksikan di Bursa
K ini selalu diperbandingkan dengan perusahaan industri sejenis
atau perusahaan yang mempunyai pabrik yang sama. Pada sisi lain,
metode ini sangat layak dipergunakan untuk sektor retail. Adapun
keputusannya sebagai berikut:
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K1
K=1
K1

saham sangat layak tidak dibeli
ya atau tidak
saham sangat layak dibeli

Adapun alasan diperolehnya metode ini karena metode ini dapat
diperoleh dari penurunan rumus sebagai berikut:
P0 = D1 / (k – g)

…….(20.7)

bila D1 = EPS0*payout*(1 + g) maka persamaan (20.7) dapat
menjadi:
P0 = EPS0*payout*(1 + g) / (k – g)

(20.8)

Bila persamaan (20.8) dibagi dengan penjualan (S) maka diperoleh
hasil sebagai berikut:
P0 / S = (EPS0 /S)*payout*(1 + g) / (k – g)

(20.9)

Sehingga rasio harga terhadap penjualan per saham merupakan
hasil dari perkalian net margin dengan payout dan pertumbuhan dan
dibagi dengan selisih antara biaya ekuitas dan pertumbuhan.
Persamaan (20.9) tersebut juga menjelaskan bahwa net margin,
payout dan pertumbuhan mempunyai hubungan positif dengan rasio
harga saham dan penjualan. Tetapi, biaya ekuitas mempunyai
hubungan negatif dengan rasio harga saham dan penjualan.
Pertumbuhan dividend dapat mempunyai hubungan negatif dan
positif terhadap rasio harga saham dengan penjualan.
Untuk membahas kasus ini sangat bagus mempergunakan
data penjualan dua perusahaan retail yaitu PT Matahari Putra Prima
Tbk. dan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
Berikut ini informasi tentang perusahaan PT RLS dan PT MPP
untuk periode 20X1 dan 20X2 pada Tabel 20.2. Data harga saham pada
akhir tahun 20X1 dan 20X2 untuk saham PT RLS senilai Rp. 2.525,- dan
Rp. 4.350,- serta saham PT MPP senilai Rp. 500,- dan Rp. 600,- untuk
masing-masing tahun.
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Berdasarkan data tersebut maka dapat dihitung harga saham
terhadap penjualan sebagai berikut:
Tabel 20.2: Laporan Rugi Laba Ringkas PT RLS dan PT MPP 20X1 dan 20X2
Keterangan
(Rp. Milyar)
Penjualan
Laba kotor
Laba Usaha
Laba
Sebelum
Pajak
Laba Bersih
Laba Bersih per
Saham
Penjualan
Per
Saham

PT RLS.
20X1
20X2
3.262,39
3553,45
917,16
983,46
315,73
359,59
387,21
402,71

PT MPP
20X1
20X2
5.208,12 5.064,94
1.575,58 1.544,45
88,79
150,86
141,87
153,79

299,68
214,06

302,53
216,10

105,31
40

115,47
45

2.330,28

2.538,18

1.924,66

1.871,75

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
PS2002 = K2002 = P/S
= Rp. 2.525 / Rp. 2.330,28
= 1,08x
PS2003 = K2003 = P/S
= Rp. 4.350 / Rp. 2.538,18
= 1,72x
PT Matahari Putra Prima Tbk.
PS2002

PS2003

= K2002 =P/S
= Rp. 500 / Rp. 1.924,66
= 0,26x
= K2003 = P/S
= Rp. 600 / Rp. 1.871,75
= 0,32x

Berdasarkan hasil perhitungan rasio harga saham dengan penjualan
maka kelihatan rasio PT MPP lebih murah dihargai dibandingkan
dengan PT RLS untuk tahun 20X1 dan 20X2. Apakah saham PT
MPP lebih baik dibeli dari saham PT RLS kelihatannya tidak dapat
diputuskan demikian karena Penjualan per saham PT RLS
mengalami peningkatan dari tahun 20X1 ke tahun 20X2 sementara
PT MPP mengalami kebalikannya yaitu penurunan.
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Pendekatan EBITDA
EBITDA adalah pendapatan perusahaan sebelum pajak dan
bunga ditambah depresiasi yang dilakukan perusahaan. EBITDA
merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan atas aset yang
dimiliki. Depresiasi merupakan pengeluaran bukan secara kas tetapi
merupakan pengurang dalam menghitung EBIT (Earnings Before
Interest and Tax).
Selanjutnya EBITDA ini diperbandingkan dengan harga
saham di pasar sehingga rumusannya sebagai berikut:
Qc = P / EBITDA

……. (20.10)

dimana P dikenal dengan nilai perusahaan (Enterprise Value) yaitu
nilai pasar saham (Market Capitalisation) + Nilai Pasar Saham
Preferen + Minority Interest + Hutang Jangka Pendek dan Jangka
Panjang - Kas dan setara kas. Biasanya nilai Q diperbandingkan
dengan Q perusahaan sejenis atau industrinya. Adapun keputusan
atas nilai Q sebagai berikut:
Qc  Qo
Qc = Q o
Qc  Qo

saham sangat tidak layak dibeli
ya atau tidak
saham sangat layak dibeli

Dalam melakukan perhitungan EBITDA untuk menentukan
pembelian atau penjualan saham maka selalu digunakan EBITDA
proyeksi. Misalkan, bila kita ingin membeli saham pada tahun 2021
maka EBITDA yang digunakan EBITDA Proyeksi tahun 2021 dan
tahun 2021 masih berjalan.
Untuk membahas EBITDA ini kita pergunakan data Laporan
Keuangan PT. ISM pada tahun 20X1 dan 20X2 yang dipresentasikan
pada Tabel 20.3. Sebagai tambahan informasi, bahwa jumlah
saham perusahaan sebesar 9.443.269.500 pada tahun 20X2 dan
9.384.900.000 pada tahun 20X1, bila harga saham Rp. 600 per
saham untuk tahun 20X1 dan Rp.3800 per saham untuk tahun 20X2,
maka kapitalisasi pasarnya sebesar Rp. 5.630,94 milyar untuk tahun
20X1 dan Rp. 7.554,62 milyar pada tahun 20X2.
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Tabel 20.3: Neraca PT ISM 20X1 – 20X2
Uraian Aktiva
Aktiva Lancar
Kas
Investasi
Piutang

2003

2002

1.529,70
537,31
2.006,18
2.218,21

1.368,44
567,26
1.580,47
2.743,30

Persediaan
Lain-Lain

815,08

887,52

Aktiva Tetap
Lain-Lain
Total Asset

5.825,95
1.234,88
15.308,85

5.661,42
1.230,57
15.251,52

Uraian Passiva
Hutang Lancar
Bank
Hutang
Lain-lain
Non-Hutang Lancar
Obligasi dan
Pinjaman
Lain-lain
Ekuitas
Total Hutang &
Ekuitas

2003

2002

1.064,30
1.723,73
601,2

1.826,46
1.290,03
1.224,81

6.153,52

5.717,78

1.825,34
4.093,88
15.308,85

2.634,85
3.662,70
15.251,52

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan.

Berdasarkan data pada Tabel 20.3 maka nilai perusahaan
(Enterprise Value) harus dihitung sebagai berikut:
EV2002 = Rp. 5.630,94 + Rp. 1.826,46 + Rp.5.717,78
– Rp. 1.368,44 – Rp. 567,26
= Rp. 11.239,48
EV2003 = Rp. 7.554,62 + Rp. 1.064,3 + Rp. 6.153,52
– Rp.1.529,70 – Rp. 537,31
= Rp. 12.705,43
Tabel 20.4: Laporan Rugi-Laba PT ISM 20X1 – 20X2
(Milyar Rupiah)
Uraian
2003
Penjualan Bersih
17.871,43
Harga Pokok Penjualan
13.405,37
Laba Kotor
4.465,06
Biaya Umum dan Penjualan
2.457,26
Laba Usaha
2.008,79
Pendapatan Lain-lain
-977,66
Laba Sebelum Pajak
1.032,14
Laba Bersih
603,48
Laba Bersih Per Saham
71
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan

2002
16.466,29
12.398,73
4.067,56
2.187,42
1.880,14
-462.05
1.418,08
802,63
90

Tabel 20.4 memperlihatkan Laporan Rugi PT ISM dan dapat dihitung
EBITDA yaitu Laba Sebelum Pajak + Pendapatan Bunga Neto +
Penyusutan.
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EBITDA2002 = EBT + Interest + Depresiasi / Amortisasi
= Rp. 1.418,08 + Rp. 634,78 + Rp. 362,20
= Rp. 2.415,06
EBITDA2003 = EBT + Interest + Depresiasi / Amortisasi
= Rp. 1.032,14 + Rp. 815,98 + Rp. 406,80
= Rp. 2.254,92
Selanjutnya, ratio Enterprise Value dengan EBITDA sebagai
berikut:
Q = EV/EBITDA
Q2002 = Rp. 11.239,48 / Rp. 2.415,06
= 4,65x
Q2003 = Rp. 12.705,43 / Rp. 2.254,92
= 5,63x
Berdasarkan data Q diatas maka kesimpulan yang dapat
dikemukakan yaitu bahwa Q20X2 relative mahal dibandingkan dengan
dengan Q20X1.
Selanjutnya, Ratio EV/EBITDA tidak dapat
diperbandingkan dengan perusahaan sejenis yang terdaftar di bursa
karena tidak ada selain PT ISM yang terdaftar di Bursa. Tetapi, para
investor dan akademisi bisa melihat hasilnya dan memberikan
kesimpulan atas analisis dari data tersebut.
Dalam menghitung Enteprise Value/EBITDA selayaknya
dengan menggunakan proyeksi tahun berjalan karena yang dibeli
investor adalah prospek perusahaan. Misalkan, saat ini pada Januari
2021, maka yang dihitung menggunakan proyeksi Enteprise value
dan EBITDA tahun 2021. Keputusan yang diambil lebih tepat atau
mendekati kenyataan dibandingkan dengan data masa lalu.
Penurunan Matematis untuk perusahaan tidak Go Publik
Sering kali dibahas berbagai rasio yang diungkapkan tersebut untuk
perusahaan tidak go publik (tidak terdaftar di Bursa). Harga saham
ditulis dengan rumusan sebagai berikut:
𝐷

1
𝑃0 = (𝑘−𝑔)
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(20.11)

Kemudian persamaan (20.11) ruas kiri dan kanan dibagi E, maka
persamaan (20.11) menjadi sebagai berikut:
𝑃0
𝐸𝑜

=

𝐷1
𝐸0

(𝑘−𝑔)

𝑃𝐸𝑅 =

=

𝐷0 ∗(1+𝑔)
𝐸0

(𝑘−𝑔)

=

𝐷0
∗(1+𝑔)
𝐸0

(𝑘−𝑔)

𝐷𝑃𝑂∗(1+𝑔)
(𝑘−𝑔)

(20.12)

Persamaan (20.12) menyatakan bahwa PER perusahaan tidak go
publik dapat dihitung dengan variabel sebelah kanan yaitu dividend
payout ratio, pertumbuhan dividen dan biaya modal.
Kemudian, persamaan (20.12) dikalikan ROE untuk ruas kiri dan
kanan maka diperoleh persamaan berikut:

𝑃𝐸𝑅 ∗ 𝑅𝑂𝐸 =
𝑃0
𝐸0

∗

𝑃0
𝐵𝑉0

𝐸0
𝐵𝑉𝑜

=

=

𝑅𝑜𝐸∗𝐷𝑃𝑂∗(1+𝑔)
(𝑘−𝑔)

𝑅𝑜𝐸∗𝐷𝑃𝑂∗(1+𝑔)
(𝑘−𝑔)

𝑅𝑜𝐸∗𝐷𝑃𝑂∗(1+𝑔)
(𝑘−𝑔)

(20.13)

Berdasarkan persamaan (20.13), dimana persamaan ini sering
dipergunakan untuk industri keuangan (khususnya bank), maka PBV
untuk Bank yang tidak go publik dapat dihitung dengan persamaan
tersebut, variabel ruas kanannya yaitu Return on Equity (RoE),
dividen payout ratio, pertumbuhan dividen dan biaya modal.
Selanjutnya, persamaan (20.12) dikalikan NPM (net profit margin)
untuk ruas kiri dan kanan maka diperoleh persamaan berikut:
𝑃𝐸𝑅 ∗ 𝑁𝑃𝑀 =
𝑃0
𝐸0
𝑃0
𝑆0

=

𝐸

∗ 𝑆0 =
0

𝑁𝑃𝑀 ∗ 𝐷𝑃𝑂 ∗ (1 + 𝑔)
(𝑘 − 𝑔)

𝑁𝑃𝑀∗𝐷𝑃𝑂∗(1+𝑔)
(𝑘−𝑔)

𝑁𝑃𝑀∗𝐷𝑃𝑂∗(1+𝑔)
(𝑘−𝑔)

(20.14)
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Berdasarkan persamaan (20.14), dimana persamaan ini sering
dipergunakan untuk industri Retail seperti Robinson, Matahari dan
sejenisnya, maka PS untuk Retail yang tidak go publik dapat dihitung
dengan persamaan tersebut, variabel ruas kanannya yaitu Net Profit
Margin (NPM), dividen payout ratio, pertumbuhan dividen dan biaya
modal.
Pendekatan Diskonto
Pendekatan ini sering disebut pendekatan rasional karena
pendekatan melakukan penilai seluruh pendapatan yang diperoleh
di masa mendatang menjadi nilai sekarang. Dalam kasus ini, sangat
dibutuhkan besaran biaya modal sebagai diskonto dari pendapatan
atau bentuk penerimaan lain oleh investor dinilai dengan sekarang.
Adapun rumus umum dari pendekatan diskonto dimana dianggap
pendapatan sebagai arus kas bagi investor, yaitu:
𝐸

𝐸

𝐸

1
2
∞
𝑃0 = (1+𝑤𝑎𝑐𝑐)
1 + (1+𝑤𝑎𝑐𝑐)2 + ⋯ + (1+𝑤𝑎𝑐𝑐)∞

(20.15)

Pendekatan Free Cash Flow
Pendekatan ini tidak terlepas dari pembahasan arus kas,
karena Free Cash Flow merupakan hasil jumlah dari arus kas dari
operasi dan arus kas dari investasi. Artinya, pemahaman terhadap
arus kas (cash-flow) sangat penting sebelum pembahasan terhadap
free cash-flow. Arus kas bisa dikelompokkan ke dalam arus kas
masuk dan arus kas keluar. Adapun arus kas masuk dianggap
positif (sebagai penerimaan) dan arus kas keluar dianggap negatif
(sebagai pengeluaran). Laporan atas arus kas ini juga harus dibuat
perusahaan dan merupakan tuntutan dari regulator yang dikenal
dengan laporan arus kas.
Aktifitas yang menimbulkan arus kas masuk yaitu penerimaan
karena penjualan atau dikarenakan operasi perusahaan; adanya
pinjaman baru, penerbitan saham baru; penjualan properti, pabrik
dan perlengkapan serta penjualan aset lainnya. Sementara aktifitas
arus kas keluar seperti pembayaran dividen, pembayaran pinjaman,
pembelian saham kembali; pembelian properti, pabrik dan
perlengkapan serta pembelian aset lainnya. Aktifitas arus kas masuk
dan keluar ini dalam perusahaan dapat dikategorikan ke dalam ciri
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atau karakteristik arus kas yaitu arus kas dari operasi (AKO); arus
kas dari investasi (AKI) dan arus kas dari pembiyaan (AKP).
Anthony dkk (2007) menyatakan bahwa perhitungan arus kas
tersebut dapat dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak
langsung atau metode rekonsiliasi. Metode langsung dilakukan
dengan secara langsung menghitung arus kas yang masuk dan arus
kas yang keluar. Regulasi yang ada mengharapkan perhitungan
dengan metode ini dapat diberikan oleh perusahaan. Tetapi,
perusahaan juga harus menyediakan rekonsiliasi dari laba bersih
dan net arus kas dari operasi pada laporan lain. Sedangkan, metode
tidak langsung melakukan perhitungan dengan cara lain yang sangat
sulit dimengerti dibandingkan dengan metode langsung. Adapun
metode tidak langsung ini, dimana perhitungan dimulai dengan laba
bersih ditambah biaya tidak tunai (non-cash expenses) yaitu
depresiasi/amortisasi dan pertambahan modal kerja.
Setelah memahami arus kas tersebut maka pemahaman atas
free cashflow sangat mudah. Adapun free cash-flow yaitu hasil
jumlah arus kas dari aktifitas operasi dan arus kas dari aktifitas
investasi. Jika free cash-flow dalam bentuk surplus maka dana
tersebut untuk diberikan pinjaman atau diinvestasikan dalam bentuk
instrumen keuangan. Sebaliknya, jika free cash-flow defisit (negatif),
maka perusahaan harus melakukan pinjaman atau menerbitkan
saham untuk menutupi defisit tersebut supaya terjadi net arus kas
yang positif.
Perhitungan nilai perusahaan dengan pendekatan free cashflow (arus kas bebas) ini merupakan pendekatan yang menyatakan
bahwa nilai perusahaan merupakan arus kas yang masuk ke
perusahaan selama perusahaan masih hidup. Arus kas dimasa
mendatang tersebut dinilai sekarang disebut dengan nilai
perusahaan. Adapun perhitungan harga saham sebagai berikut:

P0 =

FCF3
FCF1
FCF2
FCF
+
+
+ ..... +
1
2
3
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) 

(20.16)

dimana r = biaya modal perusahaan
Arus kas yang masuk ke perusahaan tersebut terjadi dikarenakan
adanya hutang dan ekuitas perusahaan. Dalam menghitung arus
kas ke perusahaan tersebut dapat dilakukan dengan dua metode.
Pertama, penjumlahan seluruh arus kas ke perusahaan dikarenakan
adanya beberapa hak kepemilikan dalam perusahaan. Arus kas
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terhadap investor ekuitas yaitu dividend dan pembelian saham,
sedangkan arus kas terhadap investor pemegang hutang yaitu
pembayaran bunga, keuntungan dari pajak dan pembayaran bunga
bersih.
Damodaran (2002) menyatakan bahwa perhitungan harga
perusahaan dengan menggunakan arus kas bebas (free cash-flow)
dapat dilakukan dengan pertama, arus kas bebas terhadap
perusahaan dan kedua arus kas bebas terhadap ekuitas. Adapun
perhitungan arus kas bebas untuk ekuitas sebagai berikut:
+ Net Income
- Investasi Modal
+ Penyusutan
- Perubahan pada modal kerja non-tunai
+ (Hutang baru – pembayaran hutang)
Arus kas bebas ini tersedia untuk pembayaran dividen karena dimiliki
oleh pemegang saham dan sesuai dengan namanya arus kas bebas
terhadap ekuitas (pemegang saham).
Apabila perubahan neto investasi modal (investasi modal dikurangi
depresiasi) dan perubahan neto investasi modal didanai dengan
penggunaan campuran ekuitas dan hutang yang tetap, maka
perhitungan tersebut dapat disederhanakan. Bila φ merupakan
proporsi perubahan neto investasi modal dan perubahan neto
investasi modal yang dibiayai melalui hutang, maka arus kas bebas
terhadap ekuitas dapat dihitung sebagai berikut:
AKBE = Net Income – (1 – φ)* Neto Investasi modal
– (1 – φ)*Δ modal kerja

(20.17)

Bila perusahaan mempunyai saham preferen maka perhitungan arus
kas bebas terhadap ekuitas (AKBE) sebagai berikut:
+ Net Income
- Investasi Modal
+ Penyusutan
- Perubahan pada modal kerja non-tunai
+ (Hutang baru – pembayaran hutang)
- (Preferred dividen + Saham Preferred Baru diterbitkan)
Selanjutnya, arus kas bebas terhadap Perusahaan merupakan
jumlah arus kas yang dituntut oleh semua pihak yang memasukkan
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dana ke perusahaan.
Perhitungan atas arus kas kepada
perusahaan dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu:
Pertama sebagai berikut:
AKBP = AKBE + Biaya Bunga ( 1 – Rasio Pajak)
+ pembayaran hutang – Hutang baru
+ dividen preferen

(20.18)

Adapun pendekatan kedua untuk penghitungan arus kas bebas
terhadap perusahaan sebagai berikut:
FCF = EBIT * (1 - tax rate) - (Capital Expenditure – Depreciation)
- Changes in Noncash Working Capital.
(20.19)
dimana EBIT = laba sebelum pajak dan bunga.
Penyusutan (Depreciation) merupakan pengurang dari pengeluaran
kapital karena penyusutan merupakan pengeluaran bukan cash
hanya merupakan pencatatan dalan akuntansi dikarenakan adanya
penggunaan aset perusahaan. Perubahan terhadap Noncash
Working Capital merupakan pengurang kepada arus kas bebas
perusahaan.
Tetapi, item ini menjadi penambah bila terjadi
penurunan pada Noncash Working Capital ini.
Dua pendekatan yang diuraikan sebelumnya memberikan
hasil yang sama. Perbedaan pengeluaran investasi dan depresiasi
serta penambahan dalan Non-arus kas dalam modal kerja
menunjukkan investasi kembali yang dilakukan perusahaan untuk
menghasilkan pertumbuhan di masa datang. Persamaan (20.19)
dapat disusun dalam bentuk persamaan lain yaitu:
FCF = EBIT * (1 – t) * (1 – Reivestment rate)

RR =

Capex − Deprc + NCWC
EBIT * (1 − Taxrate)

(20.20)
(20.21)

dimana:
Capex= investasi untuk kapital, Deprc = penyusutan, NCWC =
noncash modal kerja dan RR = tingkat investasi kembali
(reinvestment rate).
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Seperti disebutkan diawal bab ini bahwa nilai perusahaan
dengan arus kas ini dihitung sebagai berikut:

P0 =

FCF3
FCF1
FCF2
FCF
+
+
+ ..... +
1
2
3
(1 + r ) (1 + r )
(1 + r )
(1 + r ) 

(20.22)

dimana r = biaya modal perusahaan.
Biaya modal perusahaan ini dapat dihitung dengan rumusan sebagai
berikut:
WACC =

E
D
* ke +
* k d * (1 − T )
TA
TA

(20.23)

dimana E merupakan ekuitas, D merupakan hutang dan total asset
merupakan hasil jumlah hutang dan ekuitas, ke merupakan biaya
ekuitas, kd merupakan biaya hutang dan T adalah pajak perusahaan.
Tabel 20.5: Neraca PT “XYZ’ Periode 2002 – 2003
Uraian Aktiva
Aktiva Lancar
Kas
Investasi
Piutang
Persediaan
Lain-Lain
Aktiva Tetap
Lain-Lain
Total Asset

2003

2002

1.529,70
537,31
2.006,18
2.218,21
815,08
5.825,95
1.234,88
15.308,85

1.368,44
567,26
1.580,47
2.743,30
887,52
5.661,42
1.230,57
15.251,52

Uraian Passiva
Hutang Lancar
Bank
Hutang
Lain-lain
Non-Hutang Lancar
Obligasi dan Pinjaman
Lain-lain
Ekuitas
Total Hutang & Ekuitas

2003

2002

1.064,30
1.723,73
601,2

1.826,46
1.290,03
1.224,81

6.153,52
1.825,34
4.093,88
15.308,85

5.717,78
2.634,85
3.662,70
15.251,52

Sumber: Laporan Tahunan Perusahaan.

Tabel 20.6: Laporan Rugi-Laba PT “XYZ” 2002 – 2003
(Milyar Rupiah)
Uraian
2003
2002
Penjualan Bersih
17.871,43
16.466,29
Harga Pokok Penjualan
13.405,37
12.398,73
Laba Kotor
4.465,06
4.067,56
Biaya Umum dan Penjualan
2.457,26
2.187,42
Laba Usaha
2.008,79
1.880,14
Pendapatan Lain-lain
-977,66
-462.05
Laba Sebelum Pajak
1.032,14
1.418,08
Laba Bersih
603,48
802,63
Laba Bersih Per Saham
71
90
Sumber: Laporan Keuangan Perusahaan
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Dengan menggunakan data pada Tabel 20.5 dan Tabel 20.6 dan
beberapa informasi yang dikemukakan sebelumnya maka dapat
dihitung Arus kas bebasnya (Free Cash Flow) dengan asumsi pajak
30 persen dengan persamaan (20.19) sebagai berikut:
EBIT2002 = EBT2002 + interest
= Rp. 1.418,08 + Rp. 634,78
= Rp. 2.052,86
EBIT2003 = EBT2003 + Interest
= Rp. 1.032,14 + Rp. 815,98
= Rp. 1.848,12
Dalam laporan keuangan perusahaan disebutkan bahwa
perusahaan melakukan investasi (Capital Expenditure) sebesar Rp.
987,7 milyar dan depresiasi sebesar Rp. 406,8 milyar serta
perubahan non-cash modal kerja sebesar Rp. 1.557,25 milyar
selama tahun 2003 dan untuk tahun 2002 sebesar Rp.908,08 milyar
untuk investasi dan Rp. 362,20 milyar untuk depresiasi serta
pengeluaran non cash Rp. 251,78 milyar dengan asumsi pajak
sebesar 25%.
FCF2002 = Rp. 2.052,86*(1-0,25) – (Rp. 908,08 – Rp. 362,2) + Rp. 251,78
= Rp. 1.245,55
FCF2003 = Rp.1.848,12 *(1-0,25) – (Rp. 987,7 – Rp. 406,8) - Rp. 1.557,25
= - Rp. 752,06

Hasil arus kas bebas diatas memperlihatkan adanya angka negatif
untuk tahun 2003 sehingga perusahaan harus menutupi kekurangan
tersebut dengan melakukan pinjaman atau mengeluarkan saham
baru. Sedangkan untuk tahun 2002, arus kas bebas cukup tinggi
sebesar Rp. 1.245,55 milyar yang memberikan arti bahwa
perusahaan dapat memberikan dividen kepada pemegang saham
atau pinjaman kepada pihak ketiga untuk meningkatkan pendapatan
perusahaan.
Bila diasumsikan FCF untuk tahun berikutnya konstan maka
harga saham dapat dihitung sebagai berikut:
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P0 =

FCF
k

(20.24)

dengan asumsi k = biaya kesempatan atau modal perusahaan.
Sebaliknya, bila ada pertumbuhan yang konstan terhadap arus kas
bebas terhadap perusahaan maka nilai perusahaan dihitung dengan
persamaan berikut:

VoF =

AKBP1
(WACC − g n )

(20.25)

dimana
AKBP1 = arus kas bebas terhadap perusahaan tahun 1
gn = pertumbuhan AKBP selamanya.
Bila menggunakan data tahun 2002 dengan asumsi biaya modal
sebesar 25% per tahun maka diperoleh nilai perusahaan dengan
persamaan (20.25) sebagai berikut:
P0 = Rp. 1.245,55 / 0,25
= Rp.4.982,2 milyar.
Harga per saham yaitu Rp. 4.982,2 milyar / 9,3849 milyar saham =
Rp. 530,87 per saham. Bila dibandingkan dengan harga saham
pada akhir tahun 2002 yang besarnya Rp. 600 per saham
diperdagangkan di bursa maka harga saham di pasar tersebut
sangat kemahalan.
Angka negatif pada tahun 2003 dikarenakan meningkatnya
perubahan noncash modal kerja sehingga mempengaruhi nilai
perusahaan. Kenaikan item perubahan noncash modal kerja
menunjukkan adanya kelemahan dalam perusahaan tersebut.
Perhitungan arus kas bebas ini harus hati-hati dan kesalahan
yang dilakukan dapat menimbulkan kesalahan perhitungan harga
saham perusahaan. Perhitungan harga perusahaan dengan
menggunakan discounted free cash flow seperti dituangkan dalam
persamaan (20.16) sangat sulit dikarenakan meramalkan free cash
flow untuk tahun mendatang yang sangat panjang dan banyak tidak
kepastian. Sehingga dalam sub bab ini perhitungan tersebut tidak
dilakukan.
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Pendekatan Dividen
Dividen merupakan pendapatan investor atas investasi pada sebuah
saham atau merupakan arus kas yang diperoleh investor sepanjang
saham tersebut dipegang investor.
Oleh karenanya, dividen sebagai arus kas kepada investor dapat
dipergunakan untuk menghitung harga saham yang akan dibeli.
Dividen yang diperoleh investor tersebut dapat bervariasi
setiap tahunnya. Bahkan dividen tersebut juga dihitung bertumbuh
secara konstan dari tahun ke tahun. Sehingga, bab ini akan
membahas harga saham dengan pendekatan dividen baik secara
normal, bertumbuh secara supernormal maupun secara konstan
pertumbuhannya.
Pendekatan ini memberikan asumsi bahwa perusahaan akan
berjalan sepanjang masa (going concern) dan perusahaan
membagikan dividen kepada pemilik saham perusahaan. Akibatnya,
dividen yang diterima investor di masa mendatang yang merupakan
dasar penilaian perusahaan. Bila investor ingin berinvestasi pada
perusahaan maka investor harus menilai dividen tersebut pada saat
sekarang yang dikenal discounted earnings.
Adapun nilai
perusahaan dihitung sebagai berikut:

P0 =

DIV3
DIV1
DIV 2
DIV 
+
+
+ ..... +
1
2
3
(1 + k ) (1 + k )
(1 + k )
(1 + k ) 

(20.26)

dimana
P0 = harga saham pada periode 0
Divi = pendapatan perusahaan pada periode ke i, i=1,2,3, …
k = opportunity cost
Pendekatan discounted earnings sangat jarang dipergunakan oleh
para analis karena tidak satupun yang dapat mengestimasikan atau
memproyeksikan pendapatan di masa-masa mendatang. Biasanya
analis hanya melakukan prediksi terhadap pendapatannya hanya
satu sampai dua tahun saja.
Miller dan Modligiani telah menyebutkan bahwa kebijakan
dividen tidak mempunyai hubungan dengan harga saham atau
sering disebut dividend irrelevance. Tetapi, ada beberapa pihak yang
menyebutkan bahwa ada hubungan harga saham dengan dividen
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yang dibagikan.
Walter32 sebagai salah akademisi yang
menyatakan bahwa kebijakan dividen mempunyai hubungan erat
dengan harga saham. Walter membuat model harga saham dengan
dividen dengan asumsi yaitu:
1. Perusahaan didanai dari seluruh ekuitas. Sehingga
perusahaan selalu tergantung kepada laba ditahan
membiayai investasi di masa datang. Oleh karenanya,
keputusan investasi sangat tergantung kepada kebijakan
dividen.
2. Tingkat pengembalian investasi perusahaan konstan.
3. Perusahaan mempunyai umur yang tidak terbatas.
Walter memformulasikan nilai perusahaan sebagai berikut:
P0 =

D + ( E − D) * r / k
k

(20.27)

P0 = harga saham pada saat sekarang
D = dividen per saham
E = pendapatan per saham
r = tingkat pengembalian investasi
k = biaya modal (cost of capital)
Sesuai dengan persamaan (20.27) maka harga saham dapat dibuat
menjadi penjumlah dari dua komponen yaitu nilai sekarang dari
dividen dan nilai sekarang dari laba ditahan dengan rumusan
sebagai berikut:
P0 =

D ( E − D) * r / k
+
k
k

(20.28)

Selanjutnya perhitungan harga saham dapat diperhatikan pada
Tabel 20.7.
Implikasi dari hasil perhitungan Tabel 20.7 sebagai berikut:

32

James Walter (1963); Dividend Policy: Its Influence on the Value of the Firm; Journal of
Finance, pp. 280 – 291.
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a. Bila tingkat pengembalian lebih besar dari biaya modal (r > k),
harga saham meningkat sejalan dengan penurunan dividen
pay out ratio.
b. Bila tingkat pengembalian sama dengan biaya modal (r = k),
harga saham tidak berubah sejalan dengan perubahan
dividen pay out ratio.
c. Bila tingkat pengembalian lebih kecil dari biaya modal (r < k),
harga saham meningkat sejalan dengan peningkatan dividen
pay out ratio.
Tabel 20.7: Perhitungan harga saham Menurut Walter dengan berbagai skenario
Bertumbuh: r > k
r = 20 persen
k = 15 persen
E = Rp. 4.
Jika D = Rp. 4

Normal : r = k
r = 15 persen
k = 15 persen
E = Rp. 4.
Jika D = Rp. 4

Melemah r < k
r = 10 persen
k = 15 persen
E = Rp. 4.
Jika D = Rp. 4

P = (4+(4-4)*0,2 / 0,15)/ 0,15

P = (4+(4-4)*0,15 / 0,15)/ 0,15

P = (4+(4-4)*0,1 / 0,15)/ 0,15

= Rp. 26,67
Jika D = 2

= Rp. 26,67
Jika D = 2

P = (2+(4-2)*0,2 / 0,15)/ 0,15

P = (2+(4-2)*0,15 / 0,15)/ 0,15

= Rp. 26,67
Jika D = 2
P = (2+(4-2)*0,1 / 0,15)/ 0,15
= Rp. 22,22

= Rp. 31,11

= Rp. 26,67

Model dari Walter tersebut memberikan argumentasi sebagai
berikut:
• Optimal pay out ratio untuk perusahaan yang
bertumbuh tidak ada.
• Optimal pay out ratio untuk perusahaan normal tidak
relevan
• Optimal pay out ratio untuk perusahaan yang melemah
adalah 100 persen.
Pendekatan Pertumbuhan konstan
Myron Gordon memperkenalkan model penilaian harga
saham dengan menggunakan pendekatan kapitalisasi dividen yang
mempunyai asumsi sebagai berikut:
a. Laba ditahan merupakan satu-satunya sumber dari
pembiayaan perusahaan. Sehingga model Gordon sama
seperti dengan Model Walter bahwa dividen mempunyai
hubungan dengan harga saham.
b. Tingkat pengembalian investasi perusahaan konstan.
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c. Pertumbuhan perusahaan (g) merupakan hasil perkalian dari
laba ditahan (b) dengan tingkat pengembaliannya (r).
d. Biaya modal konstan dan lebih besar dari tingkat
pertumbuhan.
e. Perusahaan terus berlangsung.
f. Tidak ada pajak.
Harga
saham
menggunakan
persamaan
(20.22)
yang
dikembangkan adanya pertumbuhan.
Kemudian, dividen
perusahaan juga dapat ditentukan merupakan pertumbuhan dari
dividen tahun sebelumnya sehingga persamaan (20.22) menjadi
persamaan berikut:

P0 =

DIV1 DIV1 * (1 + g 2 ) DIV 2 * (1 + g 3 )
DIV −1 * (1 + g  )
+
+
+
.....
+
(1 + k )1
(1 + k ) 2
(1 + k ) 3
(1 + k ) 

(20.29)

Bila pertumbuhan tersebut dianggap konstan ( g ) maka persamaan
(20.25) menjadi sebagai berikut:
P0 =

D1
D1 * (1 + g ) D1 * (1 + g ) 2
D1 * (1 + g ) 
+
+
+
.....
+
(1 + k )1
(1 + k ) 2
(1 + k ) 3
(1 + k ) 

(20.30)

Secara matematik yang menggunakan analisis deret maka
persamaan (20.29) disederhanakan menjadi sebagai berikut:
P0 = DIV1 / (k – g)

(20.31)

dimana r = k = biaya ekuitas perusahaan
Misalkan PT Janjimatogu Porsea Pinus Tbk., mempunyai
rencana memberikan dividen sebesar Rp. 500,- dan biaya kapital 18
persen serta pertumbuhan dividen diharapkan bertumbuh secara
konstan sebesar 10 per tahun. Data ini memberikan informasi
kepada investor sehingga harga sahamnya dapat dihitung sebagai
berikut:
P0 = Rp. 500 /(0,18 – 0,10)
= Rp. 500 / 0,08
= Rp. 6.250,-
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Bila biaya modal (k) lebih rendah dari pertumbuhan dividen maka
model ini tidak cocok dipergunakan untuk menghitung harga saham.
Selanjutnya, PT “XYZ” mempunyai perencanaan dividen
sebesar Rp. 1.000 per saham pada tahun mendatang dan
direncanakan juga bahwa dividen tersebut akan bertumbuh sekitar
7,5 persen per tahun dan perusahaan telah menghitung biaya modal
perusahaan sebesar 3 kali dari pertumbuhan dividen yang
dibayarkan perusahaan. Harga saham PT “XYZ” dapat dihitung
sebagai berikut:
P0 = DIV1 / (k – g) = DIV1 / (3*g –g)
P0 = Rp. 1.000 /(3*0,075 – 0,075)
= Rp. 1.000 / 0,15
= Rp. 6.667,Adapun nilai saham sebesar Rp. 6.667,Menurut Gordon, persamaan 20.27 disusun sebagai berikut:

P0 =

E1 * (1 − b)
(k − b * r )

(20.32)

dimana
E1 = laba per saham pada akhir periode 1.
(1-b) = fraksi laba yang dibagikan menjadi dividen.
b = fraksi laba yang ditahan di perusahaan
k = biaya modal ekuitas
r = tingkat pengembalian investasi perusahaan
g = b* r = tingkat pertumbuhan perusahaan atau dividen
Tabel 20.8: Perhitungan harga saham Menurut Gordon dengan berbagai skenario
Bertumbuh r > k
r = 20 persen
k = 15 persen
E = Rp. 4
Jika b = 0,25

Normal r = k
r = 15 persen
k = 15 persen
E = Rp. 4
Jika b = 0,25

Melemah r < k
r = 10 persen
k = 15 persen
E = Rp. 4
Jika b = 0,25

P0 = 0,75*4 / (0,15 – 0,25*0,20)

P0 = 0,75*4 / (0,15 – 0,25*0,15)

P0 = 0,75*4 / (0,15 – 0,25*0,10)

= Rp. 30,Jik b = 0,50

= Rp. 26,67,Jik b = 0,50

= Rp. 24,00,Jik b = 0,50

P0 = 0,50*4 / (0,15 – 0,5*0,20)

P0 = 0,50*4 / (0,15 – 0,5*0,15)

P0 = 0,50*4 / (0,15 – 0,5*0,10)

= Rp. 40,-

= Rp. 26,67,-

= Rp. 20,00,-
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Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 20.8 dengan model Gordon
maka diperoleh implikasi sebagai berikut:
a. Bila tingkat pengembalian investasi lebih besar dari biaya
modal (r > k), harga saham meningkat sejalan dengan
penurunan dividen pay out ratio.
b. Bila tingkat pengembalian sama dengan biaya modal (r = k),
harga saham tidak berubah dimana terjadi perubahan dividen
pay out ratio.
c. Bila tingkat pengembalian lebih kecil dari biaya modal (r < k),
harga saham meningkat sejalan dengan peningkatan dividen
pay out ratio.
Model Gordon ini memberikan implikasi kepada kebiajak dividen
sama seperti Model sebagai berikut:
• Optimal pay out ratio untuk perusahaan yang
bertumbuh tidak ada.
• Optimal pay out ratio untuk perusahaan normal tidak
relevan
• Optimal pay out ratio untuk perusahaan yang melemah
adalah 100 persen.
Penyederhanaan DDM
Pertumbuhan
pendapatan
maupun
dividen
dapat
diklasifikasikan dalam beberapa tahap. Fuller dan Farrell (1987)
mengutip dari berbagai sumber bahwa tahapan tersebut dapat
dikelompokkan ke dalam tiga phase yaitu fase plateu, fase transisi
dan fase normal.
Pola pertumbuhan dividen tersebut dapat dikelompokkan
pada tiga fase yang diuraikan sebelumnya dan dapat diperhatikan
pada Gambar 20.1. Pada fase pertama dividend ditunjukkan
bertumbuh sebesar ga selama periode A. Setelah fase pertama
maka memasuki fase kedua pertumbuhan tersebut menurun dari g a
ke gn selama periode AB. Selanjutnya, pertumbuhan dividend pada
fase ketiga tetap sebesar gn dan periodenya tidak terbatas.
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Gambar 20.1: Pola Pertumbuhan Dividen untuk tiga phase
Phase 1

Phase 2

Phase 3

ga

gn

0

A

B Waktu t

Pertumbuhan dividend selama periode t (dari nol sampai ke B) dapat
dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
gt = ga − (ga − gn )

t−A
B− A

(20.33)

Keuntungan dari model pertumbuhan dividen tiga fase ini yaitu analis
dapat mengestimasikan empat variabel (ga, A, gn, B) untuk
mengestimasikan aliran dividen yang diperoleh investor. Harga
saham juga dapat dihitung sebagai berikut:
B
1+ ga t
D * (1 + g t )
DB * (1 + g n )
P0 = D0 {
} +  { t −1
}
+
(1 + k ) t
(1 + k ) B * (r − g n )
t =1 1 + k
t = A+1
A

(20.34)

dimana DB merupakan dividen pada periode B dan g t merupakan
pertumbuhan sesuai rumusan yang diperkenalkan lebih dulu.
Selanjutnya, diperkenalkan model baru pertumbuhan
dividend tersebut tetapi masih tiga periode dan sangat sederhana
dibandingkan dengan model sebelumnya dan dikenal dengan model
H. Pola pertumbuhan dividen dengan model H dapat diperhatikan
pada Gambar 20.2.
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Pada model H ini pertumbuhan dividen sebesar ga pada awal
tahun dan kemudian mengalami penuruan selama periode 2H.
Phase pertama mempunyai periode waktu sebesar H yang lebih
tinggi dari periode waktu H pada tiga fase. Pada awal fase pertama
pertumbuhan dividen sebesar ga dan terus turun sampai pada fase
kedua di 2H. Seteleh periode 2H, presentase sebelumnya tidak
matang dan bijaksana. Mulai fase ketiga (setelah periode 2H) maka
pertumbuhan dividen konstan sampai seterusnya. Pada periode H,
nilai pertumbuhan dividen merupakan separuh dari pertumbuhan ga
dan gn. Periode H lebih pendek dari periode A pada Gambar 20.1.

Gambar 20.2: Pola Pertumbuhan Dividen dengan H Model
Phase 1

Phase 2

Phase 3

ga

gn

0

H

2H

Waktu t

Selanjutnya, model tiga fase tersebut diperbandingkan dengan
model maka memberikan hasil yang berbeda. Perbandingan
pertumbuhan dividen tersebut dapat diperhatikan pada Tabel 20.3.
Perbedaan periode pada setiap model dan dibicarakan pada model
tersebut.
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Gambar 20.3: Perbandingkan Pola Pertumbuhan Dividen dengan Tiga
phase dan H Model
Phase 1

Phase 2

Phase 3

gn

ga

0

A

H

B

2H

Waktu t

Nilai perusahaan dengan model H sedikit lebih sederhana
dibandingkan dengan model tiga fase. Adapun harga saham
dihitung sebagai berikut:

P0 =

D0 * (1 + g n ) D0 * H * ( g a − g n )
+
k − gn
k − gn

(20.35)

Model ini mengizinkan adanya perubahan tingkat pertumbuhan
dividen selama periode yang diuraikan. Bagian kanan persamaan
(20.31) dapat disebut nilai perusahaan merupakan hasil jumlah dari
pertumbuhan normal dan premium atau discount dikarenakan
pertumbuhan tidak normal. Kemudian, biaya modal atau opportunity
cost dapat juga dihitung dengan menyederhanakan persamaan
(20.35) tersebut yaitu:

k=

D0
{(1 + g n ) + H * ( g a − g n )} + g n
P0

(20.36)

Dengan memperhatikan persamaan sebelumnya bahwa hasil yang
diberikan model H hampir sama dengan model tiga fase.
Model ini sangat jarang dipergunakan oleh para analis
maupun investor dalam rangka memutuskan membeli saham di
Bursa.
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Pendekatan Akuntansi
Valuasi harga saham yang menggunakan informasi akuntansi
dimulai oleh Ohlson (1990). Valuasi saham menurut Ohlson ini
menyangkut dividen, arus kas dan pendapatan. Selanjutnya, valuasi
harga saham yang sangat dikenal yaitu valuasi harga saham
Feltham dan Ohlson (1995). Valuasi sebagai berikut:
bvf = book value of the firm's equity date t, X = eamings for period
(t-l,t), df = dividends, net of capital contributions, date t, fa =
financial assets, net of financial obligations date t, it = interest
revenues, net of interest expenses for period (t-l,t), oat= operating
assets, net of operating liabilities date t, oxt = operating eamings
for period (t-l,t), ct = cash flows realized from operating activities,
net of investments in those activities date t, Pt = market value of
the firm's equity date t

bvt = fat + oat
Xt = it + oxt
bvt = bvt-1 + xt - dt
it = (RF - 1)*fat-1
fat = fat-1 + it - [dt - ct]
oat = oat-1 + oxt - ct
Adapun harga saham dengan dividen sebagai variabel sebagai
berikut:
∞

𝑃𝑡 = ∑ 𝑅𝐹−1 𝐸𝑡 [𝑑̃𝑡+𝜏 ]
𝜏=1

dimana
dt = ct + RF + fat-1 - fat
∞

∞

−𝝉
̃
̃ 𝒕+𝝉 ]
∑ 𝑹−𝝉
𝑭 𝑬𝒕 [𝒅𝒕+𝝉 ] = 𝒇𝒂𝒕 + ∑ 𝑭𝑭 𝑬𝒕 [𝒄
𝝉=𝟏

𝝉=𝟏

Dengan menggunakan persamaan sebelumnya maka harga saham
dapat dihitung sebagai berikut:
∞

(𝑎) 𝑃𝑡 = 𝑓𝑎𝑡 + ∑ 𝑅𝐹−𝜏 𝐸𝑡 [𝑐̃𝑡+𝜏 ]
𝜏=1
∞
𝑎 ]
(𝑏) 𝑃𝑡 = 𝑏𝑣𝑡 + ∑ 𝑅𝐹−𝜏 𝐸𝑡 [𝑥̃𝑡+𝜏
𝜏=1
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∞
𝑎 ]
(𝑐) 𝑃𝑡 = 𝑏𝑣𝑡 + ∑ 𝑅𝐹−𝜏 𝐸𝑡 [𝑜𝑥
̃ 𝑡+𝜏
𝜏=1

Pemahaman atas arus kas, neraca dan laporan laba-rugi sangat
perlu dipahami supaya bisa membuat model matematika seperti
yang diuraikan sebelumnya. Bila diperhatikan model matematika
tersebut sangat rumit, padahal itu hanya menterjemahkan akuntansi
ke dalam matematika. Bagi mendalami akuntansi dan valuasi
saham maka model ini sangat sering didiskusikan.
Soal-soal
1 Kenapa belajar valuasi ?
2. Coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan valuasi
perusahaan ?
3. Coba Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan valuasi
saham ?
4. Coba Saudara jelaskan perbedaan valuasi saham dan valuasi
perusahaan ?
5. Coba jelaskan beberapa pendekatan valuasi perusahaan ?
6. Mengapa muncul valuasi saham perusahaan dengan
pendekatan akuntansi ?
7. Saudara diminta menjelaskan pendekatan valuasi saham
dengan pendekatan matematis ?
8. Kenapa valuasi bank berbeda dengan valuasi perusahaan
lainnya ?
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Bab 21
Kebijakan Dividen
Keputusan pembayaran dividen harus dilakukan direksi
perusahaan
setiap
tahunnya
dan
harus
mempunyai
pertanggungjawabannya pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Bila direksi memutuskan tidak memberikan dividen maka
direksi harus melaporkan dan memberikan alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan atau dapat diterima pada RUPS tahunan
perusahaan. Pembayaran dividen bisa memberikan dua arti kepada
pemegang saham yaitu, pertama,
perusahaan tidak mampu
memberikan hasil yang lebih besar bila dana tetap pada perusahaan.
Kedua, perusahaan memiliki kelebihan dana sehingga perusahaan
memberikannya kepada pemegang saham untuk mengelolanya.
Pembahasan dividen telah banyak dibahas sebelum Lintner
(1956) melakukan penelitian kepada 600 perusahaan secara intensif
interview kepada 28 perusahaan dengan mengemukakan hasil
penelitian mengenai distribusi dividen dan mencoba menyampaikan
model dividen. Miller dan Modligiani (1961) menyampaikan tidak
ada pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Walter
(1963) menguraikan kebijakan dividen pengaruhnya terhadap nilai
perusahaan. Fama dan Babiak (1968) memberikan sebuah model
kebijakan dividen. Watt (1973) mendiskusikan tentang isi informasi
dari dividen. Pettit (1977) membahas pajak, biaya transaksi dan
pengaruh clientele pada dividends.
Bhattacharaya (1979)
menjelaskan informasi yang tidak sempurna diterima investor dan
kebijakan dividen. Rozef (1982) membahas pertumbuhan, beta dan
biaya agensi sebagai determinan dari rasio dividen payout.
Litzenberger dan Ramaswamy (1982) mengemukakan pengaruh
dividen terhadap harga saham.
John dan Williams (1985)
mendiskusikan signal keseimbangan dikarenakan pajak dividen.
Allen dkk (2000) menguraikan teori dividen berdasarkan kelompok
pajak. Baker dan Wurgler (2004) menguraikan Catering dari teori
dividen.
Selanjutnya, perusahaan yang memiliki free cash-flow dapat
dipergunakan untuk dua tindakan yang diberikan kepada pemegang
saham yaitu membagikan dividen secara tunai dan membeli kembali
saham (repurchase stocks). Kedua tindakan tersebut dilakukan
perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pembayaran
tunai sebagai dividen kepada pemegang saham dianggap bisa
memberikan peningkatan dalam nilai perusahaan.
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Selanjutnya akan membahas teori kebijakan dividen, model-model
yang berkembang dan selalu dipergunakan dan akhirnya
menguraikan penelitian yang menyangkut kebijakan dividen dan
pembayaran dividen baik diluar negeri dan Indonesia.
Pengaruh Dividen terhadap harga saham
Pembagian dividen perusahaan sangat berpengaruh kepada item
dalam laporan keuangan dan juga kepada harga saham bagi
perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa.
Pergertakan harga saham dapat diperhatikan pada Bagan 21.1
dibawah ini. Harga saham mengalami penurunan sebesar nilai
dividen yang diterima pada hari ex-date, karena investor yang
membeli pada ex-date tidak akan mau membayar lebih mahal akibat
adanya dividen tersebut.
Bagan 21.1: Pergerakan harga saham sebelum dan sesudah cum-date
Cumdate
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-1
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Dividen

1

2

3

4

5

Jenis-jenis Dividen
Pembagian laba bersih atau bentuk lain dari perusahaan kepada
pemegang saham dapat dikelompok sebagai berikut:
c. Dividen
Dividen merupakan bagian dari laba bersih yang diberikan
kepada pemegang saham yang mendapatkan persetujuan
dari pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS). Adapun bagian laba bersih yang diberikan kepada
pemegang saham yaitu:
a.1. Dividen Tunai
Dividen tunai merupakan dividen yang diberikan
perusahaan secara tunai kepada pemegang melalui transfer
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kepada rekening pemegang saham. Dividen tunai disetujui
pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) yang dilakukan setiap tahun untuk membahas
pertanggunganjawaban Direksi atas kinerja yang
dilakukannya. Dividen Tunai ini menyangkut item pada
ekuitas yaitu laba ditahan dan item Cash pada aset
perusahaan sehingga jurnalnya sebagai berikut:
Dr.
Cr
Laba ditahan
600
Cash
600
Jurnal tersebut memperlihatkan jumlah laba ditahan
berkurang 600 dikarenakan dibagikan kepada pemegang
saham dan uang tunai perusahaan berkurang 600 juga
karena sudah ditransfer kepada pemegang saham. Dalam
kasus ini nilai aset perusahaan akan berkurang sebesar
600.
a.2. Dividen Saham
Dividen saham adalah dividen dalam bentuk saham,
merupakan laba ditahan perusahaan yang dibagikan
dikonversikan kepada pemegang saham.
Adanya
pembagian dividen dengan bentuk saham ini akan
menurunkan laba bersih sebesar jumlah dividen saham
yang diberikan kepada pemegang saham. Pengaruhnya
kepada jumlah ekuitas modal setor mengalami kenaikan
sebesar dividen saham tersebut. Jika harga saham di pasar
sama dengan nilai nominal saham maka jumlah tambahan
modal setor sama dengan nilai pembagian dividen. Tetapi,
akan ada catatan bila harga saham di pasar lebih tinggi dari
harga nominal saham. Oleh karenanya, jumlah dividen
yang diberikan harus memperkirakan agio akibat harga
pasar saham lebih besar dari harga nominal saham dikenal
dengan agio. Adapun jurnal untuk harga saham di pasar
sama dengan nilai nominal saham yaitu:
Dr.
Cr
Laba ditahan
600
Modal Setor
600
Selanjutnya, bila harga saham di pasar lebih tinggi dari
harga nominal maka ada tambahan item yang ikut yaitu
agio, dimana jurnal sebagai berikut:
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Laba ditahan
Modal Setor
Agio

Dr.
600

Cr
400
200

Pada kasus jurnal diatas, adapun harga saham di pasar
senilai 15 per saham dan nilai nominal 10. Sehingga jumlah
600 dividen dibeli saham sebanyak 40 saham (600/15),
dimana 400 (40 x 10) sebagai penambahan modal setor dan
ada penambahan agio sebesar 200 (40 x 5).
a.3. Dividien in-kind
Dividen in-kind adalah dividen yang diberikan kepada
pemegang saham bukan dalam bentuk tunai maupun
saham tetapi dalam bentuk lain seperti voucher belanja,
voucher hotel dan sebagainya. Biasanya, pengeluaran ini
harus mengurangi laba ditahan perusahaan, tetapi sering
kali perusahaan membuatnya menjadi biaya karena akan
mengurangi laba bersih perusahaan juga. Biaya ini menjadi
biaya mengorganisasikan Rapat Umum Pemegang saham.
Pemberian dividen in-kind ini memberikan reputasi
Manajemen terhadap pemegang saham.
f. Bonus Saham
Bonus saham merupakan pembagian saham perusahaan
kepada pemegang saham. Adanya pembagian bonus saham
ini membuat terjadinya dilusi saham dari pemegang saham
akibat adanya pertambahan saham. Saham dibagikan bukan
dari laba ditahan tetapi dari Agio perusahaan sehingga
jurnalnya sebagai berikut:

Agio
Modal Setor

Dr.
600

Cr
600

Jurnal tersebut secara jelas memperlihatkan tidak
mengurangi total aset perusahaan tetapi terjadi perubahan
dalam item ekuitas.

321

Teori Kebijakan Dividen
Teori dividen berkembang terus dan mengalami kemajuan dan
sampai saat ini ada beberapa teori yang telah dikemukakan sebagai
berikut33:
a. Hipotesa Irrelevan Dividen
Teori ini menyatakan bahwa tidak ada pengaruhnya kebijakan
dividen yang diputuskan atau dilaksanakan perusahaan terhadap
nilai perusahaan (aset) yang dimiliki. Investor yang memiliki
saham pada perusahaan tidak akan terpengaruh nilai
aset/investasi bila perusahaan melakukan atu memutuskan
membagi dividen. Tidak ada pengaruhnya kebijakan dividen
terhadap investasi/aset investor dikarenakan investor bisa
membuat dividen sendiri (homemade).
Contoh berikut dapat menjelaskan teori bahwa tidak relevannya
kebijakan dividen terhadap nilai aset investor. Misalkan, Gracio
memiliki 100 saham BNBR dimana harganya saat Rp. 60 per
saham. BNBR akan membagikan dividen sebesar Rp. 10 per
saham dan ternyata Gracio mengharapkan dividen sebesar Rp.
15 per saham. (Catatan: 10 saham dijual setelah ex-date).
Adapun perhitungan dalam dividen homemade dan adanya
pembayaran dividen sesuai harapan investor sebagai berikut:
Homemade Dividen Dividen Rp. 15,-

33

Tunai dari Dividen
Jual Saham:
10 saham (10 xRp.50)
Total Tunai yang diterima

Rp.

1.000,-

Rp. 1.500,-

Rp.
Rp.

500,1.500,-

Rp.
0,Rp. 1.500,-

Nilai Asset (90 saham x Rp. 50)

Rp.

4.500,-

Rp. 4.500,(Rp. 45 x 100)

Husam-Aldin N. Al-Malkawi; Michael Rafferty and Rekha Pillai (2010);
Dividend Policy: Areview of Theories and Empiricial Evidence;
International Bulletin of Business Administration; Issue 9; pp. 171 – 200.
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Pada perhitungan diatas secara jelas, ada tidaknya dividen tidak
berpengaruh terhadap nilai aset investor. Bila nilai aset investor
merupakan nilai perusahaan, maka tidak ada pengaruh kebijakan
dividen terhadap nilai perusahaan. Aset investor awalnya
dengan homemade Rp. 6.000,- (Rp.4.500 + Rp. 1.000 + Rp. 500)
dan juga bila ada pembagian dividen sesuai harapan investor Rp.
6.000,- (Rp. 4.500 + Rp. 1.500). Artinya, kebijakan dividen yang
diambil tidak mempengaruhi nilai aset yang dimiliki investor. Bila
nilai aset yang dimiliki investor tersebut sama dengan nilai
perusahaan maka tidak ada pengaruh kebijakan terhadap nilai
perusahaan.
Miller dan Modligiani (1961) dalam papernya yang terkenal
dengan pasar yang sempurna, bahwa kebijakan dividend
perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai
perusahaannya.
Argumentasinya bahwa nilai perusahaan
ditentukan oleh pilihan investasi yang optimal. Pembayaran
dividen merupakan selisih (residual) antara pendapatan dan
investasi. Sehingga dividen yang dibayar selalu disesuaikan
terhadap level pendapatan dan juga jumlah sahamnya. Untuk
membuktikan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan maka matematis berikut akan
menjelaskannya. Misalkan Vt = nilai perusahaan; It = level
investasi perusahaan; Et = pendapatan perusahaan; Dt = dividen
perusahaan; ΔSt jumlah saham yang diterbitkan. Tingkat
pendapatan perusahaan pada t+1 dinyatakan Et+1(It, θt+1),
tergantung pada level investasi It dan peubah acak (random
variable) θt+1. Karena θt+1 adalah hari terakhir (final date),
sehingga seluruh pendapatan dibayarkan pada t+1. Asumsi
pasar sempurna, misalkan:
pt(θt+1) = harga konsumsi pada waktu t dalam keadaan θ
maka:
Vt = Dt − S t +  pt ( t +1 ) Et +1 ( I t ,  t =1 )d t =1

(21.1)

Persamaan untuk sumber dan penggunaan dana di perusahaan
pada saat ini t:

Et + St = I t + Dt

(21.2)
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Persamaan (21.2) dapat disusun menjadi sebagai berikut:

Et − I t = Dt − St .
Pembayaran saat ini, Dt – ΔSt, maka persamaan (21.1) dapat
disusun kembali menjadi:
Vt = Et − I t +  pt ( t +1 ) Et +1 ( I t ,  t =1 )d t =1

(21.3)

Berdasarkan persamaan (21.3) maka nilai perusahaan tidak
mempunyai hubungan dengan kebijakan dividen, dimana nilai
perusahaan hanya ditentukan oleh pendapatan Et dan investasi
perusahaan It.
Bila dilakukan periode menjadi dua periode maka persamaannya
menjadi:

Vt = Et − I t + Vt +1

(21.4)

dimana

Vt +1 = Et +1 ( I t , t +1 ) − I t +1 + Vt +2
Hasil persamaan (21.4) diatas, juga menyebutkan bahwa nilai
perusahaan tidak tergantung kepada kebijakan dividen atau
dividen yang dibayarkan perusahaan melainkan sangat
tergantung kepada piliha investasi yang dilakukan perusahaan.
b. Hipotesa Bird-In-the Hand
Pandangan investor yang paling pertama selalu menyatakan
bahwa harga saham akan meningkat seiring dengan peningkatan
dividen yang diberikan. Oleh karenanya, kebijakan dividen yang
diputuskan perusahaan akan meningkatkan harga sahamnya.
Sehingga investor selalu menginginkan dividen dengan dividen
yang diperoleh maka harga saham akan meningkat sehinga profit
(kapital gain) akan diperoleh. Teori ini membahas mengenai
investor menyukai dividen yang sudah ada di tangan
dibandingkan kapital gain yang belum tentu akan ada dimasa
mendatang atau kedua-duanya tidak diperoleh.
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Padahal perusahaan membagikan dividen tergantung kepada
prospek perusahaan di masa mendatang. Bila perusahaan
melihat adanya prospek lebih bagus di masa mendatang dengan
melakukan investasi maka perusahaan kemungkinan besar tidak
akan membagikan dividen. Sebaliknya, perusahaan akan
membagikan dividen bila tidak ada pilihan investasi yang bisa
meningkatkan nilai perusahaan di masa mendatang.
Oleh karenanya, perusahaan harus memperhatikan pandangan
investor tersebut dalam rangka membagikan dividen. Harapan
pembagian dividen sangat dibutuhkannya agar harga saham
mengalami kenaikan dan akhirnya memperoleh kapital gain.
c. Hipotesis Pengaruh Pajak
Teori MM menyatakan bahwa pada pasar yang sempurna
tidak diperlukan pajak, sehingga tidak ada perlakukan pajak yang
berbeda antara dividen dengan kapital gain. Tetapi, kenyataannya
pajak itu selalu ada seperti investor alami saat ini dimana setiap
dividen yang dibayarkan dikenakan pajak. Seharusnya, dividen
yang diterima investor tidak seharusnya kena pajak dikarenakan
perusahaan telah membayar pajak atas keuntungan tersebut.
Bila dibayar investor kembali pajak atas dividen yang diterimanya
maka telah terjadi pajak berganda, karena perpindahan
keuntungan (dividen) bukan dikarenakan adanya nilai tambah
yang dilakukan sehingga dividen tersebut bertambah ketika
sampai di tangan investor.
Adanya perlakukan pajak yang berbeda ini membuat investor
selalu berpikir agar yang diterimanya sudah bersih tidak ada lagi
pembayaran pajak agar jelas perhitungan pendapatannya yang
siap dikonsumsikan. Pikiran investor ini perlu diperhatikan oleh
agen perusahaan sehingga agen tersebut mengurangi dividen
dalam rangka memaksimumkan nilai perusahaan. Artinya, pajak
mempengaruhi pembayaran dividen perusahaan. Pembayaran
dividen yang kecil akan membuat biaya modal kecil dan harga
saham mengalami kenaikan. Jika diperhatikan secara seksama
bahwa pajak dividen selalu lebih tinggi dari pajak kapital gain.
d. Hipotesa Dividen Clientele Effect
Pemegang saham perusahaan bervariasi dari segi pendapatan
dan karakteristik lainnya. Akibatnya, investor tersebut
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mempunyai preferensi tersendiri atas investasinya pada saham.
Kelompok berpendapatan rendah menginginkan dividen yang
tinggi untuk menambah pendapatan, sementara kelompok
berpendapatan yang tinggi meninginkan dividen yang rendah
dan kapital gain yang tinggi. Sehingga, terjadi kelompok pada
pemilik perusahaan yang bisa disebut dengan Clientele.
Perusahaan harus memperhatikan Clintele ini dalam mengambil
keputusan dalam membayar dividen.
Pada sisi lain, pemerintah sendiri memberlakukan pajak
yang berbeda terhadap kelompok-kelompok atau berdasarkan
kelembagaan tersebut.
Akibatnya, lembaga tersebut juga
mempunyai keinginan tersendiri untuk dividen. Yayasan di
Indonesia tidak dikenakan pajak bila mendapatkan dividen
sehingga sering kali lebih menginginkan dividen yang tetap dan
kapital gain yang cukup. Akibatnya, kelembagaan ini juga
menunjukkan adanya clientele dan rangka dividen yang dibagikan
perusahaan.
e. Hipotesa Information Content of Dividend (Signaling)
Pembayaran dividen oleh perusahaan mengandung informasi
yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pandangan investor dan
sisi dari manager perusahaan.
Kedua pihak mempunyai
informasi yang berbeda, manager perusahaan lebih tahu
keadaan perusahaan dan kelanjutannya (going concern),
sementara investor tidak banyak tahu. Laporan keuangan yang
dipublikasikan tidak banyak memberikan informasi mengenai
perusahaan. Salah satu tindakan perusahaan yang banyak
memberikan informasi kepada investor adalah pembayaran
dividen yang dilakukan perusahaan. Perusahaan tidak mungkin
akan membayar dividen bila kinerja atau keuangan perusahaan
dalam posisi yang tidak baik. Pembayaran dividen merupakan
informasi bahwa perusahaan dalam posisi yang sangat bagus
sekali.
Bahkan investor memandang pemberian dividen
merupakan kinerja perusahaan yang sedang bagus dan
kelebihan dana.
Pada sisi lain, manager membuat keputusan bahwa
pemberian dividen dikarenakan tidak ditemukannya investasi
yang optimal sesuai dengan teori MM, dimana nilai perusahaan
meningkat dikarenakan pilihan investasi yang optimal. Artinya,
investor memberikan dividen kepada investor agar dana tersebut
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dikelola untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih
baik bila tetap hanya di perusahaan. Bhattadharya (1979)
mengemukakan konsep signal yang disampaikan oleh dividen
yang dibayarkan perusahaan kepada investor.
f. Hipotesa Agency Costs and Free Cash-Flow
Pada teori MM diuraikan bahwa diasumsikan tidak terjadi konflik
antara manager dengan pemegang saham perusahaan pada
pasar yang sempurna. Kenyataannya bahwa konflik tersebut
sering terjadi dikarenakan manager tidak bekerja sesuai dengan
keinginan pemegang saham, karena manager juga sering
melakukan tindakan yang biaya atau risikonya ditanggung oleh
pemegang saham. Akibatnya, pemegang saham mengangkat
pihak lain atau lembaga yang memonitor manager dengan
mengeluarkan biaya dan biaya ini dikenal dengan biaya agensi
dimana biaya ini merupakan biaya implisit yang timbul karena
potensi konflik yang terjadi atas manager dan pemegang saham.
Pembayaran dividen yang dilakukan oleh manager melalui
keputusan RUPS merupakan salah satu kerjasama antara
manager dan pemegang saham dan merupakan mitigasi
persoalan agensi (agency problem) antara manager dan
pemegang saham.
Pembayaran dividen ini juga bisa
menimbulkan konflik lain dalam perusahaan yaitu konflik antara
pemegang saham dengan pemberi pinjaman (kredit atau dan
obligasi). Pemegang obligasi menyatakan pembayaran dividen
yang cukup besar kepada pemegang saham merupakan
eksploitasi terhada kekayaan pemegang obligasi. Persoalannya,
pemegang saham mempunyai akses yang lebih bagus terutama
dalam pendanaan perusahaa dari pemegang obligasi, sehingga
pemberi pinjaman atau pemegang obligasi membuat peraturan
kepada perusahaan dalam rangka membayar dividen kepada
pemilik saham. Tetapi, pemegang saham tetap menginginkan
dividen yang cukup besar. Adanya arus kas (free cash flow) yang
besar membuat perusahan harus fleksibel agar terjadi
keuntungan bersama bukan keuntungan dari pemegang saham.
Oleh karenanya, pembayaran dividen yang cukup besar akan
mengurangi biaya agensi antara manager dan pemegang
saham. Sehingga hipotesis arus kas ini menyatakan bahwa
kebijakan dividen dan keputusan investasi saling berhubungan
(interrelated). Akhirnya, kenaikan dividen akan mengurangi
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kelebih investasi yang berakhir memberikan pengaruh positif
kepada nilai perusahaan. Pemegang saham harus melakukan
pilihan diantara biaya dan manfaat dari penuntutan dividend yang
lebih tinggi lagi.
Model-Model Kebijakan dividen
Pada subbagian ini akan diuraikan model matematis kebijakan
dividen yang sering didiskusikan para akademisi. Lintner (1966)
mengemukakan model kebijakan dividen sebagai berikut:

Di ,t = ai + ci ( Di*,t − Di ,(t −1) ) +  i ,t

(21.5)

dimana D*it = ri*Eit, r merupakan target pau ratio dan E merupakan
pendapatan setelah pajak saat ini, D adalah pembayaran dividen.
Model ini dipergunakan Fama dan Babiak (1968) dalam
melakukan penelitian mengenai kebiajkan dividen yang
dipublikasikan pada Journal of American Statistical Association.
Rozef (1982) dalam diskusi dan penelitiannya mengenai
determinan rasio dividend payout menggunakan regresi dengan
persamaan sebagai berikut:

DPRi ,t = ai + b1 INS + b2Grow1 + b3Grow2 + b4 Beta + b5 Stock +  i
Gill dkk (2010) juga membuat sebuah model dalam rangka menguji
determinan rasio divide payout sebagai berikut:
PAYOUTi = b0 +b1 PROFi + b2 CASHi + b3 TAXi + b4 GROWi + b5 MTBVi + b6 D/Ei + εi

Berdasarkan hasil riset, model yang dikemukakan belum sangat
komplek dan masih sederhan menggunakan regresi. Tetapi,
selayaknya peneliti selanjutnya menggunakan data panel dalam
menganalisis kebijakan dividen perusahaan karena penelitian ini
sudah menyangkut unit analisisnya perusahaan dan waktu.
Penelitian Dividen
Penelitian dividen banyak telah dilakukan berbagai pihak, untuk
kasus Indonesia akan ditunjukkan pada uraian selanjutnya serta
penelitian yang dilakukan diluar Indonesia sebagai wawasan dalam
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rangka melihat kebijakan dividen.
Rozef (1982) melakukan
penelitian dalam rangka melakukan pengujian determinan dari rasio
dividen payout. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
diperoleh dari edisi 1 – 13 dari Value Line Investment Survey, June
1981. Jumlah sampel yang dipergunakan ada sebanyak 1.000
perusahaan dan bisa didapatkan sebanyak 64 industri yang
berbeda.
Adapun periode data yang dapat dikumpulkan
padaperiode 1974 sampai dengan 1984. Target rasio dividen payout
merupakan variabel tidak bebas dalam penelitian ini. Sedangkan
variabel bebas dalam penelitian sebanyak lima variabel yaitu INS =
persentase saham yang dimiliki oleh orang dalam; GROW1 = ratarata tingkat pertumbuhan pendapatan pada periode 1974 sampai
dengan 1979; GROW2 = Ramalam Value Line untuk rata-rata tingkat
pertumbuhan pendapatan periode 1979 -1984; BETA = koefisien
beta; STOCK = logaritma dasar (natural) dari jumlah pemegang
saham biasa.
Regressi Payout on Independent Variables
Constant INS

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

47.81
(12.83)
24.73
(6.27)
70.63
(40.35)
39.56
(10.02)
1.03
(0.24)

-0.09
(-4.10)
-0.068
(-2.75)

-0.116
(-4.92)
0.102
(3.60)

GROW1

-0.321
(-6.38)
-0.474
(-8.44)
-0.402
(-7.58)

GROW2

-0.526
(-6.43)
-0.758
(-8.28)
-0.603
(-6.94)

BETA

-26.543
(-17.05)

-25.409
(-15.35)
-33.506
(-21.28)

STOCK

2.584
(7.73)
2.517
(6.63)

3.151
(8.82)
3.429
(7.97)

R2

F-Statistic

0.48

185.47

0.33

123.23

0.41

231.46

0.39

219.1

0.12

69.33

Sumber: Michael S. Rozef (1982); Growth, Beta, and Agency Costs as Determinants of Dividend
Payout Ratios; Journal of Financial Research, Vol. 5, No. 3; pp. 249 - 259.

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa penelitian ini
mempunyai hasil, semua variabel bebas signifikan mempengaruhi
variabel tidak bebas rasio dividen payout. Adapun kesimpulan akhir
penelitian ini kebijakan investasi perusahaan mempengaruhi
kebijakan dividen perusahaan.
Satwiko dkk (2005) melakukan penelitian terhadap dividen
secara komprehensif. Data yang dipergunakan data periode 1992
sampai dengan 2002 dimana sampel dan data diperoleh dari
Indonesian Capital Market Directory. Pengujian yang dilakukan
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menggunakan Uji Kruskal – Wallis dan MultinomialLogit. Adapun
hasil penelitiannya sebagai berikut:
Ln (d1/d4) = - 4.049 + 4.293 e1 + 3.801 e2
Ln (d2/d4) = - 5.841 + 4.160 e1 + 4.441 e2
Ln (d3/d4) = - 5.147 + 3.936 e1 + 5.311 e2
Koefisien parameter signifikan pada level 1 persen. Adapun variabel
e1 = EPS meningkat; e2 = EPS menurun; e3 = EPS negatif; d1 = DPS
meningkat; d2 = DPS tidak berubah; d3 = DPS menurun; d4 = DPS
omission. Adapun pengujian kestabilan dividen sebagai berikut:
Dit = - 6.972928 + 0.319478 Eit + 0.218644 Di,t-1
(4,236*)
(1.7463)**
Adj. R-Square = 0.646674
F-test = 0.5652 (MET tidak lebih baik daripada OLS)
Hausman Test = 164,49 (asumsi MER tidak terpenuhi/MER
tidak lebih baik)
Koefisien Lintnet:
Speed of Adjusment = 0.7814.
Target Dividen Payout Ratio = 0.4089
Kurniasih (2011) melakukan penelitian perilaku dan faktor penentu
pembayar dividen di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini
menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dan periode penelitian pada tahun 2001 sampai dengan
2008. Model yang dipergunakan dalam penelitian ini masih sangat
sederhana yaitu regressi berganda sederhana. Seharusnya,
penelitian ini bisa menggunakan analisis data panel untuk melihat
model kebijakan dividen setiap perusahaan dan juga faktor waktu
yang ada. Sangat disayangkan penelitian ini belum menggunakan
analisis tersebut. Hasil penelitiannya diperlihatkan pada Tabel
berikut. Adapun kesimpulan penelitiannya sebagai berikut:
“Adanya perbedaan karakteristik membayar dan tidak
membayar dividen. Perusahaan di BEI membayar
dividen tidak stabil dan memiliki target rasio payout untuk
jangka panjang. Ada juga perbedaan pembayaran dividen
antar sektor industri. Pembayaran dividen dipengaruhi
aspek internal perusahaan seperti kebijakan dividen,
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kebijakan operasi, masalah keagenan dan faktor
eksternal perusahaan (makro ekonomi). Adanya reaksi
pasar atas pembayaran dividen yang terjadi pada saat
pengumuman dividen tersebut. Pertumbuhan dividen,
profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio hutang terhadap
ekuitas dan risiko yang dihadapi perusahaan merupakan
determinan reaksi pasar atas pembayaran dividen.”
Faktor Penentu Pembayan Dividen di BEI
Konstanta
AG(-1)
Beta
DER(-1)
EPS
FCF
GPM
INF
LASET(-1)
OWN
RE(-1)
SG(-1)
WC
F-test
Chow F-Test

Pooled LS
FEM
0.0472***
-0.0097
(0.0130)
(0.0131)
-0.0035
-0.0093
(0.0058)
(0.0079)
-0.0156***
-0.0214***
(0.0045)
(0.0003)
-0.000038
-0.0003**
(0.000168)
(0.0001)
0.000003
0.000005**
(0.000002)
(0.000002)
0.0033
0.0092***
(0.0042)
(0.0007)
0.0445***
0.0712***
(0.0152)
(0.0179)
-0.0002
0.0013***
(0.0009)
(0.0005)
-0.0012
0.0017**
(0.0009)
(0.0009)
0.016***
0.0119**
(0.0028)
(0.0046)
-0.0000008 0.000002***
(0.0000007)
(0.000008)
0.00018 -0.00002***
(0.000026)
(0.000002)
0.0086***
0.0064*
(0.0025)
(0.0038)
7.1555
4540.191
[0.0000]
[0.0000]
20.7124
[0.0000]

REM
0.0159
(0.0952)
-0.0178
(0.0203)
-0.0202
(0.0124)
-0.00006
(0.0003)
0.000004**
(0.000004)
0.0039
(0.0041)
0.0883
(0.0685)
0.0007
(0.0028)
0.0004
(0.0054)
0.0111
(0.0148)
-0.0000003
(0.000001)
0.000002
(0.00002)
0.0268*
(0.0151)
3.3935
[0.0001]

Hausman Test

0
[1.0000]
R2
31.35%
99.96%
17.80%
Adj. R2
26.97%
99.94%
12.56%
Angka dalam kurung () simpangan baku dan [ ] P-value
Sumber: Agustina Kurniasih (2011); Analisis Karakteristik,
Perilaku, Faktor Penentu, dan Reaksi Pasar Terhadap
Kebijakan Dividen Perusahaan Tercatat di BEI; Disertasi
Sekolah Pascasarjana - IPB.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian terhadap kebijakan dividen
masih menarik dan metode statistik yang dipergunakan harus
diperbaiki agar mendapatkan hasil yang lebih menarik dalam
penelitian tersebut.
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Soal-soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Apa yang dimaksud dengan Dividen ?
Kenapa perusahaan harus bagi dividen ?
Apa yang dimaksud dengan dividen interim?
Apakah Dividen Interim merupakan dividen final ?
Siapakah yang memutuskan Dividen Interin dan dividen final ?
Sebutkan jenis-jenis dividen yang anda ketahui ?
Apakah Dividen saham mempengaruhi total asset, jelaskan ?
Apakah dividen tunai mempengaruhi total asset, jelaskan?
Apakah bonus saham mempengaruhi total asset, jelaskan?
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Bab 22
Penawaran Saham ke Publik
(Initial Public Offering, IPO)
Pendahuluan
IPO (Initial Public Offering) sudah menjadi sebuah
pembahasan yang menarik bagi praktisi perusahaan, akademisi,
peneliti dan regulator. IPO adalah sebuah proses yang dilakukan
perusahaan untuk mendapatkan dana dari publik dimana dana
digunakan untuk mendanai ekspansi perusahaan dan biasanya
harus memenuhi undang-undang tentang penawaran saham ke
Publik dimana di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal. IPO sebagai sarana perusahaan untuk
mendapatkan dana dalam rangka ekspansi perusahaan (Pagano
dkk, 1995 dan Pagano dkk, 1996).
Perusahaan yang menerbitkan saham untuk ditawarkan ke
publik, tidak bisa dilakukan perusahaan tanpa bantuan orang lain.
Pihak yang turut membantu proses IPO ini seperti perusahaan
sekuritas, akuntan publik, konsultan hukum, penilai, notaries, dan
biro administrasi efek (BAE), dimana masing-masing pihak tersebut
mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing dan juga
dituangkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Perusahaan membayar fee kepada pihak tersebut sebagai balas
jasa perusahan karena perusahaan dibantu untuk melakukan proses
IPO (Ritter, 1987). Perusahaan Sekuritas sebagai salah satu pihak
yang cukup berperanan akan diuraikan secara tersendiri dan lebih
detail.
Perusahaan yang melakukan penawaran saham ke Publik,
maka sahamnya harus dapat ditransaksikan di Bursa agar investor
bisa menjual atau membeli bila tidak dapat pada saat IPO. Saham
yang diterbitkan mempunyai harga yang dikenal dengan harga IPO,
dimana harga ini merupakan harga kesepakatan antara perusahaan
sekuritas dengan perusahaan penerbit saham. Seringkali, harga
saham IPO ini dianggap underpricing dikarenakan harga tersebut
mengalami kenaikan pada hari pertama saham tersebut
ditransaksikan. Penelitian adanya underpricing pada IPO seperti
Reilly dan Hatfield (1969), Stoll dan Curley (1970); . Brown (1970);
Fisher (1972); Logue (1973), Ibbotson (1975); dan Rock (1986).
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Underpricingnya harga saham IPO bukan adanya kesalahan
waktu melakukan valuasi harga IPO. Tetapi, underpricing tersebut
merupakan kesengajaan dan adanya asimetris informasi yang
dimiliki oleh penerbit saham IPO dan penjamin emisi (perusahaan
sekuritas). Asimetris informasi ini yang dipergunakan perusahaan
sekuritas untuk menekan penerbit saham memberikan harga lebih
rendah dari harga intrinsik (harga wajar). Sementara, tak satu
pihakpun yang tahu harga intrinsik tersebut.
Selain itu, akademisi juga memperhatikan kinerja saham
tersebut dalam jangka panjang di Bursa yang dikenal dengan istilah
Long-Run Performance. Ritter (1991) menemukan penelitian
pertama kali untuk ini. Lalu berbagai pihak melakukannya seperi
Levis (1993) untuk UK; Farinos dkk (2007) untuk Negara Spanyol;
Yeh dkk (2008) untuk Negara Taiwan, Carpenter dan Rondi (2006)
untuk Negara Itali; Ghosh (2005) untuk Negara India.
IPO saham di Bursa Efek Indonesia sudah menjadi topik
diskusi yang cukup menarik sejak tahun 1988 setelah digalakkan
pendanaan melalui bursa dengan berbagai kebijakan yang
diterbitkan dikenal Pakto 1988. Bahkan dua terakhir, IPO ini menjadi
bahan diskusi yang cukup menarik terutama ikut sertanya
perusahaan milik Negara melakukan IPO. Bahkan ditemukan harga
saham BUMN dibuat lebih rendah dari perusahaan swasta lainnya
yang dilihat dari initial return yang dihasilkan oleh BUMN. Adanya
fenomena ini tidak terlepas ikut sertanya “power” berpartisipasi
dalam penawaran saham BUMN ini terutama untuk kepentingan
pendanaan bagi anggota partai dalam rangka pemilihan umum
berikutnya di masa mendatang.
Sumber Pendanaan Perusahaan
Sumber pendanaan perusahaan dikelompokkan menjadi dua
kelompok besar yaitu pendanaan dari internal perusahaan yaitu laba
ditahan dan sumber eksternal perusahaan yaitu hutang kepada
publik dan Bank serta penerbitan saham baru yang ditawarkan
kepada pemegang saham lama atau kepada publik. IPO (initial
public offering) sebuah aktifitas perusahaan yang menawarkan
saham ke publik untuk mendapatkan dana dalam rangka ekspansi
perusahaan. Penjualan saham merupakan salah satu strategi untuk
mendapatkan dana dari luar perusahaan. Donaldson (1961) dan
Myers (1984) menyatakan bahwa mendapatkan dana dari luar
perusahaan dengan menerbitkan saham merupakan tindakan paling
akhir bagi perusahaan. Pendanaan pada saham merupakan
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pendanaan yang memiliki risiko yang kecil dibandingkan dengan
pendanaan melalui penerbitan surat hutang atau mendapatkan
kredit dari bank. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, bahwa setiap perusahaan atau pihak yang
melakukan pengumpulan dana melalui publik harus melakukan
pendaftaran dan mendapat persetujuan dari Bapepam serta efek
yang dipergunakan untuk mendapatkan dana tersebut harus
diperdagangkan di Bursa. Kebetulan Bursa Efek di Indonesia hanya
satu yang dikenal pada Bursa Efek Indonesia34.
Tabel 22.1 memperlihatkan emsisi efek yang terjadi pada tahun 2006
sampai 2010 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Tabel 22.1: Emisi Efek di BEI (Rp. Trilliun)
Saham
Obligasi Right Issue
2006
3,0
11,5
10,0
2007
17,2
31,3
27,9
2008
23,7
12,9
55,5
2009
3,8
29,7
8,8
2010
29,7
38,4
50,1
Sumber: Bapepam

Pengumpulan dana melalui penerbitan saham (IPO) dan right issue
terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006, penerbitan saham
dapat mengumpulkan dana sebesar Rp. 3 trilliun dan meningkat
menjad Rp. 23,7 trilliun pada tahun 2008. Kemudian merosot
menjadi Rp. 3,8 trilliun dikarenakan krisis yang terjadi di penghujung
2008 dimulai krisis di Amerika Serikat yang berimbas ke Indonesia.
Selanjutnya, penerbitan saham mengalami peningkatan menjadi Rp.
29,7 trilliun pada tahun 2010. Bila dilihat pada pengumpulan dana
melalui Right issue35 menunjukkan perkembangan yang sama
dengan IPO yaitu Rp. 10 trilliun pada tahun 20056; Rp. 27,9 Trilliun
pada tahun 2007; Rp. 55,5 trilliun pada tahun 2008; Rp. 8,8 trilliun
pada tahun 2009 serta Rp. 50,1 trilliun pada tahun 2010.

34

Bursa Efek Indonesia merupakan hasil merger antara Bursa Efek Jakarta dan Bursa
Efek Surabaya pada Juli 2007.
35
Right Issue merupakan aktifitas penarikan dana publik yang ditawarkan kepada
pemegang saham lama dan investor baru bisa membeli saham tersebut dengan terlebih
dahulu membeli rights dari saham yang bersangkutan. Rights diperdagangkan dalam
waktu yang jangka pendek.
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Pengumpulan dana melalui Right issue jauh lebih besar dari
perusahaan yang mengumpulkan dana melalui IPO.
Kenapa keluarkan saham
Dalam rangka ekspansi perusahaan di masa mendatang,
dana sangat dibutuhkan agar ekspansi tersebut dapat dilaksanakan.
Perusahaan dapat memperoleh dana dari dua sumber yang
digambarkan oleh Bagan 22.1 berikut ini.
Bagan 22.1: Sumber Dana Perusahaan

Pada Bagan 22.1 tersebut bahwa pendanaan perusahaan
bersumber dari dua sumber yaitu sumber internal dan sumber
eksternal. Sumber internal perusahaan hanya diperoleh dari laba
ditahan. Setiap tahun perusahaan mempunyai kemungkinan laba
bersih yang dipergunakan untuk pengembangan perusahaan.
Sebagian dari Laba Bersih perusahaan dipergunakan untuk
dibagikan sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan perusahaan
untuk pengembangan atau investasi perusahaan. Sumber eksternal
perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu
hutang dan ekuitas. Kedua kelompok sumber eksternal ini akan
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diuraikan secara rinci pada uraian berikutnya. Donaldson (1961) dan
Myers (1984) menyatakan bahwa perusahaan yang ingin melakukan
investasi maka sumber pendanaannya mengikuti urutan dimulai dari
sebagai berikut:
e. Laba ditahan
f. Mencairkan surat-surat berharga seperti deposito, menjual
obligasi dan saham
g. Menerbitkan surat hutang
h. Paling akhir (the only last resort) menerbitkan saham.
Sesuai uraian Donaldson dan Myers tersebut maka perusahaan
tidak salah menambah hutang sebanyak-banyaknya, karena
pendanaan dari saham merupakan pendanaan paling akhir
walaupun berisiko rendah dibandingkan dengan pendanaan lainnya.
Ukuran yang dipakai sesuai dengan Teori Trade-off struktur modal
yang menyatakan bahwa perusahaan bisa menambah hutang bila
tabungan dari pajak (tax-shield) lebih besar dari biaya kebangkrutan
(financial distress cost). Tetapi, perusahaan juga bisa menerbitkan
saham bila investasi yang dilakukan untuk kepentingan ekspansi dan
tidak satupun lembaga keuangan mau memberikan pinjaman. Salah
satu contoh yang cukup baik yaitu PT Garuda Indonesia Tbk.
Perusahaan ini tidak akan hidup kalau tidak menerbitkan saham
untuk melakukan ekspansi dimana semua bank telah menolak untuk
memberikan pinjaman.
Perusahaan ini melakukan konversi
hutangnya baik yang berdenominasi dalam Rupiah maupun valuta
asing. Setelah perusahaan melakukan konversi hutang menjadi
saham maka perusahaan semakin going concern dan selanjutnya
melakukan IPO dan mendapatkan dana sebesar US$ 350 juta untuk
pembelian pesawat, walaupun banyak kritikan akibat IPO PT Garuda
Indonesia Tbk ada 3 perusahaan pemerintah (underwriter)
mengalami kerugian.
Semakin bagusnya laporan keuangan
perusahaan dan arus kas terus membaik maka banyak lembaga
keuangan yang menawarkan dana ke perusahaan ini.
Perusahaan yang bagus sekalipun bisa melakukan IPO dikarenakan
beberapa pertimbangan yaitu memperkenalkan kepada pihak lain
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keberadaan perusahaan. Pemilik perusahaan membutuhkan bahwa
perusahaan perlu dikenal masyarakat.
Kedua, go publiknya
perusahaan untuk menghindari perusahaan dari hostile take over
secara paksa. Perusahaan yang sangat bagus sering menjadi
incaran para pemilik dana untuk dibeli dengan berbagai cara atau
dengan menggunakan kekuasaaan yang dimilikinya. Bila
perusahaan sudah go publik maka tindakan hostile take over yang
dilakukan harus transparan dan tidak bisa tersembunyi dan harus
menghadapi pemegang saham minoritas perusahaan yang telah
membeli saham melalui proses IPO.
Ketiga, go publiknya
perusahaan juga bisa memotong mata rantai keputusan yang sangat
panjang dan memakan waktu yang lama. BUMN salah satu contoh
memotong mata rantai keputusan yang panjang dan memakan
waktu yang lama dikarenakan banyak hal yang harus
dipertimbangkan. Geddes (2003) menyatakan bahwa perusahaan
melakukan go publik dikarenakan untuk mendapatkan dana dalam
rangka kebutuhan perusahaan dan untuk pemegang saham
perusahaan.
Ritter dan Welch (2002) menyatakan bahwa
perusahaan go publik selain untuk mendapatkan dana, perusahaan
juga ingin membuat “public market” dimana perusahaan
memberikan kesempatan kepada pemegang saham melakukan
konversi ke tunai di masa mendatang. Baxamusa (2011)
menyatakan bahwa perusahaan menerbitkan saham untuk
menandai proyek Research dan Development (R & D) dan akuisisi
dimana penerbitan hutang untuk menambah uang tunai yang sudah
menurun.
Manfaat Go Publik
Perusahaan yang telah melakukan IPO atau telah GO Public
maka perusahaan tersebut akan memperoleh manfaat. Pagano dkk
(1998) menyatakan manfaat go publik sebagai berikut:
a. Adanya alternatif sumber pendanaan yang menyebabkan
pembatasan untuk melakukan pinjaman (Overcoming
borrowing constraints)
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Perusahaan yang telah melakukan go public maka
perusahaan merasa lebih mudah mendapatkan dana
dibandingkan dengan melakukan pinjaman. Risiko yang
diperoleh lebih kecil menerbitkan saham dibandingkan
dengan melakukan pinjaman karena perusahaan tidak perlu
memikirkan pembayaran bulanan atau jatuh tempo dana yang
dikumpulkan. Akibatnya, manajemen perusahaan sering
melakukan pembatasan untuk melakukan pinjaman.
b. Mempunyai kekuatan lebih besar untuk bernegosiasi dengan
bank (Greater bargaining power with Bank)
Perusahaan yang telah melakukan go publik akan
mempunyai kekuatan yang lebih besar dalam rangka
bernegosiasi dengan bank dikarenakan perusahaan telah
dianggap transparan. Jika bank menginginkan berbagai data,
maka perusahaan tidak bisa memberikannya hanya kepada
bank dan harus mengumumkannya ke publik.
Bila
perusahaan belum go public maka perusahaan tidak bisa
menolak permintaan bank atas data yang mungkin sangat
rahasia sekali terutama dalam rangka pengembangan bisnis
perusahaan.
c. Likuiditas dan divesifikasi portofolio (liquidity and portfolio
diversification)
Adanya saham perusahaan diperdagangkan di Bursa
membuat pemilik saham bisa melakukan penjualan atau
pembelian saham perusahaan, sehingga likuiditas dana
pemegang saham bisa terjamin baik juga likuiditas saham
tersebut. Pada sisi lain, pencatatan saham di Bursa membuat
investor bisa melakukan diversifikasi yang lebih besar atas
portofolio saham yang dimilikinya.
d. Memonitor (Monitoring)
Saham yang dicatatkan atau diperdagangkan di Bursa
memberikan kesempatan bagi pemilik saham untuk
melakukan monitoring atas perusahaan. Selama ini, investor
tidak bisa melakukan monitoring atas perusahaan karena
manajemen perusahaan hanya melakukan pelaporan hanya
pada RUPS perusahaan. Adanya kewajiban perusahaan
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untuk menyampaikan laporan perusahaan ke Bursa atas
aktifitas perusahaan mengakibatkan pemegang saham dapat
melakukan monitoring atas perusahaan.
e. Investor recognition
Adanya saham perusahaan diperdagangkan di Bursa
membuat investor mengenal perusahaan lebih jauh. Bursa,
koran dan televisi serta media lainnya memberitakan
perusahaan tanpa bayar dan membuat investor semakin
mengingat perusahaan. Informasi perusahaan yang terus
mengalir ke publik membuat investor semakin mengingat
perusahaan.
f. Perubahan pengendalian (change of control)
Penawaran saham ke publik dan diperdagangkan di Bursa
membuat pemilik perusahaan bisa berubah setiap saat.
Pemilik saham lama bisa saja menjual sahamnya dan dibeli
pihak lain yang menginginkan perusahaan. Akibatnya,
pengendali perusahaan bisa mengalami perubahan sesuai
transaksi jual beli saham perusahaan.
g. Adanya berbagai kesempatan (Windows of opportunity)
Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa membuat
perusahaan semakin dikenal masyarakat dan biaya iklan
yang semakin kecil. Akibatnya, kesempatan yang tersedia
bagi perusahaan akan terbuka lebar dikarenakan
transparansi perusahaan dan kemudahan yang diperoleh
untuk mendapatkan dana. Bila perusahaan ingin melakukan
ekspansi lebih besar tidak mempunyai problem karena
pendanaan tersedia dan berbagai kesempatan akan muncul
untuk perusahaan.
Selain pernyataan Pagano dkk (1998), ada manfaat lain yang dapat
dipergunakan pemilik saham untuk mengamankan posisi pemilik
saham perusahaan dari pihak tertentu atau adanya power ingin
mendapatkan perusahaan secara tidak benar. Pada sisi lain, setelah
perusahaan go publik dapat juga dibuat untuk mencegah pemilik
saham berkelahi terutama dikarenakan warisan keluarga sehingga
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anggota keluarga bisa menjual sahamnya
menghindari percekcokan tersebut36.

langsung

untuk

IPO Beberapa Negara
Perusahaan menerbitkan saham yang dikenal IPO (Initial Public
Offering) harus dipergangkan sahamnya di Bursa. Ketika saham
tersebut diperdagangkan investor maka investor akan mendapatkan
keuntungan (capital gain) pada hari pertama dan bisa juga
diperhatikan kinerja saham dalam jangka panjang. Uraian ini
menceritakan berbagai IPO yang terjadi di beberapa negara baik
underpricing dan kinerja saham dalam jangka panjang.
Ritter (1991) yang pertama sekali membahas kinerja saham
dalam jangka panjang IPO (Long-Run Performance IPO). Penelitian
ini mendokumentasikan adanya kinerja yang tidak baik bagi
perusahaan yang telah IPO 3 tahun. Artinya, semakin lama kinerja
perusahaan IPO diperhatikan maka akan diperoleh kinerja yang lebik
jelek (underperformance).
Aggarwal dkk (1993) melakukan penelitian mengenai IPO
baik dalam jangka pendek dan panjang untuk tiga negara di Amerika
Latin. Tingkat pengembalian hari pertama yang dikenal dengan Initial
Return sebsar 78,5 persen untuk Brazil; 16,7 persen untuk Chili dan
2,8 persen untuk Mexico. Sedangkan, kinerjas jangka panjang untuk
masing-masing negara yaitu -47,0 persen untuk Brazil setelah 3
tahun; -23,7 persen untuk Chili dengan periode 3 tahun dan 19,6
persen untuk Mexico.
Levis (1993) melakukan penelitian mengenai kinerja saham
dalam jangka panjang untuk UK pada periode 1980 – 1988. Adapun
tingkat pengembalian pada hari pertama secara rata-rata sebesar
14,3 persen. Penelitian ini juga menemukan adanya kinerja yang
buruk dalam jangka panjang terutam selama 36 bulan.
Pagano dkk (1996) menyatakan bahwa pasar saham
merupakan sumber dana dari perusahaan.
Penelitian ini
menemukan penerbitan saham perusahaan di negara Itali bukan
untuk ekspansi dalam rangka pertumbuhan tetapi penerbitan saham
untuk membeli saham perusahaan lain.
Penerbitan saham
digunakan untuk menurunkan biaya kredit dan juga penerbitan
saham dianggap menjadi pengembalian pihak lain.
36

Pernyataan ini didapatkan atas hasil diskusi dengan Sdr. Okky Pramudya, Pengamat
Pasar Modal.
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Aharony dkk (2000) melakukan penelitian terhadap
perusahaan pemerintah yang melakukan IPO di China. Penelitian ini
menemukan bahwa median ROA (return on assets) perusahaan
pemerintah di China sangat tinggi (puncaknya) pada tahun IPO dan
menurun setelahnya. Setelah IPO, penurunan ROA signifikan
secara statistik untuk industri yang diproteksi tetapi tidak untuk
industry yang tidak diproteksi seperti petrokimia, energi dan bahan
baku.
Carpenter dan Rondi (2006) melakukan penelitian terhadap
perusahaan IPO di Itali.
Penelitian ini menemukan bahwa
perusahaan Itali yang go publik berbeda dengan perusahaan di
Amerika Serikat dimana perusahaan di Amerika Serikat cenderung
bertumbuh lebih cepat dilihat dari Aset, Modal, dan tenaga kerja.
Perusahaan Itali yang go publik terutama yang perusahaan tua
melakukan IPO untuk mendapatkan dana dalam rangka perubahan
pengendalian dan ingan mengendalikan yang lain bukan untuk
ekspansi.
Farinos dkk (2007) melakukan penelitian kinerja jangka
panjang setelah penerbitan saham dimana hasilnya menyatakan
bahwa harga saham yang diterbitkan berkali-kali (seasoned equity
issues) kemahalan (overpriced) pada saat diterbitkan. Kinerja yang
tidak bagus setelahnya berhubungan dengan biaya arbitrasi dimana
biaya ini sangat mempunyai peranan walaupun seluruh biaya yang
dipegang tidak.
Bildik dan Yilmaz (2008) melakukan penelitian kinerja jangka
panjang IPO pada Bursa Istanbul dengan menggunakan faktorfaktor baru seperti jumlah saham, alokasi saham, dan keragaman
investor termasuk faktor yang ada seperti kondisi pasar, reputasi
penjamin emisi dan karakateristik perusahaan selama periode 1990
sampai 2000. Penelitian ini menemukan bahwa initial return sebesar
5,94 persen dan kinerja panjang sampai tiga tahun sebesar -84,5
persen. Penelitian ini juga menemukan alokasi saham pada IPO dan
size juga mempengaruhi kinerja saham setelah dipasarkan.
Yeh dkk (2008) melakukan penelitian terhadap IPO saham di
Taiwan dimana pada penelitian ini sudah memperhatikan struktur
kepemilikan dan valuasi IPO saham tersebut. Penelitian ini
menemukan adanya hubungan negative antara deviasi struktur
pemilihan tunai (voting-cash) dengan harga penawaran (IPO) dan
juga initial return. Penelitian ini juga menemukan adanya peranan
pengendalian dari pemegang saham majoritas dalam proses IPO.
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Arifin (2010) mendokumentasikan IPO di Bursa Efek
Indonesia untuk periode 1990 – 2008. Penelitian ini menyatakan
bahwa adanya underpricing di BEI dan mendukung penelitian
sebelumnya bahkan ditemukan juga pasar hot dan cold untuk IPO.
Adapun kondisi pasar hot IPO setelah krisis ekonomi periode 1999
– 2002 dan 2006 – 2007, sementar pasar cold IPO sebelum krisi
tahun 1990, 1992, dan 1994 – 1996. Underpricing pada periode
pasar cold rata-rata sebesar 5,7 persen dan kondisi pasar hot ratarata sebesar 44,6 persen.
Georgieva (2011) mengutip penelitian Ritter bahwa tingkat
pengembalian atau underpricing dari IPO saham di Bursa New York
berfluktuasi dari 21% pada periode 196oan; menjadi 12% pada
periode 1970an; 16% pada periode 1980an; 21% pada periode
1990an; 40% pada periode 2000an.
Berbagai uraian IPO di beberapa Negara memberikan
masukan bagaimana investasi pada saham IPO bisa memberikan
keuntungan yang cukup besar bagi investor. Tetapi, pengetahuan
atau teori IPO dan proses IPO serta waktu melakukan investasi pada
saham IPO perlu menjadi perhatian dan perlu ada pembahasan yang
lebih detail.
Penerbitan Saham
Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi untuk beroperasinya
perusahaan di masa mendatang membutuhkan dana dimana dapat
diperoleh melalui penerbitan surat hutang dan saham. Pada uraian
ini dana diperoleh melalui saham dan diuraikan secara detail karena
buku ini tidak membahas penerbitan surat hutang.
Adapun bentuk neraca perusahaan untuk posisi ekuitas dapat
diperlihatkan pada contoh berikut ini sebagai berikut:

Hutang
Ekuitas
Modal Setor: A 2
B 3
C 1
D 4
Laba Ditahan
12
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Pada Tabel diatas ada jumlah modal setor sebesar Rp. 10 dimana harga
nominal Rp. 1 per saham dan jumlah saham sebanyak 10 saham. Adapun
nilai buku perusahaan senilai Rp. 2,2 per saham (Rp. 22 / 10 saham).
Perusahaan ingin menerbitkan saham sebanyak Rp. 10 dimana harga saham
sebanyak Rp. 1 per saham sehingga total modal setor menjadi Rp. 20 setelah
setoran dilakukan. Adapun penerbitan saham dilakukan dengan cara right
issue dan penawaran saham ke publik. Adapun penerbitan saham secara
right issue yaitu penerbitan saham yang ditawarkan kepada pemegang
saham yang ada saat ini (existing shareholder). Bila semua pemegang
saham (A, B, C, dan D) membeli semua penambahan setoran saham
sebanyak Rp. 10. Adapun besaran ekuitas setelah penerbitan saham baru
sebanyak Rp. 10 sebagai berikut:

Hutang
Ekuitas
Modal Setor: A 4
B 6
C 2
D 8
Laba Ditahan
12

Pemegang saham mendapatkan saham baru secara proporsional
yang dimilikinya sebelumnya. Adapun jumlah ekuitas menjadi Rp.
32 dan nilai buku per saham senilai Rp. 1,6 per saham (Rp. 32 / 20
saham). Akibatnya, terjadi penurunan nilai buku perusahaan
dikarenakan adanya setoran baru untuk modal perusahaan (jumlah
saham meningkat). Selanjutnya, bila A tidak mau membeli saham
yang diterbitkan tersebut maka bagian A harus ditawarkan kepada
pemegang saham yang lain. Bila semua pemegang saham (B, C,
dan D) mau membeli saham yang dimiliki A maka susunan
kepemilikan saham sebagai berikut:
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Pemegang
Saham
A
B
C
D
Jumlah

Jumlah Saham
yang dipegang
awal
2
3
1
4
10

Jumlah Saham
yang dipegang
baru
0
3
1
4
8

Jumlah Saham
yang dipegang
setelah proporsi
2
6+(3/8)x2= 6,75
2+(1/8)x2= 2,25
8+(4/8)x2= 9
20

Secara total saham perusahaan tetap kembali 20 walaupun A tidak
membeli saham baru tetapi dibeli oleh pemegang saham yang lainnya.
Pada saat ini, nilai kekayaan A sudah terdelusi dari Rp. 4,4 menjadi Rp. 3,2.
Oleh karenanya, pemegang saham B, C, dan D tidak membayar masingmasing sebedar Rp. 0,75 untuk pemegang saham B dan Rp. 0,25 untuk C,
serta Rp 1 untuk D melainkan senilai buku sehingga A mau menerimanya.
Pemegang saham B, C, dan D akan membayar tambahan sebesar Rp, 1,2
yang dapat disebutkan agar kekayaan A tetap senilai Rp. 4,4. Adapun nilai
Rp. 1,2 (Rp. 4,4 – Rp. 3,2) ini merupakan harga rights atas kepemilikan
saham sebanyak 2 unit saham dengan nilai nominal Rp. 1 oleh A. Akibatnya
nilai satu Right senilai Rp. 0,6 yang harus diserahkan pembeli (B, C dan D)
ke perusahaan sehingga dapat saham baru. Nilai Rp. 0,6 tidak masuk ke
perusahaan melainkan hak yang dimiliki oleh A.
Selanjutnya, bila pemegang saham B, C, dan D tidak mau membeli
saham A maka penawaran akan dilakukan kepada pihak lain dan B, C, dan
D harus menyetujui masuknya pihak lain. Adapun harga yang paling sering
dipakai untuk masuknya pihak lain dimana perusahaan belum go publik
yaitu nilai buku37. Struktur kepemilikan saham pada perusahaan
diperlihatkan Tabel berikut ini.
Hutang
Ekuitas
Modal Setor: A 2
B 6
C 2
D 8
E 2
Laba Ditahan
12
37

Pendekatan ini kurang tepat, dimana lebih tepat menilai perusahaan dengan berbagai
pendekatan yang diuraikan pada bab lain buku ini.
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Pada bagan diatas terihat jelas adanya penambahan pemilik perusahaan
dari A, B, C, dan D menjadi A, B, C, D, dan E. Adapun proporsi masingmasing menjadi 10% pada masing-masing A dan C; 30% pada B dan 40%
pada D serta pendatang baru pemegang saham E sebanyak 10 persen. E
tidak hanya membyar Rp. 2 tetapi Rp. 3,2 dimana Rp. 1,2 menjadi
kepemilkan secara pribadi A. Nilai Rp. 2 dibayarkan langsung kepada
perusahaan dan Rp. 1,2 (satu rights senilai Rp. 0,6) diserahkan kepada A
sehingga A tidak merasa dirugikan bila ada penerbitan saham baru.
Kemudian, bila penambahan modal setor Rp. 10 tidak kepada pemegang
saham yang ada atau juga kepada perseorangan maka perusahaan
melakukannya dengan cara penawaran saham ke publik yang dikenal
dengan Initial Public Offering (IPO). Atas penawaran saham IPO ini maka
pemegang saham E akan berubah menjadi pemegang saham publik.
Tindakan ini bisa dilakukan harus melalui keputusan dalam RUPS bahwa
perusahaan akan menerbitkan saham baru untuk mendapatkan dana
dimana pemegang saham B, C, dan D tidak membeli. Adapun kepemilikan
dapat diperhatikan pada Tabel berikut ini.
Hutang
Ekuitas
Modal Setor: A 2
B 3
C 1
D 4
Publik 10
Laba Ditahan
12

Publik yang membeli dimana nilai nominalnya Rp. 1 per saham sehingga
total Rp. 10 dan proses penawaran saham ke publik yang dikenal dengan
IPO. Adapun harga yang dipergunakan untuk menawarkan saham ke
publik tidak lagi menggunakan nilai buku tetapi menggunakan pendekatan
lain yang diuraikan pada bab tersendiri di buku ini dikenal dengan harga
IPO.
Selanjutnya, Tabel 22.2 menceritakan perjitungan harga IPO
di dalam praktek lapangan. Perusahaan ingin mendapatkan dana
sebesar Rp. 500 milyar.
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Tabel 22.2: Perhitunngan IPO dalam Praktek lapangan
One Capital
3 Groups (others)
Public Owner

Sebelum Go Publik
Jumlah Saham
Nilai
5.280.000.000 528.000.000.000
1.760.000.000 176.000.000.000
7.040.000.000

704.000.000.000

Jumlah Saham IPO

Total Value IPO/Jlh Saham IPO

Setelah Go Publik
Jumlah Saham
75%
5.280.000.000
25%
1.760.000.000
3.312.941.176
100% 10.352.941.176
Agio
Laba Bersih
Total Equity
BV-EQUITY
Harga Nominal
Total Value IPO
EPS
Price IPO
P/E
P/BV

Nilai
528.000.000.000
176.000.000.000
331.294.117.600
1.035.294.117.600

51,00%
17,00%
32,00%
100%

168.705.882.400
125.000.000.000,00
1.329.000.000.000
128
100
500.000.000.000
12,07
150,92
12,50
1,18

Sumber: Materi Pelatihan IPO dari FBI

Perusahaan awalnya dimiliki oleh 4 perusahaan dimana ada satu
perusahaan pemegang saham mayoritas. Ketika penawaran saham
ke public perusahaan pemilik majoritas tidak bisa dilusi dibawah 51%
agar pemilik mayoritas masih tetap mengendalikan perusahaan.
Pada Tabel 22.22 secara jelas diperlihatkan bahwa harga nominal
saham perusahaan sebesar Rp. 100 per saham. Setelah penerbitan
saham maka jumlah modal disetor sebanyak 10.352.941.176 saham
ddengan nilai Rp. 1.035.294.117.600,- dan agio sebesar Rp.
168.705.882.400,- dimana harga saham IPO senilai Rp. 151
(serratus lima puluh satu rupiah).
Underpricing
Sesuai dengan uraian sebelumnya, Perusahaan yang melakukan
penawaran saham ke publik merupakan sebuah tindakan
perusahaan untuk mendapatkan dana dari eksternal dalam rangka
going concern perusahaan. Bila perusahaan melakukan penawaran
pertama kali dikenal dengan IPO (Unseasoning Offering) dan bila
melakukan penawaran setelah IPO dikenal dengan penawaran
musiman (seasoning offering). Biasanya, perusahaan yang telah
melakukan IPO akan melakukan penawaran musiman, tetapi ada
juga yang melakukan penawaran kedua seperti yang dilakukan BNI.
Tindakan ini dilakukan dikarenakan perusahaan merasakan biaya
yang dikeluarkan mendapatkan dana sangat murah, tetapi biaya
ekuitas sangat lebih jauh dari biaya hutang. Perbedaan ini
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dikarenakan biaya ekuitas sangat tidak terbatas dikarenakan seluruh
pendapatan merupakan milik dari pemegang saham. Pendapatan
perusahaan sebenarnya tidak terbatas tergantung dari kemampuan
perusahaan untuk mendapatkannya, sehingga biaya ekuitas cukup
tinggi.
Harga IPO yang diterima investor merupakan harga
kesepakatan antara perusahaan yang melakukan penawaran saham
dengan perusahaan sekuritas atau Bank Investasi yang melakukan
penjaminan terhadap IPO saham tersebut. Biasanya, emiten
meminta harga yang tinggi dan sekuritas memberikan argumentasi
untuk harga lebih rendah. Permintaan harga lebih rendah agar ada
pemanis kepada investor sehingga investor tidak kapok membeli
saham IPO dari sekuritas tersebut. Reputasi sekuritas bertambah
bila investor mendapatkan keuntungan ketika membeli saham dari
perusahaan sekuritas tersebut.
Gambar berikut ini memperlihatkan penentuan underpricing
dimana dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan
pertama yaitu pendekatan yang membandingkan har IPO dengan
harga intrinsik dari saham yang bersangkutan. Bila harga IPO
saham tersebut dibawah harga intrinsik maka harga saham tersebut
dikatakan underpricing. Persoalan yang timbul adalah penentuan
harga intrinsik. Harga intrinsic ini bisa juga sebagai harga
sebenarnya dimana tak satupun investor yang bisa tahu berapa
harganya (Ritter, 1984). Penentuan harga intrinsik ini dilakukan
dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari perusahaan 38.
Harga intrinsik ini bisa berbeda dari setiap orang yang melakukan
perhitungan dikarenakan informasi yang dimiliki orang bisa berbeda
dari yang satu ke yang lain. Perbedaan informasi ini dikarenakan
persepsi atau dikarenakan tidak melakukan interview dengan
perusahaan yang melakukan IPO.
Gambar 22.1: Dua Pendekatan Underpricing
Harga Intrinsik

Harga IPO

38

Harga Penutupan
hari pertama

Harga IPO

Metode perhitungan harga intrinsik akan diuraikan pada bab valuasi harga saham.
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Pendekatan kedua dikenal dengan pendekatan perbandingan harga
IPO dan harga penutupan pada hari pertama saham
diperbandingkan. Banyak pihak menggunakan pendekatan ini
dalam menentukan harga IPO. Bila harga IPO saham lebih rendah
dari harga penutupan saham pada hari pertana diperdagangkan
maka harga IPO saham tersebut disebutkan underpricing. Adapun
underpricing ditulis secara matematis sebagai berikut:

UP1 = CPFD − PIPO

(22.1)

UP2 = PInts − PIPO

(22.2)

UP1 dan UP2 merupakan underpricing harga saham dan PIPO
merupakan harga IPO. CPFD merupakan harga saham pada
penutupan hari pertama dan PInts merupakan harga intrinsic.
Berdasarkan uraian dan persamaan (22.1) maka pendekatan yang
digunakan dalam underpricing merupakan pendekatan permintaan
dan penawaran. Harga saham akan mengalami peningkatan yang
tajam dari harga IPO dikarenakan investor tidak mendapatkan
sahamnya pada saat periode penawaran IPO. Saham ini juga bisa
dikategorikan saham dengan hot issue dalam IPO tersebut. Bila
kenaikan harga tidak tajam atau normal saja maka saham tersebut
termasuk saham yang biasa saja.
Pendekatan kedua dan
persamaan (2) menjadi pengukuran underpricingnya maka
pendekatan ini bukanlah pendekatan permintaan dan penawaran
merupakan pendekatan keinginan penjamin emisi. Selisih harga ini
diharapkan cukup besar agar investor perusahaan sekuritas
mengalami keuntungan dan pada penawaran saham berikutnya
investor mau membeli karena mempunyai pengalaman
mendapatkan keuntungan.
Perusahaan sekuritas akan terus
melakukan penekanan kepada perusahaan yang melakukan IPO
untuk mau menerima harga yang ditawarkannya. Selanjutnya,
beberapa penelitian menyatakan underpricing dengan membuat
rumusan sebagai berikut:

R=
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CPFD − RIPO
RIPO

(22.3)

Bila R ini mempunyai nilai positif maka harga IPO dianggap
underpricing dan bila tidak (negatif) maka harga IPO dianggap
kemahalan.
Dalam rangka melakukan pengujian terhadap kinerja IPO
sebuah saham maka diperlukan ukuran dimana ukuran ini telah
memperhatikan pasar. Logue (1973) memberikan sebuah rumusan
untuk melihat kinerja saham IPO sebagai berikut:

K IPO ,i

CPFD
PIPO
=
−1
IHSG FD
IHSG IPO

(22.4)

Bila harga KIPO,i > 0 maka saham mempunyai kinerja yang baik dan
selainnya dikatakan belum berkinerja baik.
Penelitian IPO di Indonesia
Penelitian IPO di Indonesia untuk periode sebelum 2010 telah
didokumentasikan Manurung (2013). Penelitian yang terbaru,
Manurung dkk39 menemukan bahwa rata-rata initial return (tingkat
pengembalian pada hari pertama) sebesar 31,89% untuk periode
2000 sampai dengan 2017, dimana perusahaan yang melakukan
IPO sebanyak 355 perusahaan. Jumlah perusahaan sangat kecil
yang IPO tetapi Initial return sangat besar (baca: Manurung, 2013).
Kemudian, Manurung dan Manurung40 melakukan penelitian
pengaruh variable makaro ekonomi mempengaruhi initial return,
hasilnya bahwa variabel initial return lag-1, inflasi dan harga minyak
signifikan mempengaruhi initial return. Puspitaningrum dkk41
menemukan tidak ada perbedaan return terhadap periode saham
dipegang, sehinnga saham bisa dijual pada hari pertama karena
tingkat pengembalian yang diperoleh bisa tinggi.
Berdasarkan uraian sebelumnya, bab ini sudah memberikan
pengetahuan yang luas mengenai IPO, bisa digunakan untuk riset.
39

Adler Haymans Manurung, Edhi Juwono and Indra Siswanti (2019), Behavior of Initial
Return in Indonesia Market, Journal of Applied Finance & Banking, vol. 9, no. 4, 2019, 3745
40 Adler Haymans Manurung and Jenry Cardo Manurung (2019), Underpricing:
Macroeconomics Variables; International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol.
10, No. 3, March 2019; pp. 1739 – 1745
41
Puspitaningrum, A., Manurung, A. H. and J. C. Manurung (2020), Long-Run IPO
Performance In Indonesia Stock Exchange: Period 2008 – 2018, International Journal of
Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 6, (2020), pp. 4633 – 4651.
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Soal-soal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Apa yang dimaksud dengan initial public offering (IPO) ?
Kapan saatnya sebuah perusahaan melakukan IPO ?
Apa tujuan perusahaan melakukan IPO?
Berapa besar layaknya perusahaan melakukan IPO?
Coba jelaskan ada berapa teori IPO ?
Coba jelaskan tentang initial return ?
Apa yang dimakasud dengan Underpricing ?
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Bab 23
D e r I v a t i f42
Pendahuluan
Uraian sebelumnya sudah membahas aktifitas keuangan
yang menyangkut aktifitas dalam perusahaan dan juga dalam negeri.
Aktifitas perusahaan juga sering berkaitan dengan aktifitas luar
negeri, dimana bahan baku harus diperoleh dari luar negeri karena
dalam negeri tidak diperoleh. Ketika menyangkut transaksi dengan
luar negeri maka sudah pasti akan menggunakan mata uang diluar
mata uang lokal sendiri. Akibatnya ada persoalan nilai kurs
melakukan transaksi tersebut. Bila inflasi negeri ini lebih tinggi dari
negeri bahan baku dibeli maka daya beli mata uang lokal lebih
rendah sehingga nilai kursnya lebih tinggi. Artinya, nilai kurs satu unit
uang lokal dinilai lebih rendah dari satu unit dari mata uang asing
tersebut.
Atas adanya transaksi terhadap negara lain dibutuhkan
adanya nilai kurs atas transaksi. Jika nilai kurs tersebut semakin
tinggi akan mengakibatkan biaya baku yang dipergunakan semakin
tinggi. Biaya bahan baku semakin tinggi maka harga produk yang
dihasilkan akan lebih mahal. Kenaikan harga produk yang dihasilkan
bisa mempengaruhi jumlah penjualan berkurang. Perusahaan
selalu mengharapkan perubahan harga tidak terlalu besar. Untuk
tidak terjadinya perubahan yang sangat besar maka perusahaan
harus melakukan lindung nilai (hedging) atas mata uang tersebut
agar pembelian saat ini bisa sama dengan pembelian di masa
mendatang. Artinya, perusahaan membutuhkan alat lindung nilai
(hedging) supaya perusahaan bisa berjalan terus (going concern).
Kebutuhan alat lindung nilai sangat bisa diperhatikan dalam
berbagai bentuk seperti forward, futures, Swap dan Option.
Keempat alat lindung nilai dikenal dengan Derivatif dan umumnya
selalu dibahas dalam topik keuangan internasional. Forward
merupakan sebuah instrumen yang dipergunakan diluar bursa untuk
membeli sebuah instrument di masa mendatang dengan harga
tertentu. Futures merupakan sebuah intrumen yang dilakukan di
Bursa untuk membeli sebuah komoditi dengan harga tertentu di
masa mendatang.
Swap merupakan sebuah alat untuk
mempertukarkan aliran keuangan dari transaksi yang dimiliki. Opsi
42

Materi ini diambil dari Adler Haymans Manurung (2015); Manajemen Treasuri: Dasar
dan Instrumen; PT Adler Manurung Press.
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merupakan hak untuk membeli atau menjual aset di masa
mendatang. Keempat instrument sangat sering dibahas pada
keuangan internasional dan merupakan alat yang mampu untuk
melakukan lindung nilai. Keempat instrumen tersebut akan dibahas
dalam bab ini.
Forward/Futures
Kontrak Forward / Futures yaitu sebuah janji secara hukum untuk
sebuah komoditi atau instrumen keuangan (termasuk valuta asing) yang
akan diserahkan pada harga tertentu pada waktu periode tertentu pula.
Harga dan volume transaksi ditentukan oleh pembeli dan penjual dan
Futures biasanya melalui bursa. Bursa sebagai fasilitator telah menentukan
cara perdagangannya dan penyelesaiaan transaksinya. Pasar Indonesia,
Kontrak Future komoditi dilaksanakan di Bursa Berjangka Jakarta, dan
pernah ada produk LQ-45 Futures di Bursa Efek Surabaya (sebelum
bergabung dengan Bursa Efek Jakarta, sehingga namanya Bursa Efek
Indonesia).
Secara hukum dan filosofis produk, futures harus
diperdagangkan di Bursa Berjangka dan sangat jarang produk ini disatukan
di pasar (bursa) saham.
Sejarahnya Futures dimulai pada awal tahun 1752, perdagangan
komoditi sangat pesat di Amerika Serikat terutama untuk produk tekstil,
metal dan berbagai barang tambang43. Kemudian, dirasakan perlu adanya
transaksi futures dimana perkembangan perdagangan futures dimulai di
Midwestern (merupakan daerah pertanian), Amerika Serikat pada awal
1800an yang banyak memeperdagangkan gandum (grain). Midwestern ini
sangat dekat dengan Chicago dimana pembangunan Chicago sangat pesat
dan dijadikan kota pada tahun 1837. Selanjutnya, perkembangan
perdagangan gandum (grain) sangat pesat, sehingga berkumpulnya 82
pedagang besar membentuk sebuah tempat perdagangan yang dikenal
dengan the Chicago Board of Trade (CBOT) pada tahun 1948. CBOT ini
dikukuhkan sebagai bursa komoditi oleh Pemerintah Amerika Serikat.
Kontrak future Indeks saham mulai diperdagangkan di Amerika
Serikat pada 24 Februari 1982 ketika Direktur Perdagangan Kota Kansas
yang dikenal dengan Kansas City Board of Trade memperkenalkan future
pada Value Line Indeks. Dua bulan kemudian The Chicago Mercantile
43

The Chicago Board of Trade Handbook of Futures aned Options (2006).
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Exchange memperkenalkan kontrak future S & P 500 dan sejak tahun 1986
menjadi sangat aktif dan menempati urutan kedua kontrak perdagangan
future di dunia dengan nilai perdagangan melebihi 19,5 juta setiap
tahunnya. Pada mei 1982, kontrak Indeks Gabungan New York Stock
Exchange future mulai diperdagangkan di New York Futures Exchange
(NYFE) dan pada Juli 1984, the Chicago Board of Trade tidak dapat
memperdagangkan Dow Jones Industrial Average (DJIA) sehingga mulai
memperdagangkan kontak Major Market Index Futures. Transaksi Future
indeks saham ini sangat terkenal dan berhasil diluar Amerika Serikat yaitu
di Bursa London dan Jepang.
Pada awalnya di CBOT, perdagangan kontrak forward yang sangat
dikenal dan cukup besar transaksinya dan umumnya belum distandardisasi.
Transaksi forward tersebut menemui persoalan di kemudian hari karena
sering tidak dipenuhi komitmen kontrak forward tersebut. Untuk
memberikan kenyamanan kepada petani gandum karena sudah datang ke
CBOT maka dilakukan standardisasi pada tahun 1865 dengan sebuah
perjanjian yang disebut dengan kontrak Berjangka (Futures contracts).
Kontrak futures ini sangat berbeda dengan kontrak forward karena
distandardisasi mengenai kualitas, jumlah, waktu dan tempat penyerahan
barang untuk produk pertanian yang diperdagangkan. Sejak inilah kontrak
futures dikenal dan diperdagangkan di bursa bukan saja di Amerika Serikat
tetapi sudah ke beberapa Negara karena dirasakan memberikan kuntungan
kepada petani secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan. Tabel
berikut memperlihatkan beberapa bursa futures di Amerika Serikat pada
Tabel 1 dan diluar Amerika Serikat di Tabel 2. Tabel 1 juga memasukkan
tahun berdirinya Bursa Berjangka tersebut, yang ditulis setelah nama Bursa.
Tabel 23.1: US Futures Exchanges
Principal Type of Contracts
Exchanges and Year Founded
Interest
Physical Currencies
Index
Rates
Chicago Board of Trade (CBT), 1848
•
•
•
Chicago Mercantile Exchange (CME), 1919
•
•
•
•
Coffee, Sugar and Cocoa Exchange (New
•
•
York), 1882
Commodity Exchange, Inc. (COMEX) (New
•
York), 1933
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Kansas City Board of Trade (KCBT), 1856
•
Mid-America Commodity Exchange
•
•
•
(Chicago), 1880
Minneapolis Grain Exchange, 1881
•
New York Cotton Exchange, Inc 1870
•
•
Citrus Associates of the New York Cotton
•
Exchange, 1966
Petroleum Associates of the New York
•
Cotton Exchange, 1971
New York Futures Exchange (NYFE), 1979
New York Mercantile Exchange, 1872
•
Chicago Rice and Cotton Exchange
•
Sumber:Robert W. Kolb; Understanding Futures Markets; 3rd eds; New
York Institute of Finance; 1991
Tabel 23.1 di atas menyajikan berbagai bursa berjangka yang berada
di Amerika Serikat (AS) dan berbagai jenis kontrak yang diperdagangkan
berdasarkan kelompok komoditi yang menjadi subjek dasar kontrak, yaitu:
physic (fisik komoditi), currencies (mata uang), interest rate (tingkat suku
bunga), dan index (indeks). Kota Chicago menjadi sentral awal atas
pengembangan futures (kontrak berjangka) komoditi pertanian, seperti
futures untuk rice dan cotton. Bahkan, bursa berjangka AS telah melakukan
pengembangan futures dengan memasukkan hasil tambang seperti minyak.
Perkembangan bursa berjangka AS hingga saat ini melahirkan perdagangan
futures tidak hanya saja berasal dari komoditi pertanian tetapi sudah
berkembang ke berbagai jenis komoditi lainnya, baik fisik maupun jasa.
Chicago Board of Trade (CBOT) merupakan bursa berjangka yang pertama
kali berdiri, dimana saat ini sudah diperdagangkan berbagai futures fisik
komoditi, futures tingkat suku bunga, dan futures indeks. CBOT belum
melakukan perdagangan futures mata uang. Bursa berjangka ini kemudian
berkembang ke kota lainnya, seperti Kansas, Minneapolis, New York, dan
sebagainya.
Tahun 1919, Pemerintah AS mendirikan Chicago Mercantile
Exchange atau yang lebih dikenal dengan sebutan CME. Berbagai produk
derivative yang diperdagangkan berkembang dari subjek dasar kontrak dari
fisik komoditi hingga mata uang. Keragaman jenis subjek dasar kontrak di
CME menjadi lebih bervariasi daripada CBOT karena keberadaan produk
derivatif yang berasal dari subjek dasar mata uang. Dari seluruh bursa
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•

•

•

berjangka yang beroperasi di AS, dapat diamati bahwa CME menjadi satusatunya bursa yang memperdagangkan berbagai futures dengan subjek dari
berbagai jenis kelompok komoditi sebagai subjek dasar kontrak. New York
Futures Exchange (NYFE) yang didirikan terakhir pada tahun 1979 dan
hanya memperdagangkan futures indeks.
Tabel 23.2 di bawah ini memperlihatkan berbagai bursa berjangka
yang ada di luar AS. Sama halnya dengan bursa-bursa berjangka yang ada
di AS, secara umum bursa berjangka tidak hanya focus pada perdagangan
futures fisik komoditi, bahkan bursa telah melakukan perkembangan yang
massif untuk jenis futures di luar fisik komoditi, seperti mata uang, tingkat
suku bunga, dan indeks saham.
Tabel 23.2: Non-US Futures Exchanges
Principal Types of Contracts
Exchanges
Interest Stock
Physical Currencies
Rates Index
Bolsa de Mercadorios de
▪
▪
▪
▪
Sao Paulo
London International
Financial Futures
▪
▪
▪
Exchanges (LIFFE)
Baltic International Freight
Futures Exchange
▪
(BIFFEX) (London)
International Petroleum
▪
Exchange (London)
London Futures & Options
▪
Exchange (FOX)
Tokyo International
Financial Futures
▪
▪
▪
Exchange
Osaka Securities Exchange
▪
Tokyo Commodity
▪
Exchange
Tokyo Stock Exchange
▪
▪
Singapore International
Monetary Exchange
▪
▪
▪
▪
(SIMEX)
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Marche a Terme
▪
▪
▪
International de France
Hong Kong Futures
▪
▪
Exchange
New Zealand Futures
▪
▪
▪
Exchange
Sydney Futures Exchange
▪
▪
▪
▪
Toronto Futures Exchange
▪
▪
▪
Montreal Exchange
▪
Winnepeg Commodity
▪
Exchange
Thailand Futures
▪
▪
▪
Exchange
Kualalumpur Commodity
▪
Exchange
Sumber:Robert W. Kolb; Understanding Futures Markets; 3rd eds; New
York Institute of Finance; 1991
Secara umum, perdagangan antara fisik komoditi dan futures atas
komoditi tersebut dilakukan secara terpisah. Akan tetapi, dari daftar bursa
berjangka di atas, terdapat beberapa bursa yang melakukan penggabungan
perdagangan antara fisik komoditi dan futures atas komoditi tersebut.
Beberapa bursa berjangka yang melakukan penggabungan perdagangan
antara fisik komoditi dan futures atas komoditi tersebut adalah Sydney
Futures Exchange di Australia, Singapore Internasional Monetary
Exchange (SIMEX) di Singapura, dan Bolsa de Mercadorios de Sao Paulo
di Brasil. Walaupun demikian, perdagangan kedua produk pada papan yang
terpisah untuk menghindari kesalahan order transaksasi.
Harga Forward / Future
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa kontrak Forward/Futures merupakan
sebuah janji secara hukum untuk sebuah komoditi atau instrumen keuangan
(termasuk valuta asing) yang akan diserahkan (bisa tiak diserahkan) pada
periode mendatang dan harga yang ditentukan sekarang ini. Lebih jelasnya
bisa diperhatikan dengan Gambar 23.1berikut dibawah ini.
Gambar 23.1:Kontrak Forward/Futures
Sekarang
0

Hari Penyerahan

Buat Kontrak

Penjual menyerahkan barang dan terima uang
Pembeli menerima barang dan membayar tunai
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Pihak yang membeli kontrak (buyer) sering disebut sebagai
pemegang posisi panjang (long-position) dan pihak yang menjual kontrak
(seller) sering disebut sebagai pemegang posisi pendek(short-position).
Harga dan volume transaksi ditentukan oleh pembeli (buyer atau long
position holder) dan penjual (seller atau short position holder), dimana
perdaganganfutures pada umumnya dilakukan melalui bursa. Keberadaan
bursa tersebut sebagai mediator transaksi futures menjadi satu unsur utama
pembeda antara futures tersebut dengan forward. Bursa yang berperan
sebagai fasilitator atas transaksi fisik komoditi dan futures akan menentukan
sistematika perdagangan dan sistem penyelesaian transaksi (settlement).
Atas dasar ini, perdagangan futures sering kali dikenal sebagai sebuah
perdagangan yang sudah distandardisasi.
CBOT44 mendefinisikan futures, yaitu:
“A legally binding agreement to buy or sell a
commodity or financial instrument some time in the
future at a price agreed upon at the time of the trade”
Hull (1997), memberikan konsep futures, sebagai berikut:
“An agreement between two parties to buy or sell an
asset at a certain time in the future for a certain
price”
Konsep futures tersebut menjelaskan bahwa adanya kesepakatan
antara dua pihak yang akan dilakukan di masa mendatang, dimana satu
pihak menjadi pembeli dan satu pihak lainnya menjadi penjual yang
terstandardisasi dalam sebuah kontrak. Dalam kasus futures maka transaksi
tersebut harus dilakukan di bursa berjangka yang membuat transaksi
tersebut menjadi transparan dan diketahui oleh semua pihak. Apabila
transaksi tidak dilakukan di dalam sebuah bursa berjangka, maka transaksi
tersebut lebih dikenal dengan Forward. Transaksi melalui bursa berjangka
merupakan transaksi yang terjadi dengan jaminan atas transaksi tersebut.
44

CBOT (2006); The Chicago Board of Trade Handbook of Futures & Options, McGraw
Hill, Singapore, p. 10.
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Investor pembeli akan merasa yakin bahwa komoditi atau mata uang
instrumen keuangan yang menjadi subjek dasar futures tersebut akan
diperoleh dan investor yang menjual ada kepastian mendapatkan dananya.
Berdasarkan konsep ini secara jelas disebutkan bahwa komoditi yang dapat
digunakan dalam pengembangan futures di Indonesia, yaitu emas, karet,
CPO (crude palm oil), batubara, kakao, dan sebagainya. Saat ini, futures
yang telah diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan mendapat
persetujuan dari Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi), yaitu Emas, Olein, Kakao, Batubara dan Karet. Selain itu, mata
uang (currency) asing dapat juga dapat ditransaksikan, misalnya Mata uang
Dollar Amerika Serikat, Euro, Dollar Australia, dan Dollar Kanada, bahkan
mata uang di Asia Tenggara. Indeks saham juga dapat ditransaksikan secara
futures dan merupakan pembahasan dalam buku ini. Saham juga sebagai
produk dalam futures dapat ditransaksikan di bursa berjangka.
Konsep ini secara jelas menyatakan bahwa ada harga yang
disepakati. Harga tersebut akan digunakan sebagai acuan dari harga di masa
mendatang untuk ditransaksikan. Apabila harga komoditi atau finansial atau
mata uang tersebut mengalami peningkatan maka harga kesepakatan
tersebut menjadi dasar pembentukan harga transaksi futures. Misalkan,
Indeks yang disepakati pada level 4750 dan Indeks berikutnya level indek
tersebut telah naik ke level 4850 maka harga futures tetap bertahan di level
4750, sehingga investor akan mendapatkan keuntungan sebesar 100 poin
(4850 – 4750 = 100 poin).
Adapun perbedaan antara futures dan forward adalah sebagai berikut:
Forwards
Transaksi antar dua pihak dapat
melalui Bank
Fleksibel dan sesuai perjanjian
Risiko pihak ketiga

Futures
Transaksi dilakukan di dalam
bursa
Sangat distandardisasi
Ada Clearinghouse (lembaga
kliring)
dan Marking to market

Ada penyelesaian tunai
diserahkan
Undang – Undang/Hukum Perdata

Ada regulasi yang harus diikuti
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Perbedaan utama dari forward dan futures terletak pada
perdagangan dari kedua instrumen tersebut, yaitu pasar atau bursa. Ada
penjaminan pembayaran transaksi ketika melakukan transaksi melalui bursa
dengan adanya peranan Clearinghouse (lembaga kliring), sedangkan
transaksi yang tidak dilakukan melalui bursa ada kemungkinan transaksi
tersebut tidak akan terbayar.
Dubofsky (1992) menyatakan bahwa perbedaan futures dan
forward, yaitu:
1. Futures contract are standardized: only the price is
negotiated.
2. Futures contracts are usually more liquid than forward
contracts, in part because they are standardized.
3. Once a futures price has been agreed upon and a trade
completed, the exchange’s clearinghouse becomes the
opposite party to both the buyer and the seller.
4. Most futures positions are eventually offset.
5. Perhaps the most important differences, at least for pricing
purposes, involve security deposits (margin) and the
timing of cash flows (daily resettlement, or marking to
market).
Pernyataan Dubosfky in menambah perbedaan yang diuraikan sebelumnya.
Pemahaman atas uraian di atas dapat diperoleh dengan contoh kasus
berikut: transaksi berjangka Indeks Hanseng atau Indeks Nikkei biasanya
transaksinya menggunakan mata uang US Dollar. Hal ini dipengaruhi
transaksi tersebut berkaitan dengan transaksi di Hongkong dan Tokyo. Para
marketer (pemasar) dari perusahaan yang mentransaksikan transaksi
berjangka Indeks Nikkei atau Indeks Hangseng ini akan selalu menawarkan
nilai transaksi Dollar AS dan minimum dana yang dimiliki sebesar US$
10.000.- (sepuluh ribu Dollar AS). Para marketer tersebut selalu diharuskan
mencari investor dengan minimum dana awal sebesar US$ 10.000.- karena
transaksi Indeks ini memakai satuan US$ 1.000.- (seribu Dollar AS) persatuan-lotnya. Artinya, investor dapat melakukan transaksi sampai dengan
10 lot dengan dana US$ 10.000.- tersebut. Tetapi, investor tidak dilarang
melakukan transaksi hanya satu lot. Dalam hal ini US$ 1.000.- merupakan
dana yang siap dikurangkan dari rekening investor bila Indeks turun sebesar
satu poin. Aturan dari transaksi berjangka ini, yaitu bila Indeks naik satu
atau turun satu poin maka keuntungan atau kerugian dari investor sebesar
US$ 10 (sepuluh Dollar AS). Satuan lot US$ 1.000.- merupakan batasan
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minimal untuk bertransaksi berjangka tersebut. Indeks Nikkei atau Indeks
Hangseng dapat naik atau turun mencapai 200 poin, sehingga keuntungan
atau kerugian yang dialami investor dapat mencapai US$ 2.000.- (200 poin
x US$ 10 per poin). Misalkan, investor ingin membeli spot Indeks Nikkei
dengan nilai Indeks 8439 dengan lot sebanyak 5 lot maka investor akan
mendapat keuntungan atau kerugian sebesar US$ 50 bila Indeksnya naik
atau turun satu poin. Tetapi, Indeks ini tidak pernah naik atau turun satu
poin, umumnya kenaikan Indeks ini minimum 25 poin sehingga keuntungan
atau kerugian yang terjadi minimum US$ 250 per satuan lot.
Teori Forward / Futures
Harga forward/futures menjadi salah satu variabel yang harus
dihitung dan diperhatikan setiap pihak yang akan melakukan transaksi di
bursa. Satu pedoman yang selalu dipegang para pihak bahwa harga di masa
mendatang terutama dipengaruhi nilai waktu uang. Pihak yang membeli
futures disebutkan mempunyai posisi panjang (long positions), sedang
pihak yang menjual futures dikenal dengan posisi pendek (short positions).
Kedua posisi tersebut saling menghilangkan dimana satu pihak mengalami
keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian dimana keadaan ini dikenal
Zero Sum Game (penjumlahan nol). Kedua posisi diperlihatkan oleh
Gambar 23.2 di bawah ini.
Jumlah pembelian produk harus sama besar baik pembeli dan
penjual, dimana ditunjukkan oleh BC untuk pembeli dan AB untuk penjual
yang besarnya sama (AB = BC). Bila futures price semakin tinggi maka
jumlah futures semakin kecil dan sebaliknya jumlah futures semakin besar
bila futures price semakin rendah, yang ditunjukkan oleh garis YZ. Posisi
long ini berbalikan dengan posisi shorts, bahwa jumlah short semakin kecil
bila futures price semakin kecil dan jumlah futures semakin besar bila
futures price meningkat, yang ditunjukkan oleh garis WX. Dalam
memahami harga, maka ada beberapa jenis harga yang harus dipahami.
Ketika seseorang pergi kepada membeli beras, maka penjual memberikan
harga atas beras tersebut. Bila penjual menyatakan harga berasnya dan
terjadi tawar-menawar dan kemudian ada harga kesepakatan diantara
penjual dan pembeli maka harga tersebut dapat dikatakan harga tunai (cash
price).
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Gambar 23.2: Hubungan antara Short dan Long Position

Sumber: Kolb (1991)

Berbeda pula bila seseorang pergi ke restauran dan memesan
secangkir teh dan pihak restauran memberikan secangkir teh dan seseorang
tersebut harus membayarkan secara tunai sesuai permintaan pelayan
restauran dimana harganya tidak bisa ditawar lagi atau konsumen penerima
harga (price taker). Adapun harga tunai secangkir teh yaitu harga yang
dibayarkan seseorang tersebut secara tunai sehingga mendapatkan
secangkir teh tersebut. Tetapi, harga tunai ini juga dapat disebutkan harga
spot terutama untuk secangkir kopi tersebut. Tetapi, bagi mereka yang pergi
ke pasar untuk membeli beras, maka harga spot dapat harga yang
ditawarkan penjual. Sedangkan harga kesepakatan bukan merupakan harga
spot tetapi terjadi harga terjadinya transaksi antara pembeli dan penjual.
Selanjutnya, seseorang ingin memiliki beras tiga bulan mendatang
dan terjadi pihak yang ingin kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Adapun harga tersebut dikenal dengan harga futures dari beras tersebut.
Harga tersebut menjadi patokan dari berbagai pihak untuk melakukan
transaksi 3 bulan mendatang. Bila harga tersebut dirasakan atau dihitung
para pihak yang bertransaksi lebih tinggi lagi dikarenakan adanya
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perubahan kebijakan setelah adanya harga futures yang telah disepakati
maka harga futures akan berubah kepada harga yang lebih tinggi. Demikian
juga, harga futures dapat akan lebih rendah jika dijumpai terjadi kebijakan
atau faktor negatif sehingga harga tersebut turun. Adapun besaran harga
futures ini, pertama sekali dihitung berbagai pihak akan lebih tinggi dari
harga sekarang atau harga tunai dengan memperhatikan waktu atau sering
dikenal dengan nilai waktu uang, dimana sering disebut dengan harga
intrinsik dari futures. Tetapi, faktor sentimen pasar maka harga futures ini
akan berbeda dengan harga atas perhitungan tersebut.
Selisih antara harga futures dan harga tunai dikenal dengan basis
dimana semua pihak yang ingin melakukan transaksi di futures harus
memahaminya. Basis ini bervariasi sejak transaksi futures disepakati
sampai pada saat jatuh temponya. Basis ini dapat diperlihatkan oleh
Gambar 23.3 berikut di bawah ini.
Gambar 23.3: Selisih Harga Futures dan Harga Tunai (Basis)

Berdasarkan uraian tersebut maka rumursan Basis sebagai berikut:
Basis = Harga tunai saat ini – harga Futures

(23.1)

Harga tunai saat ini harus jelas didapatkan dan dapat
dipertanggungjawabkan, dimana dalam buku ini sering dipergunakan
dengan harga spot yang selalu diberi dengan simbol S0. Basis ini akan
semakin kecil atau mendekati nol bila futures mendekati jatuh tempo,
sehingga nilai Basis sama dengan nol pada saat jatuh tempo, seperti yang
diperlihatkan grafik diatas.
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Dalam perhitungan harga futures yang dihubungkan dengan nilai
waktu uang, maka buku ini selalu menggunakan epsilon yaitu:
(1 + r)t ≡ er*t

(23.2)

Persamaan (23.2) menyatakan bahwa tiga garis tersebut mengindikasikan
bahwa nilai tersebut dapat dihitung akan sama besarnya.
Dalam rumusan matematik yang dipergunakan dalam transaksi
Forward/Futures maka diberikan simbol sebagai berikut:
S
r
T
K
Ft

= harga Spot
= tingkat bunga yang berlaku
= periode waktu yang telah disetahunkan
= harga delivery
= harga forward/futures di masa mendatangFm = harga
forward/futures di pasar futuresI = distribusi pendapatan seperti
kupon dan dividen.

Adapun rumusan untuk forward/futures price sebagai berikut:

Ft = S * e r*T

(23.3)

Persamaan (23.3) memperlihatkan rumusan umum harga semua aset
di masa mendatang sangat tergantung nilai waktu uang.
Hubungan Spot dan Forward/Futures
Uraian sebelumnya telah membahas mengenai harga spot dari valuta
asing dan sub bab ini akan membahas hubungan spot dengan
Forward/Fututes. Pemahaman atas hubungan spot dan futures sangat
penting dalam rangka melakukan aktifitas di pasar mata uang. Harga Spot
pada periode t, St, dan jumlah US$/FC (foreign currency) dan nilai forward
pada periode-t untuk disampaikan pada periode-n (Ft,n) serta dalam US$/FC.
Misalkan, seorang manajer ingin memiliki Є pada 1 Juli,
ditunjukkan oleh titik U pada Gambar 23.4 di bawah ini. Ada dua alternatif
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yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan manajer tadi, yaitu: Pertama,
manager dapat menelepon Bank untuk membeli forward Є yang
ditunjukkan garis dari V ke U, dimana harga Ft,6 menunjukkan nilai
forward hari yang diserahkan enam bulan lagi. Alternatifnya, manager
dapat membeli US$ pada enam bulan mendatang (ditunjukkan garis VT dan
tingkat bunga i$,6). Lalu pergunakan pinjaman US$ untuk membeli . Lalu
pergunakan pinjaman US$ untuk membeli Є di pasar spot mata uang ( garis
ST dan harga St), dan meminjamkan Є ini selama enam bulan (garis SU
dan tingkat bunga i$,6). Adanya tiga kontrak yang dilakukan dengan
hasilnya arus kas disebut dengan replicating portfolio.
Penggunaan
replicating portfolio, harga satu Є untuk diserahkan pada 1 Juli memiliki
tiga komponen yaitu: 1/(1+iЄ,6/2), menyatakan nilai sekarang dari satu Є, S,
biaya setiap Є; dan 1/(1+i$,6/2) menyatakan biaya setiap US$ yang dipinjam.
Tiadanya biaya transaksi, pajak dan gagal bayar, harga dari dua alternatif
harus sama, yaitu:
Ft , 6 = S t

(1 + i$, 6 / 2)
(1 + i, 6 / 2)

(23.4)

Gambar 23.4: Hubungan antara Spot dan Forward/Futures

Sumber: Diadaptasi dari Levich (2001), pp. 90
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Persamaan (23.4) menunjukkan tidak adanya biaya transaksi, pajak, atau
penghalang, sehingga sebuah kontrak forward sama dengan sebuah kontrak
spot yang dikombinasikan dengan pinjaman dan memberikan pinjaman
dalam dua negara. Sebuah kontrak forward merupakan sebuah jenis
sekuritas derivatif, karena harga forward diperoleh dari harga spot dan
tingkat bunga pinjaman (borrowing) dan meminjamkan (lending).
Futures Mata Uang
Setelah memahami tentang mata uang tersebut, maka futures mata
uang merupakan sebuah aktifitas perjanjian antara pembeli dan penjual
mata uang yang transaksinya dilakukan di masa mendatang dengan harga
tertentu. Misalkan, PT “XYZ” membutuhkan dana di masa mendatang
sebesar US$. 50.000,- (lima puluh ribu dollar) tepatnya 3 bulan mendatang
dimana nilai kurs dollar sebesar Rp. 11.325 per dollar. PT “XYZ” mencari
sebuah bank atau seseorang atau pergi ke bursa untuk melakukan kontrak
US$. Bila dalam perjanjian pada 3 bulan mendatang disepakati harga Dollar
sebesar Rp. 11.500 dibeli oleh PT “XYZ” dan tingkat bunga sebesar 7,5
persen. Berdasarkan informasi ini maka dapat dihitung futures prices dollar
untuk tiga bulan mendatang dengan rumusan sebagai berikut:

F$t = S * e r*t

(23.5)

Sehingga nilai dollar pada 3 bulan mendatang menggunakan persamaan
(23.5) yaitu:

F$0.25 = 11.325 * e0.075*0.25
F$0.25 = Rp.11.539.35
Selanjutnya, nilai futures mata uang perlu diuraikan dalam
transaksinya dikaitkan dengan adanya pasar futures. Bila futures mata uang
0.25
telah ada dan harga futuresnya ( F$M
) sebagai berikut:

0.25
1. F$M
> F$T0.25 (persamaan 23.5) maka tindakan yang dilakukan,

yaitu:
a. Meminjam uang dari Bank sebesar mata uang yang akan dibeli.
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b. Membeli mata uang dengan harga di pasar.
c. Melakukan penjualan (short) untuk futures mata uang.
0.25
2. F$M
< F$T0.25 (persamaan 23.5) maka tindakan yang dilakukan, yaitu

a. Membeli futures mata uang
b. Melakukan penjualan (short) terhadap mata uang
c. Mendepositokan (investasi) dana atas penjualan mata uang
Tindakan tersebut akan memberikan keuntungan kepada investor atau
pemain mata uang. Jika Futures mata uang US$ di pasar futures senilai Rp
12.250,- maka tindakan investor yaitu:
Meminjam uang sebesar
Rp. 11.325
Membeli Mata uang US$
Rp. 11.325
Penjualan Futures Mata uang
Pembayaran Pinjaman dan bunga ke Bank
Profit yang diperoleh pada akhir periode

Rp. 12.250,Rp. 11.539,35
Rp.
710,65

Perhitungan diatas memperlihatkan investor mengalami keuntungan dengan
melakukan transaksi futures dan pinjaman dimana investor tidak memiliki
dana. Investor juga dapat keuntungan bila harga futures di pasar lebih
rendah dari harga teoritisnya.
3. Seorang pemilik dana ingin melakukan transaksi forward untuk
valuta US Dollar tiga bulan mendatang sebanyak US$ 2 juta pada
harga Rp. 9.425,- /US$ 1,- dimana harga saat ini Rp. 9.275,- /US$
1,- serta tingkat bunga yang berlaku sebesar 10% per tahun.
Pertanyaannya, berapakah harga futures dari mata uang US Dollar
tersebut pada tiga bulan mendatang. Adapun harga futures mata
uang US Dollar pada tiga bulan mendatang sebagai berikut:
Ft = 9.275 x e0.1*0.25
Ft = 9.275 x 1.025315
Ft = Rp. 9.509,798
Adapun harga futures untuk US Dollar senilai Rp. 9.509,798
Selanjutnya, setiap orang tidak mungkin menjadi lawan orang lain yang
membutuhkannya. Artinya, tiba-tiba ada seorang datang kepada investor
atau juga spekulan dan menyatakan bahwa kita membuat kontrak forward
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atau futures. Sangat aneh bila tindakan itu dilakukan pada hal tidak
dibutuhkannya transaksi tersebut. Agar terjadi transaksi tersebut maka
pihak yang ingin melakukan transaksi kontrak (membeli kontrak atau yang
menjual kontrak) perlu memberikan premium atas pembelian forward atau
futures dan paling sering di futures. Premium atas forward atau futures
dikenal dengan long Forwardforward/futures.
Adapun nilai long
forward/futures sebagai berikut:

f = S − K * e − r*T

(23.6)

Dengan menggunakan kasus yang diuraikan sebelumnya maka long
forward/future sebagai berikut:
f = 9.275 – 9.425 * e(-0.1*0.25)
f = 9.275 – 9.425 * (0.97531) = 9.275 – 9.192,296
f = Rp. 82,7041
Sehingga, nilai long forward / futures senilai Rp. 82,7041 per satu Dollar.
Selanjutnya, berbagai pihak seperti spekulan dan arbitrasir selalu
bertanya apakah dapat mendapatkan keuntungan dari transakasi forward
atau futurea tersebut. Sesuai dengan transaksi sebelumnya bahwa forward
dilakukan pada transaksi dua pihak sementara futures dilaksanakan pada
pasar yang terorganisir seperti bursa. Oleh karenanya, investor menemukan
harga pasar dan harga teoritis futures tersebut. Oleh karenanya hanya ada
dua kemungkinan yang terjadi pertama, harga aktual futures di pasar (lebih
dikenal futures market price) lebih besar dari harga teoritisnya (Fm > Ft)
maka tindakan para pihak atau arbitrageur dapat meminjam uang dan
membeli saham dan menjual futures (short futures contract) dan pada akhir
periode diperoleh keuntungan (net profit). Kedua, jika harga aktual futures
di pasar lebih kecil dari harga teoritis (Fm < Ft) maka para pihak atau
arbitrageur dapat menjual (short stocks) saham dan melakukan investasi
atas dana yang diperoleh dari penjualan saham dan melakukan pembelian
terhadap futures (forward long-position), kemudian pada akhir periode net
profit direalisasikan.
Misalkan, manager investasi ingin melakukan transaksi futures
untuk valuta GBP periode 6 bulan mendatang dimana tingkat bunga 8%.
Harga GBP saat ini Rp 14,800. Harga GBP di pasar sebesar Rp 16,500.
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FGBP
SGBP
r
t
FGBP

= 16,500
= 14,800
= 8%
= 0.5
= S  e rt

FGBP = 14,800  e 0.080.5 = 15,403.99
Karena Fmarket > Ftheory; tindakan yang dilakukan sebagai berikut:
➢ Investor meminjam sebesar nilai valutaGBP untuk periode 6
bulan
➢ Membeli valuta GBP di pasar
➢ Menjual (short position) futures GBP
➢ Pada periode T, jual asset GBPO dan profit : F – S*er*(T – t) →
Fmarket - Ftheory
Jika harga pasar GBP = Rp. 15,100
Karena Fmarket < Ftheory:
➢
➢
➢
➢

Beli kontrak futures (long position)
Jual GBP sehingga memperoleh tunai
Investasikan dana di Bank
Pada akhir periode diperoleh profit : S*er*(T – t) – F → Ftheory Fmarket

2. Manager Investasi Edianto melakukan transaksi obligasi 5 tahun
kupon 8% semi annual dengan harga saat ini 97.5 . Forward kontrak
obligasi ini dilakukan dengan delivery price 99 dalam tempo 1 tahun
dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat bunga 8.5% dan
enam bulan berikutnya 8.75%. Hitung forward contract pricenya!
Face value
S
K
rcoupon

= 1,000
= 97.5
= 99
= 8%

375

I = 1,000  8%  2  e −0.0850.5 + 1,000  8%  2  e −0.08751 = 74.9844
f = S − I − Ke − rt
f = 97.5 − 74.98 − 99e −0.08751 = −68.19

Maka value of a short position adalah 68,19.

Futures Mata Uang di Bursa
Tabel 23.3 di bawah ini memperlihatkan transaksi mata uang di
Bursa Berjangka Jakarta. Adapun kontrak yang ditransaksikan di Bursa
yaitu USD/CHF, USD/JPY, AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY,
GBP/JPY, CHF/JPY, EUR/GBP.
Kontrak mata uang tersebut dapat dilihat dengan jenis kuotasinya
yaitu kuotasi langsung (direct quote); kuotasi tidak langsung (indirect
quote) dan antar mata uang (cross currency). Untuk memahami transaksi
tersebut perlu dibuat contoh sebagai berikut:
Kuotasi langsung:
Informasi yang dimiliki seorang investor maka
disimpulkan bahwa Euro akan turun terhadap Dollar.
Selanjutnya, investor tersebut melakukan penjualan
(short) sebanyak 10 lots dari EUR/USD pada harga
1.1328 dan secara cepat tersebut menutup
transaksinya pada 1.1315.

Adapun perhitungan keuntungan (profit) investor sebagai berikut:
Profit (Loss) = (Jual - Beli) x lot x size kontrak
= (1.1328 – 1.1315) x 10 x 100,000
= US $ 1,300
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Tabel 23.3: Berbagai Produk Futures Mata Uang di BBJ/JFX
USD / JPY
AUD / USD
EUR / USD

Contract USD/CHF
Lot
Scheme
Variety
Tick
Type

GBP / USD

USD 100,000

USD 100,000

AUD 100,000

EUR 100,000

GBP 100,000

Floating
IDR/USD
IDR/USD=10,000
IDR/USD=12,000
0.001

Floating
IDR/USD
IDR/USD=10,000
IDR/USD=12,000
0.01

Floating
IDR/USD
IDR/USD=10,000
IDR/USD=12,000
0.0001

Floating
IDR/USD
IDR/USD=10,000
IDR/USD=12,000
0.0001

Floating
IDR/USD
IDR/USD=10,000
IDR/USD=12,000
0.0001

Indirect Qoute

Direct Qoute

Contract

EUR /JPY

GBP / JPY

Lot
Scheme
Variety
Tick
Type

EUR 100,000
GBP 100,000
Floating USD?JPY
Floating USD?JPY
USD/JPY=120.0
USD/JPY=120.0
0.01
0.01
Cross Currency

CHF / JPY

EUR / GBP

CHF 100,000
Floating USD?JPY
USD/JPY=120.0
0.01

EUR 100,000
Floating GBP?USD
GBP/USD=1.800
0.0001
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Kuotasi Tidak Langsung:
Informasi yang dimiliki investor bahwa US Dollar akan
mengalami penguatan terhadap Yen Jepang, sehingga
investor membeli kontrak USD/JPY sebanyak 15 lots di
119.30 dan langsung menjualnya pada 119.41 ketika
terjadi kenaikan mencapai 119.45.
Adapun perhitungan keuntungan (profit) investor sebagai berikut:
Profit (Loss) = ((Jual - Beli) x lot x size kontrak) / harga jual
= ((119.41– 119.30) x 15 x 100,000) / 119.41
= US $ 1,381.79
Antar Mata uang (Cross Currency):
Informasi yang dimiliki investor maka melakukan
penjualan EUR/JPY sebanyak 15 lots pada 135.65 dan
terjadi adanya penurunan maka dijual pada 133.35
walau sempat mencapai 132.45.
Adapun perhitungan keuntungan (profit) investor sebagai berikut:
Profit (Loss) = (Jual - Beli) x lots x size kontrak
= (135.65 – 133.45) x 15 x 100,000
= JPY 3,300,000.Lalu dikonversikan ke Dollar dimana nilai konversi 125.00 sehingga
nilai Dollarnya yaitu US$ 26.400,SWAP
Seorang pengusaha dalam kelompok menengah dalam bidang
industri pengolahan kayu didatangin seorang pemasar keuangan dari Bank
Asing untuk menawarkan jasa keuangan yang bisa menguntungkan
pengusaha tersebut. Pengusaha ini mempunyai hasil penjualannya
(pendapatan) hampir semua dalam valuta asing dan hampir seluruh biaya
yang dikeluarkan dalam bentuk rupiah karena bahan baku semua dari lokal.
Artinya, pembayaran bahan baku semua dari Indonesia dengan mata uang
rupiah, gaji buruh dalam rupiah juga bahkan pinjaman saat ini dalam bentuk
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rupiah juga dan sebagainya. Perusahaan mempunyai perbedaan dalam
bentuk penerimaan dan pengeluaran setiap harinya. Pemasar tersebut
menawarkan transaksi SWAP kepada pengusaha ini yang bisa
menguntungkan bagi usahanya.
Transaksi SWAP adalah transaksi keuangan antara dua pihak yang
mempunyai kepentingan dimana transaksi ini memberikan keuntungan
kepada kedua pihak. Jarrow dan Turbull (2002) menyebutkan bahwa Swap
keuangan (Financial SWAP) merupakan kontrak antara dua individu yang
disebut Counterparty, mempertukarkan arus kas selama periode tertentu,
Transaksi SWAP ini dapat dilakukan dengan dua transaksi yang sangat
terkenal yaitu transaksi SWAP tingkat bunga (interest rate SWAP) dan
transaksi SWAP valuta asing (currency SWAP). Walaupun sebenarnya ada
SWAP Komoditi dan SWAP Saham, dimana buku ini hanya membahas
SWAP tingkat bunga dan valuta asing. Transaksi SWAP tingkat bunga yang
dimaksudkan yaitu para pihak melakukan transaksi ingin merubah tingkat
bunga yang saat ini dimiliki misalnya tingkat bunga tetap menjadi tingkat
bunga mengambang dan sebaliknya. Artinya, pihak bertransaksi ingin
merubah tingkat bunga dari mengambang menjadi tetap atau dari tingkat
bunga tetap menjadi tingkat bunga mengambang.
Transaksi SWAP valuta asing maka para pihak membutuhkan arus
kas valuta asing dan metode transaksinya juga melakukan proses yang
sama. Dalam transaksi valuta asing ini, maka pada awal transaksi swap ini
valuta asing tersebut harus ditransaksikan dan juga pada akhir transaksi juga
valuta asing tersebut ditransaksikan. Misalkan, PT Janjimatogu Porsea
Realty ingin transaksi valuta asing yang membutuhkan rupiah dengan PT
Indonesia Investasi Capital yang membutuhkan US Dollar. Kedua
perusahaan bisa melakukan transaksi SWAP dalam bentuk valuta asing
dimana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan.
Pihak yang ingin melakukan transaksi SWAP dapat dilakukan
sendiri atau juga melalui bantuan pihak Bank. Para pihak sangat sulit
mengetahui pihak lain yang ingin melakukan transaksi SWAP karena
adanya ketertutupan antar pihak. Biasanya, transaksi SWAP ini banyak
dilakukan dengan pihak Bank, karena Bank banyak mengetahui kesulitan
atau kepentingan nasabahnya. Antar pihak yang melakukan transaksi tidak
saling kenal, yang penting arus kas transaksi tersebut berjalan selama
periode yang diperjanjikan. Untuk transaksi SWAP melalui bank ini, pihak
yang bertransaksi akan mempunyai biaya bila dibandingkan dengan
langsung sendiri dengan pihak lain. Sedangkan transaksi yang langusng
dilakukan diantara pihak, maka antara pihak sudah saling kenal dan masingmasing sangat membutuhkan sesuai dengan keinginannya. Para pihak tidak
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perlu membayar fee dan ada kemungkinan terjadi tidak adanya arus kas
yang diinginkan dikarenakan moral hazard maupun itikad buruk lain.
Setiap pihak yang melakukan transaksi SWAP selalu mempunyai
tujuan tertentu yaitu mempunyai keuntungan. Para pihak yang melakukan
transaksi ini tidak pernah merasa kerugian. Adapun para pihak dalam
transaksi ini merasakan adanya keuntungan dalam transaksi ini. Risiko
yang dihadapi para pihak yaitu ingkar janji (default risk) para pihak dan
adanya situasi ekonomi yang tidak bagus membuat para pihak tidak bisa
membayar perjanjian transaksi SWAP ini. Bila para pihak melakukan bank
maka kemungkinan risiko akan sedikit lebih kecil bila para pihak
melakukan perjanjian dengan Bank. Tetapi, positif berpikir dan berusaha
serta itikad baik maka transaksi akan lebih bagus.
Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam transaksi SWAP bisa
dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar yaitu konsumen akhir
(pengguna) dan perantara (intermediaries). Pengguna akhir menggunakan
SWAP dikarenakan kebutuhan atas usahanya. Sementara Perantara
melakukan transaksi swap hanya untuk mendaptkan fee atas transaksi
tersebut, karena ada pihak lain yang melakukan transaksi tetapi tidak mau
muncul namanya. Das (1994) menyatakan ada beberapa slasan dari
pengguna akhir melakukan transaksi SWAP yaitu:
a. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan biaya murah.
b. Untuk menciptakan aset dengan hasil (yield) yang tinggi,
c. Untuk melindungi tingkat bunga dari eksposur valutas asing
yang ditimbulkan dari struktur bisnis normal,
d. Untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan assetliabilities,
e. Melakukan spekulasi.
Adapun pengguna akhir yang masuk ke transaksi SWAP yaitu Bank,
perusahaan, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya.
Pihak yang melakukan transaksi SWAP ingin melakukan perubahan
dikarenakan sifat dari usaha atau kemampuan yang dimilikinya. Biasanya
yang terjadi perusahaan ingin melakukan perubahan dari tingkat bunga
mengambang menjadi tetap dikarenakan kemudah pihak tersebut
melakukan perhitungan atas bisnisnya. Bila pengeluaran tingkat bunga
dapat dipastikan maka pengusaha tersebut dapat memastikan segala
aktifitas bisnis yang dilakukan. Bila tingkat bunga mengambang yang
diinginkan biasanya tingkat bunga tersebut juga pasti bisa diramalkan pada
kisaran tertentu.
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Swap Tingkat Bunga
Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Swap bisa dilakukan
dalam bentuk tingkat bunga dan valuta asing. Swap tingkat bunga dilakukan
dalam bentuk pinjaman dan investasi. Pihak tertentu mempunyai pinjaman
dengan tingkat bunga tetap dirubah menjadi tingkat bunga mengambang
dan sebaliknya dari tingkat bunga mengambang menjadi tingkat tetap.
Demikian juga, pihak tertentu mempunyai investasi yang hasil
pengembaliannya (sering disebut juga kupon) dengan tingkat bunga tetap
akan dirubah menjadi tingkat bunga mengambang atau dari tingkat bunga
tetap menjadi tingkat bunga mengambang.
Tingkat bunga tetap dalam transaksi yaitu tingkat bunga tetap yang
harusnya dibayarkan kepada pihak lain baik atau bank dimana seseorang
mempunyai pinjaman. Biasanya seseorang atau perusahaan melakukan
pinjaman kepada pihak lain atau bank harus dikenakan bunga dimana bunga
tersebut ada yang tetap ada juga yang mengambang. Tingkat bunga tetap
maksudnya bunga yang dibayar peminjam sama sepanjang waktu periode
pinjaman tersebut. Tingkat bunga mengambang merupakan tingkat bunga
yang dirujuk kepada sesuatu tingkat bunga, misalkan tingkat bunga SBI
(Sertifikat Bank Indonesia) atau JIBOR (Jakarta Interest Board Offering
Rate) atau SIBOR (Singapore Interest Board Offering Rate) atau LIBOR
(London Board Interest Offering Rate). Pinjaman dari bank dikenakan
sebesar SBI + 4%
Misalkan, PT Janjimatogu Porsea Realty memiliki hotel dan resort
dimana hotel dan resort ini mempunyai pendapatan dalam bentuk US Dollar
dan biaya yang dikeluarkan umumnya dalam rupiah. Laporan keuangan
perusahaan telah dibuat dalam valuta asing yaitu US Dollar. Adapun biaya
yang dikeluarkan dalam bentuk US dollar tidak begitu besar hanya sekitar
5% dari pendapatan perusahaan. Tetapi, saat ini perusahaan mempunyai
hutang dalam bentuk Rupiah dengan tingkat bunga tetap sebesar 15% per
tahun selama lima tahun yang dibayarkan sekali enam bulan. Perusahaan
tersebut bisa membayar dengan tingkat bunga mengambang. Perusahaan
bisa mencari pihak lain yang ingin melakukan perubahan tingkat bunga
pinjamannya dari mengambang menjadi tetap. Artinya, pihak lain tersebut
membayar tingkat bunga 15% yang harus dibayar oleh PT Janjimatogu
Porsea Realty dan perusahaan ini membayar tingkat bunga mengambang
yang harus dibayar pihak lain tersebut. PT Janjimatogu Porsea Realty bisa
juga mendatangi bank untuk mendapatkan lawannya melakukan transaksi
Bank. Biasanya bank mempunyai klien yang membutuhkan transaksi
SWAP ini agar nasabahnya bisa menguntungkan dalam menjalankan
perusahaannya.
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Bila transaksi SWAP tingkat bunga dimana yang ditransaksikan
investasi maka cara transaksinya juga sama dengan transaksi SWAP tingkat
bunga dengan pinjaman. Misalkan, TLKM mempunyai hutang sebesar Rp.
65 Milyar dengan tingkat bunga 10.25% per tahun dan ingin merubahnya
ke tingkat bunga mengambang. MULIA mempunyai hutang sebesar Rp. 65
milyar dengan tingkat bunga JIBOR + 0.2% dan ingin dirubah dengan
tingkat bunga tetap. Adapun tingkat bunga yang diinginkan TLKM sebesar
JIBOR + 0.18% dan MULIA sebesar 10.5%. Kedua perusahaan melakukan
transaksi SWAP dengan posisi sebagai berikut:
10.5%
TLKM

MULIA

10.25%

JIBOR+ 0.18%

JIBOR + 0.2%

TLKM mempunyai asset dalam bentuk obligasi sebesar Rp. 70 milyar
dengan kupon sebesar 10.15% dan ingin menjadi kupon yang mengambang
sebesar JIBOR + 0.15%. MULIA juga mempunyai asset obligasi sebesar
Rp. 70 milyar dengan kupon sebesar JIBOR + 0.15% dan ingin merubahnya
menjadi tingkat bunga tetap sebesar 10.5%. Adapun transaksi SWAP untuk
kedua perusahaan sebagai berikut:
10.5%

TLKM

MULIA

10.15%

JIBOR+ 0.15%

JIBOR + 0.18%

Selanjutnya, Transaksi SWAP dilakukan dengan menggunakan perantara
yaitu lembaga keuangan Bank. Bila bank menetapkan fee sebesar 6 bps
sehingga masing-masing pihak yang bertransaksi membayar fee sebesar 3
bps, dimana kasus yang dipergunakan yaitu kasus TLKM yang mempunyai
masing-masing pinjaman Rp. 65 Milyar. Adapun hasil transaksi SWAPnya
sebagai berikut:
TLKM

10.47%

Bank

10.53%

MULIA

10.25%

JIBOR+ 0.2%
JIBOR + 0.18%

JMP

JIBOR + 0.18%

Bila kasus TLKM dan MULIA yang masing-masing mempunyai asset
sebesar Rp. 70 milyar dan ingin melakukan transaksi melalui bank dengan
fee 6 bps atau masing-masing pihak sebesar 3 bps. Adapun transaksi
swapnya sebagai berikut:
10.47%

TLKM

10.53%

Bank

10.15%

JIBOR+ 0.15%
JIBOR + 0.18%
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MULIA

JMP

JIBOR + 0.18%

Untuk memahami lebih jelas sehingga dapat dihitung harga SWAP maka
diberikan contoh sebagai berikut:
Ada sebuah SWAP tingkat bunga periode 2 tahun dengan
pembayaran bunga tetap 7.15% per tahun dan membayar
bunga mengambang yang dibayar 2x setahun dimana
pembayarannya sebagai berikut:
Transaksi SWAP Valuta Asing (Currency SWAP)
Berbagai perusahaan seringkali membutuhkan dana dalam bentuk
valuta lain bukan valuta dimana perusahaan tersebut berlokasi atau valuta
lokal dan memiliki valuta asing yang cukup besar. Oleh karenanya,
transaksi SWAP valuta ini dapat membantu dalam tingkat bunga maupun
valutanya sendiri. Transaksi SWAP valuta ini banyak dilakukan dengan
bantuan bank sebagai lembaga perantara. Misalnya, Inco mempunyai
pendapatan dalam valuta asing yang cukup besar tetapi pembayarannya
banyak sekali dalam bentuk valuta local Rupiah. Oleh karenanya,
Rupiahnya dicari dan valuta asingnya dijual dan dibuat agreement dalam
jangka pendek maupun jangka panjang.
Adap transaksi ini dapat
dikategorikan menjadi dua kelompok besar yaitu valuta swap tingkat bunga
tetap dengan tingkat bunga mengambang dan valuta swap tingkat bunga
tetap dengan tingkat bunga tetap. Shapiro (2006) menyatakan bahwa
valutas swap tingkat bunga tetap dikonversikan kepada tingkat bunga
mengambang.
Misalkan INDF ingin melakukan perlindungan nilai atas eksposur
EUROnya dan Unilever ingin mendapatkan Dollar untuk pembiayaan
investasinya di Amerika Serikat. Kedua perusahaan menginginkan dana
ekivalen sebesar US$ 200 juta dengan tingkat bunga tetap selama 10 tahun.
INDF dapat menerbitkan hutang dengan denominasi dollar dengan kupon
7,5% dan berdenominasi EURO sebesar 8,25%. Unilever dengan valuta
yang sama sebesar 7.7% untuk Dollar dan sebesar 8.1% untuk EURO.
Selanjutnya, data tersebut dapat dibuat dalam bentuk keuntungan
komparatif sebagai berikut

INDF
Unilever

US Dollar
7.5%
7.7%

EURO
8.25%
8.1%
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Berdasarkan informasi US Dollar dan Euro untuk INDF dan Unilever diatas
maka INDF mempunyai keunggulan komparatif pada valuta US Dollar dan
Unilever pada EURO45.
7.5%

INDF

7.65%

Bank

UNVL

7.5%

EURO 8.1%
EURO 8.2%

JMP

EURO 8.1%

Misalkan, ASII lebih menyukai pinjaman dengan tingkat bunga
mengambang dibandingka dengan tingkat bunga tetap untuk Valuta Yen.
Sedangkan, UNVL lebih menyukai tingkat bunga tetap dibandingkan
tingkat bunga mengambang. Adapun tingkat bunga pinjaman untuk US
Dollar 7.5% untuk ASII dan 7.7% untuk UNVL. Pinjaman EURO dengan
tingkat bunga mengambang sebesar LIBOR + 0.35% untuk ASII dan UNVL
sebesar LIBOR + 0.225%. Selanjutnya, data tersebut dapat dibuat dalam
bentuk keuntungan komparatif sebagai berikut:
Yen
7.5%
7.7%

ASII
UNVL

EURO
LIBOR + 0.35%
LIBOR + 0.225%

Berdasarkan Tabel tersebut maka INDF mempunyai keunggulan komparatif
pada US Dollar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7.5%. Sementara
UNVL mempunyai keunggulan komparatif pada EURO dengan tingkat
bunga mengambang sebesar JIBOR + 0.225%.
Adapun transaksi SWAP yang menguntungkan untuk kedua pihak
yaitu:
ASII

7.5%

7.5%
JIBOR + 0.3%

Bank
JMP

7.65%

UNVL
LIBOR+ 0.225%

JIBOR + 0.25%

Ada dua perusahaan yang akan melakukan SWAP dimana perusahaan Food
Pte Ltd lebih menginginkan dalam bentuk floating rate sedangkan
perusahaan Sintel lebih menginginkan dalam bentuk fixed rate, dengan
kondisi kedua perusahaan sbb:

45

Keunggulan komparatif ini bisa dipelajari pada berbagai buku Keuangan Interanasionl.
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Nama perusahaan
SINTEL
FOOD Pte Ltd

Fixed rate
9%
11 %

Floating rate
SIBOR+1,2 %
SIBOR + 1,5%

Pertanyaan yaitu Bagaimana kedua perusahaan melakukan SWAP ?
(a). Tanpa Perantara
(b). Dengan Perantara (Bank) dengan fee sebesar 60 basis poin. (bps)..
JAWABAN:
Adapun jawaban untuk persoalan yang dikemukakan tersebut sebagai
berikut:
(a). Tanpa Perantara
SIBOR+1,2%

FOOD
Pte Ltd

SIBOR+1,5%

SINTEL

9 persen

11 persen

(b). Dengan Perantara (Bank) dan fee=60 bps=0.6 persen.
SIBOR+1,2%

SIBOR+1,5%

FOOD
Pte Ltd

SIBOR+1,2%

BANK

10.7 persen

SINTEL

9 persen

11.3 persen
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Harga SWAP
Setelah memahami konsep dan transaksi SWAP maka selanjutnya akan
muncul pertanyaan mengenai harga SWAP. Kembali perlu diingatkan
bahwa transaksi SWAP bukan membuat satu pihak mendapatkan
keuntungan dan pihak yang lain mengalami kerugian atas transaksi, tetapi
para pihak merasa diuntungkan atas transaksi tersebut. Artinya, ada risiko
yang bisa dihindari masing-masing pihak yang melakukan transaksi.
Adapun rumusan untuk Interest SWAP46 sebagai berikut:
Pembayaran Neto = - Pembayaran Mengambang + Pembayaran SWAP

(23.7)

Stulz (2003) menyatakan nilai swap untuk masing-masing pihak sebagai
berikut:
VR = PV(FP) – PV(RP)

(23.8)

VR = nilai swap untuk pembayar tetap
PV(FP) = nilai sekarang untuk pembayar mengambang
PV(RP) = nilai sekarang untuk pembayar tetap
Persamaan (23.8) merupakan nilai swap untuk pembayar yang tetap.
VF = - {PV(FP) – PV(RP)} = PV(RP) – PV(FP)

(23.9)

VF = nilai swap untuk pembayar mengambang
Persamaan (23.9) merupakan nilai swap untuk pembayar yang
mengambang.
Selanjutnya, bila dimatematikakan maka diasumsikan sebuah SWAP yang
biasa (plain vanilla) dengan adanya pembayaran sebanyak n kali dengan
jatuh tempo, tn serta pokonya Np. Waktu setiap pembayaran dinotasikan
dengan tj untuk j = 1, 2, …., n yang diukur dengan hari. Nilai pembayaran
tetap neto sebagai berikut47:
n

VR (0) = N p  B(0, t ) x{( R / 100) x[(t j − t j −1 ) / 365]}

(23.10)

j =1

46

Rumusan ini dimodifikasi dari McDonald; Rober L. (2006); Derivatives Markets; 2nd eds.;
Pearson, Addison Wesley; pp. 254
47
Rumusan berikut dimodifikasi dari Jarrow dan Turnbull (2000).
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dimana R merupakan nilai swap yang dibuat dalam presentase. Jumlah (tj
– tj-1) merupakan jumlah hari antara pembayaran ke j dan j-1.
Untuk menentukan nilai mengambang (floating) perlu lebih hatihati. Jika swap telah tersedia maka dimisalkan  menyatakan tingkat
LIBOR tertentu untuk pembayaran berikutnya pada periode t1, dimana
pembayaran pada waktu t1 sebagai berikut:
N P x[ x(t1 / 360)]

(23.11)

dan tingkat LIBOR terbaru ditentukan. Nilai pada t1 dari sis tingkat
pembayaran yang mengambang sebagai berikut:
N P − N P xL(t1 , tn )

(23.12)

Persamaan (23.12) menyatakan nilai sekarang dari tingkat mengambang
dengan tidak membayar pokoknya pada tn, NP, lebih kecil dari nilai
sekarang nilai pokoknya NP L(t1.tn) diabaikan. Nilai total pembayaran
tingkat mengambang pada waktu t1 sebagai berikut:

VF (t1 ) = N P x[ x(t1 / 360)] + N P − N P xL(t1 , tn )

(23.13)

Adapun nilai tingkat mengambang pada waktu 0 sebagi berikut:

VF (0) = N P x[ x(t1 / 360) + 1]xL(0, t1 ) − L(0, tn )

(23.14)

Pernyataan persamaan (23.14) menggunakan fakta bahwa nilai pada waktu
0 dari L(t1,tn) is L(0,tn).
Jika swap dirancang pada waktu 0, kemudian  diganti dengan tingkat
LIBOR pada waktu 0. Misalkan (t1 ) menyatakan tingkat LIBOR saat ini
maka secara definisi:

L(0, t1 ) =

1
1 + (t1 )(t1 / 360)

(23.15)

Jadi, nilai tingkat pembayaran mengambang sebagai berikut:
VF (0) = N P {[(t1 ) x(t1 / 360) + 1]xL(0, t1 ) − L(0, tn )}

= N P x[1 − L(0, tn )]

(8.10)
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Nilai swap yang menerima pembayaran tetap dan pembayaran
mengambang yaitu VP(0) - VF(0), dimana nilai ini bisa positif, nol atau
negatif tergantung nilai tingkat bunga sekarang.

Teori Harga Opsi48
Opsi sudah mulai dikenal masyarakat Indonesia, walaupun pasarnya sendiri
masih sedikit dan hanya beberapa saham yang menjadi transaksi opsi di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Bila investor ingin melakukan transaksi opsi
di BEI disebut dengan Kontrak Opsi Saham (KOS). Sesuai dengan
namanya saja Opsi merupakan kontrak atau perjanjian dua pihak untuk
melakukan transaksi instrumen finansial, komoditi dan mata uang bahkan
sekarang sudah termasuk opsi tingkat bunga. Opsi merupakan hak dari
pembeli bukan kewajiban yang harus dilakukan. Biasanya hak tersebut
akan dilaksanakan bila investor yang membeli hak tersebut mendapatkan
keuntungan. Tetapi, bagi lawan yang membeli opsi dikenal dengan penulis
(writer) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bila pembeli opsi
mengeksekusi haknya.
Instrumen opsi ini dianggap mempunyai risiko lebih tinggi dari
risiko saham, karena investor yang membeli opsi akan mengalami kerugian
sebesar nilai opsi yang dibeli tersebut. Pemegang opsi akan mulai
memperoleh keuntungan bila harga pasar yang berlaku dengan harga yang
diperjanjikan ditambah harga opsi sudah membuat investor mengelami
keuntungan dan eksekusi dilakukan.
Dalam transaksi opsi ada jenis eksekusi yang dilakukan yaitu,
pertama, eksekusi investor hanya pada akhir periode perjanjian opsi.
Bentuk opsi ini dikenal dengan opsi Eropa. Jika harga pasar barang/jasa
yang diperjanjikan lebih besar/kecil maka eksekusi dilakukan dan jika tidak
maka eksekusi tidak dilakukan. Artinya, pemegang opsi tidak bisa
melakukan eksekusi dalam periode walaupun investor sudah mengelami
keuntungan.
Kedua, eksekusi investor selama periode perjanjian opsi. Bentuk
opsi ini dikenal dengan opsi Amerika. Investor mempunyai kebebasan
melakukan eksekusi selama periode perjanjian. Bila investor sudah merasa
untung walaupun kecil, investor mempunyai hak untuk mengeksekusi
48

Merupakan penyempurnaan Bab 8 dari Adler H. Manurung (2010); Ekonomi Finansial;
PT Adler Manurung Press.
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karena tidak perlu menunggu waktu jatuh tempo. Umumnya investor
menyukai opsi Amerika ini karena adanya kebebasan tersebut.
Dalam melakukan transaksi opsi, investor harus menggunakan
broker karena pasar opsi umumnya dilakukan melalui Bursa. Bila investor
melakukan transaksi opsi dengan pihak lain maka opsi tersebut opsi
perjanjian dua pihak dengan risiko yang lebih tinggi bila melalui bursa.
Bursa tidak memberikan transaksi opsi tanpa melalui broker karena bursa
dibentuk atas broker yang bersatu melakukan transaksi finansial. Transaksi
yang melalui Bursa harus transparan dan teratur. Keteraturan opsi
ditunjukan oleh periode opsi yaitu satu bulan, dua bulan 3 bulan, 6 bulan
dan satu tahun.
Transaksi Opsi sudah dikenal sebelum Model opsi diperkenalkan
(Franklin dan Colberg, 1958). Model opsi ini sudah mulai diperkenalkan
Bonnes (1964), tetapi sejak Black dan Sholes (1972) memperkenalkan
model perhitungan harga opsi maka opsi semakin dikenal dan diteliti oleh
akademisi. Rendleman dan Bartter (1979) membahas valuasi opsi dengan
dua periode. Whaley (1981, 1982) memberikan perhitungan harga opsi
yang dimana sahamnya membayar dividen untuk opsi jenis Amerika.
Dalam bab ini pembahasan dimulai dengan memperkenal jenis opsi
dan perhitungannya. Penilaian opsi dapat dilakukan dengan pendekatan
binomial dan model Black – Scholes merupakan pembahasan selanjutnya.
Akhirnya, uraian bab ini akan ditutup strategi yang digunakan oleh investor
untuk transaksi opsi.
Opsi Call dan Put
Opsi mempunyai dua jenis yaitu Opsi Call dan Opsi Put (Cox dan
Rubinstein, 1985). Jenis tersebut merupakan tindakan yang dilakukan
investor ketika menghadapi pasar. Opsi Call merupakan hak dimiliki
investor untuk membeli finansial atau komoditi atau mata uang untuk suatu
harga tertentu dan periode tertentu. Harga tertentu sebagai perjanjian harga
dikenal dengan Strike Price atau Exercise Price, biasanya disimbol dengan
X atau K. Investor yang membeli opsi call mempunyai pandangan bahwa
pasar di masa mendatang mempunyai kemungkinan naik dan untuk
mengatasi keterlambatan mengikuti pasar maka perlu bertransaksi opsi call.
Sementar lawannya mempunyai pandang pasar di masa mendatang akan
mengalami penurunan. Investor yang melakukan perjanjian opsi harus mau
membayar hak tersebut yang dikenal dengan premium. Misalkan, PT
Porsea Capital membeli opsi call TLKM sebanyak 5 juta saham dengan
harga Rp. 9.800,- per saham dimana harga premium opsi call sebesar Rp.
25 per saham. Dalam kasus ini PT Porsea Capital membayar Rp. 125 juta

389

kepada bursa49 sebagai biaya atas adanya hak untuk membeli saham TLKM.
Bila TLKM naik secepatnya menjadi Rp. 10.500,- maka PT Porsea Capital
dapat membeli saham TLKM pada harga Rp. 9.800,- per saham. Adanya
transaksi opsi call sebelumnya membuat PT Porsea Capital mendapatkan
keuntungan.
Adapun harga opsi call mempunyai rumusan sebagai berikut:
C = Max (0, S – X)

(23.16)

dimana
C = harga opsi Call
S = harga sekarang finansial atau komoditas atau mata uang
X = harga perjanjian (Strike Price or exercise price)
Gambar 23.5a memperlihatkan investor yang melakukan transaksi
pembelian call dimana investor mengalami kerugian sebesar harga opsi (c)
sampai pada harga saat di harga strike (X). Kemudian investor mengalami
keuntungan setelah harga saham melebihi harga strike ditambah harga opsi
call (X+ c). Gambar 23.5b memperlihatkan keuntungan yang diperoleh
penjual opsi call. Harga saham sampai dengan X, penjual opsi call
mengalami keuntungan sebesar c setelah harga X + c mengalami keruguian
sesuai harga.
X+c

c
0
X

0

X

-c
X+c

(23.5a)
(23.5b)
Jenis kedua opsi dikenal dengan Opsi put, dimana pembeli put
mempunyai hak untuk menjual financial atau komoditas atau valuta
asingnya untuk suatu harga tertentu pada periode tertentu. Pembeli opsi put
mempunyai pandangan pasar di masa mendatang akan mengalmi
penurunan. Pembeli put ingin memperkecil kerugian atas financial atau
49

Investor harus menggunakan broker yang menjadi anggota BEI untuk melakukan
transaksi Opsi.
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komoditas atau valuta asing yang dimilikinya bila pasar mengalami
penurunan.
Adapun harga opsi put mempunyai rumusan sebagai berikut:
p = Max (X - S, 0)

(23.17)

Gambar 23.6a diperlihatkan keuntungan yang diperoleh pembeli opsi put
dimana pembeli opsi put akan mengalami kerugian bila harga turun dari
harga tertinggi sampai pada harga X – p dan mengalami keuntungan bila
harga turun drop menjauh menuju dari X – p.
X-p
p
0
X

0
-p

X
X-p

(23.6a)
(23.6b)
Sementara pada Gambar 23.6b terlihat menceritakan keuntungan atau
kerugian yang dialami oleh penjual opsi put. Penulis opsi put mengalami
keuntungan sebesar nilai harga opsi put p, pada harga underlying aset drop
dari harga tetinggi sampai pada harga aset pada harga strike. Kemudian
keuntungan yang diperoleh drop sampai nol bila harga underlying aset
sampai harga X – p. Setelah harga underlying aset opsi put menurun terus
maka kerugian akan diperoleh oleh penulis opsi.
Misalkan, PT Porsea Capital membeli opsi Put INDF sebanyak 5
juta saham dengan harga Rp. 2.400,- per saham dimana harga premium opsi
put sebesar Rp. 15 per saham. Dalam kasus ini PT Porsea Capital
membayar Rp. 75 juta kepada bursa sebagai biaya atas adanya hak untuk
membeli saham INDF. Bila harga INDF tiba-tiba drop menjadi Rp. 2.000,per saham maka PT Porsea Capital dapat menjual sahamnya pada harga Rp.
2.400,- Artinya penurunan harga INDF yang sangat tajam tidak
terpengaruh pada PT Porsea Capital. Bahkan PT Porsea Capital bisa
memperbaiki nilai pembelian atas saham INDF. Saham INDF dijual dengan
harga strike dan kemudian membeli saham INDF sesuai harga pasar yang
telah turun jauh diharga strike. Sehingga, adanya kenaikan harga setelah
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pembelian pada harga paling terendah membuat PT Porsea Capital
mengalami keuntungan.
Harga opsi call dan put dipengaruhi oleh beberapa peubah seperti
harga sekarang, harga perjanjian, periode ke jatuh tempo, tingkat bunga
bebas risiko, volatilitas, dan dividen dimasa mendatang. Adapun hubungan
masing-masing perubah diuraikan table berikut:
Peubah

Jenis Eropa
Put
Call
Negatif
Positif
Positif
Negatif
?
?
Positif
Positif
Negatif
Positif
Positif
Negatif

Harga Sekarang
Harga Perjanjian
Periode ke Jatuh Tempo
Volatilitas
Tingkat Bunga Bebas Risiko
Jumlah Dividend dimasa dating

Jenis Amerika
Put
Call
Negatif
Positif
Positif
Negatif
Positif
Positif
Positif
Positif
Negatif
Positif
Posiitf
Negatif

Positif menjelaskan bahwa nilai peubah mengalami peningkatan maka
harga opsi mengalami kenaikan dan negatif enjelaskan bahwa nilai peubah
mengalami peningkatan maka harga opsi mengalami penurunan. Bila dibuat
grafik atas opsi yang diuraikan sebelumnya sebagai berikut:

0

X

S

Pada Gambar diatas jelas disebutkan bahwa harga opsi call dan put akan
bernilai nol sampai pada nilai harga strike dan harga opsi mulai ada bila
harga komoditi atau saham atau nilai tukar mata uang melebihi harga
strike.
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Paritas Call dan Put
Uraian sebelumnya telah membahas put dan call serta valuasinya dan
selanjutnya membahas hubungan kedua intrumen opsi ini. Apakah opsi call
dan put mempunyai hubungan atau bisakah kita menghitung harga call bila
mengetahui harga put atau sebaliknya ? Untuk memahaminya, maka ada
sebuah strategi yang diperlihatkan pada Tabel berikut ini.
Posisi

Membeli Saham
Pinjam Uang/Dana
Jual Call
Beli Put
Total

Arus Kas Arus Kas pada saat jatuh
Saat ini Tempo
ST < K
ST ≥ K
- S0
ST
ST
K/(1+r)
-K
-K
+c
0
-(ST – K)
-P
K - ST
0
0
0

Pada Tabel diatas diperlihatkan posisi yang dilakuan manajer investasi yaitu
Membeli saham, Meminjam dana untuk membeli saham; menjual call dan
membeli put. Biasanya pada saat melakukan transaksi tersebut manajer
investasi tidak memiliki modal, sehingga jumlah posisi pada kolom 2 Tabel
diatas tersebut senilai nol. Akibatnya diperoleh persamaan sebagai berikut:

K
+c− p=0
(1 + r )
K
S0 −
=c− p
(1 + r )

− S0 +

(23.18)

Berdasarkan persamaan (9.3) diatas bahwa c – p merupakan paritas put –
call dimana nilainya merupakan selisih harga saham saat ini dengan
pinjaman yang dilakukan ke Bank (K/(1+r)). Tujuan membuat paritas put
– call untuk mendapatkan paritas tersebut dengan menggunakan data harga
saat ini dengan nilai pinjaman. Tujuan kedua menghitung paritas put – call
untuk mendapatkan harga put bila harga call diketahui atau mendapatkan
harga call bila harga put diketahui.
Untuk memahami lebih jelas mengenai paritas put-call ini maka
diberikan sebuah contoh sebagai berikut: Seorang Manajer Investasi
melakukan portofolio dalam opsi. Harga saham BNBR saat ini senilai
Rp.105 dan Strike Price di pasar untuk 3 bulan Rp. 105 dan tingkat bunga
sebesar 5%. Permintaan yang akan dihitung yaitu a) Berapakah paritas put
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– call, b) Berapakah harga opsi call bila put Rp. 10,- dan c). Berapakah harga
put bila call Rp. 25 ?

Posisi

Membeli Saham
Pinjam
Uang/Dana
Jual Call
Beli Put
Total

Arus Kas
Saat ini

Arus Kas pada saat jatuh
Tempo
ST < 105
ST ≥ 105
- 105
ST
ST
105/(1+0.05/4) - 105
- 105
+c
-P

0
105 - ST
0

-(ST – 105)
0
0

Nilai-nilai pada contoh dimasukkan ke dalam persamaan (8.3) maka hasil
diperoleh sebagai berikut:
c – p =105 – (105/(1+0.05/4)
c – p = 105 – 103.7037
c – p = 1.2963
Adapun nilai paritas put – call dibulatkan menjadi sebesar Rp. 1,30 (satu
rupiah tiga puluh sen). Bila harga put sebesar Rp. 10 maka harga call
sebesar Rp. 11,30 (sebelas rupiah tiga puluh sen) dan harga put sebesar
Rp. 23,70 jika harga call Rp. 25,-

Pendekatan Binomial
Salah satu pendekatan yang terkenal dalam menghitung opsi
digunakan pendekatan pohon binomial (binomial tree). Pada pendekatan ini
ditunjukkan kemungkinan harga finansial atau komoditi atau valuta asing
bisa naik atau turun di masa mendatang dan asumsinya bahawa harga
tersebut mengikuti random walk. Cox dan Rubinstein (1985)
memperkenalkan binomial tree terhadap harga opsi yang ditunjukkan pada
gambar berikut:
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P1+

P0

P1-

Rendleman, R. J. and B. J. Bartter (1979) melakukan perhitungan dengan
dua keadaan menggunakan pendekatan matematik. Harga pada periode
berikutnya bisa mengalami kenaikan (P1+) dan bisa juga mengalami
penurunan (P1-). Kenaikan harga dari P0 ke P1+ diasumsikan sebesar u dan
penurunan P0 ke P1- diasumsikan d, sehingga P1+ = P0*u dan P1- = P0*d.
Dalam perhitungan harga opsi dimulai dari sebelah kanan lalu kekiri, karena
perhitungan c di saat ini tidak bisa diketahui tanpa mengetahui harga c di
masa mendatang. Adapun harga opsi di periode berikutnya sebesar cu =
max (0, P1+ - S) untuk P1+ dan cd = max(S – P1-; 0) untuk P1-. Tingkat bunga
yang berlaku, r, dan periode waktu opsi, T. Nilai opsi call saat ini
merupakan nilai ekspektasi nilai opsi dimasa mendatang dan didiskonto
dengan tingkat bunga yang berlaku sehingga menjadi rumusan sebagai
berikut:

c=

1
 p * cu + (1 − p) * cd 
(1 + r )

p=

(1 + r )T − d e r*T − d

u−d
u−d

(23.19)

dimana

Untuk memahaminya lebih jelas, maka diberikan sebuah contoh
untuk saham TLKM. Misalkan, harga saham TLKM saham saat ini Rp.
9.500,- dan pada akhir tiga bulan mendatang harga saham tersebut
kemungkinan pada Rp. 10.500,- atau Rp. 8.500,- Bila harga strikenya
sebesar Rp. 9.800,- untuk tiga bulan mendatang maka harga opsinya sebesar
Rp. 700,- untuk harga saham TLKM Rp. 10.500,- dan nol untuk harga
saham TLKM Rp. 8.500.- Bila dibuat diagram pohonnya sebagai berikut:
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Rp. 10.500,- harga saham
Rp. 700
harga opsi

Rp. 9.500,Rp. 423,455

Rp. 8.500,- harga saham
Rp. 0
harga opsi

Berdasarkan diagram tersebut maka perlu diketahui besar harga saham akan
naik (disimbol dengan u) dan turun (disimbol dengan d) yang umumnya
dalam bentuk persentase. Selanjutnya, dapat dihitung probabilitas naik atau
turun dengan rumusan sebagai berikut:

p=

e r*T − d
u−d

(23.20)

Adapun harga opsi saat ini dihitung sebagai berikut:
c = (p*cu + (1-p) cd )*e-r*T

(23.21)

Bila tingkat bunga bebas risiko sebesar 10%, maka u = (10.500/9.500) =
1,10526 dan d = (8.500/9.500) = 0.89474 dan p = (exp(10%*0.25) –
0,89474)/(1,10526 – 0,89474) = (1,025315 – 0,89474)/(0,21052) = 0,62025
dan (1 – p) = 0,37975. Sehingga harga opsi call sekarang ini dengan
menggunakan persamaan (8.4) sebesar:
c = (0,62025 x 700 + 0,37975 x 0)* 0.97531 = Rp. 423,455.8
Harga opsi call sebesar Rp. 700,- pada harga saham Rp. 10.500,- diperoleh
dari persamaan (9.1) dan demikian juga untuk harga saham TLKM yang
turun menjadi Rp. 8.500,-. Untuk perhitungan opsi selalu menggunakan
arah dari ujung sebelah kanan bergerak ke kiri. Oleh karenanya, pertama
sekali yang dilakukan yaitu mengestimasi harga saham sesuai periode yang
diinginkan. Diagram pohon diatas dikenal dengan satu periode dan
selanjutnya diperkenalkan untuk dua periode sebagai berikut:
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Rp. 1.605,23
Rp. 1.805,23

Rp. 10.500,- harga saham
Rp. 1.092,04 harga opsi

Rp. 9.500,Rp. 660,61

Rp. 9.394.74

Rp. 8.500,- harga saham
Rp. 0
harga opsi

Rp. 7.605,23

Bila dilihat digaram pohon diatas, maka angka dibawah merupakan harga
opsi. Untuk harga opsi RP. 1.805,23 diperoleh dari harga saham dikurangi
harga strike price sebesar Rp. 9.800,- Sedangkan untuk harga opsi pada
harga saham TLKM sebesar Rp. 10.500,- digunakan persamaan (23.21)
yaitu:
Cu = (0,62025 x 1.805,23 + 0,37975 x 0)*0.97531 = Rp. 1.092,04
Harga opsi pada sekarang (harga saham Rp. 9.500,-) dihitung dengan
persamaan (9.6) sebagai berikut:
C = (0,62025 x 1.092,04 + 0,37975 x 0)*0.97531 = Rp. 660,61
Tetapi harga saat ini dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan
binomial yaitu:
C = e-2*r*T *(p2*Cuu + 2*p*(1-p)*Cud + (1-p)2*Cdd)

(23.22)

Sehingga harga opsi call saat ini (harga saham TLKM Rp. 9.500) dengan
persamaan (23.22) yaitu:
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C = 0,951229 x 0,620252 x 1.805,23 = Rp. 660,61
Hasil harga opsi dengan cara bertahap dan pendekatan binomial harus
menghasilkan nilai yang sama.
Harga opsi saat ini dimana ada 3 periode dan selanjutnya dapat
dihitung dengan pendekatan binomail tersebut. Nilai koefisien persamaan
menggunakan hukum segitiga pascal yaitu sebagai berikut:
1
1
1
1
2
1
1
3
3
1
1
4
6
4
1
1
5 10
10
5
1
1
6
15
20
15
6
1
1
7 21
35
35
21
7
1
1
8 28
56
70
56
28
8
1
Dengan hukum segitiga paskal tersebut maka untuk harga opsi call dimana
ada tiga periode sebagai berikut:
C = e-3*r*T*(p3*Cuuu + 3*p2*(1-p)*Cuud + 3*p*(1-p)2*Cud + (1-p)3*Cddd)
( 23.23)
Segitiga Paskal yang dijelaskan sebelumnya dapat digunakan sebagai
koefisien dari persamaan binomial perhitungan harga opsi call untuk saat
ini seperti yang diungkapkan persamaan (23.23). Sehingga secara
matematis nilai c saat ini dengan jamak waktu (Cox and Rubinstein, 1985)
sebagai berikut:

n 

 j
n!
 p (1 − p) n− j max( 0, u j d n− j S − K ) (23.24)
c = e −n*r*T *  
 j =0  j!(n − j )! 

Persamaan (23.24) menjadi persamaan umum untuk pendekatan Binomial
bagi mereka yang ingin mengestimasi harga opsi call. Sementara untuk
opsi put maka perubahan terjadi pada nilai maksimumnya.
Black-Scholes Model
Pada tahun 1973, Fischer Black dan Myron Scholes menerbitkan sebuah
paper di Journal of Political Economy untuk menghitung sebuah harga
sebuah opsi. Paper ini sangat terkenal karena menjadi acuan semua pihak
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sampai saat ini bila membahas harga sebuah opsi. Pada Black-Scholes
model ini harga saham diasumsikan mengikuti distribusi log-normal.
Adapun harga sebuah opsi dari Black Scholes Model sebagai berikut:

c = S 0 N (d1 ) − Xe − r*T N (d 2 ) dan p = Xe − r*T N (−d 2 ) − S 0 N (−d1 )

(23.25)

dimana

d1 =

Ln ( S 0 / X ) + (r +  2 / 2) * T

 T

dan d 2 = d1 −  T

c = harga opsi call
p = harga opsi put
S0 = harga sekarang
N (di) = normal distribusi dengan nilai di dimana i = 1, 2
X = harga perjanjian
r = tingkat bunga bebas risiko
t = periode opsi
σ = volatilitas harga saham
Perhitungan Probabilitas Normal.
Bila x ≥ 0:
N(x) = 1 – N’(x). (ak + bk2 + ck3)
Bila x < 0:
N(X) = 1 – N(-x)
dimana
N(x) = nilai kumulatif distribusi normal untuk x
N’(x)=

1
2

e(x

2

/ 2)

k = 1/(1 + γ*x)
γ = 0.33267
a = 0.4361836
b = - 0.1201676
c = 0.9372980
Sumber: Rubinstein (1990)

Misalkan, 8 bulan lalu Manajer Investasi PT Janjimatogu Capital ingin
membeli opsi saham PT Portal Investasi Porsea Tbk. pada harga US$ 65
dimana harga saat ini senilai US$ 70 per saham dan volatilitas saham
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tersebut sebesar 32% dan tingkat bunga sebesar 10%. Hitung nilai opsi call
dan put saham tersebut ?

d1 =

ln(65 / 70) + (0.1 + 0.32 2 / 2) x(8 / 12)
032 * (8 / 12)

= 0,6694

d2 = d1 – σ √T = 0,6694 – (0.32 x √(8/12)) = 0,4082
N(d1) = 0,7484
N(d2) = 0,6584
N(-d1) = 0,2516
N(-d2) = 0,3416
Harga opsi call dan putnya sebagai berikut:
c = 70*0.7484 – 65*e-0,1*0,6667*0,6584 = 12,3502
p = 65*e-0,1*0,6667*0,3416 – 70*0,2516 = 4,15813
Selanjutnya, perhitungan harga call dan opsi dapat menggunakan dengan
membentuk perhitungan normal distribusi seperti terlihat pada tabel berikut.
(excell ini dapat didownload pada finansialbisnis.com pada lembaran opsi)
Tabel berikut untuk menjawab soal sebelumnya dengan hasil nilai opsi call
sebesar US$ 12,3502 dan nilai opsi put sebesar US$ 3,15813. Tabel berikut
merupakan formulasi Excell untuk menghitung Call dan Put Option. Para
pembaca bisa mendapatkan soft copy excell dengan mengirim email ke
adler.manurung@yahoo.com.

Call & Put Option by Using Black - Scholes Model
Call Option Price =
Current Price
Strike Price
Interest Rate
Time
Volatility
d1
400

12.3502
70
65
10%
0.6667
32%
0.6694

Alpha
a1
a2
a3
a4
a5

0.2316
0.3194
-0.3566
1.7815
-1.8213
1.3303

d2
N(d1)
N(d2)

0.4082
0.7484
0.6584

Put Option Price =

3.15813
70
65
10%
0.6667
32%
0.6694
0.4082
0.2516
0.3416

Current Price
Strike Price
Interest Rate
Time
Volatility
d1
d2
N(-d1)
N(-d2)

k1
k2
1/Vphi
N'(d1)
N'(d2)

0.8657
0.9136
0.3989
0.3189
0.3671

Alpha
a1
a2
a3
a4
a5
k1
k2
1/Vphi
N'(d1)
N'(d2)

0.2316
0.3194
-0.3566
1.7815
-1.8213
1.3303
0.8657
0.9136
0.3989
0.3189
0.3671

Strategi Transaksi Opsi
Uraian sebelumnya telah menjelaskan perhitungan opsi baik dengan
metode sederhana maupun dengan pendekatan model. Tetapi, pertanyaan
yang timbul bagaimana mengelola opsi supaya mendapatkan keuntungan.
Dalam mengelola opsi ini, maka harus diperhatikan pasar dan pasar tersebut
dapat disebutkan dalam tiga kelompok besar yaitu trend naik, trend turun
dan bergejolak disekitar harga tersebut. Ada tiga strategi yang sering
dipergunakan dalam mengelola opsi yaitu hedge, spread dan kombinasi.
Hedge
Hedge merupakan sebuah tindakan yang melakukan perlindungan
atas opsi atau aset yang dimilikinya dan juga bisa sebaliknya. Dalam kasus
ini, pembelian saham merupakan tindakan posisi jangka panjang dan
opsinya merupakan tindakan jangka pendek. Misalkan, investor melakukan
pembelian saham pada harga Rp. 4,- tulis opsi call senilai Rp. 1,- dengan
harga strike RP. 5,- maka hasil yang diperoleh terlihat pada grafik berikut:
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Gr afik : Kom binas i Tulis Call dan Be li Saham
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Pada harga naik, portfolionya mengalami keuntungan sebesar Rp. 2,-.
Bila saham dijual dan menulis put maka grafiknya sebagai berikut:
Grafik : Kom binas i Jual s aham dan Write Put
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Pada grafik diatas tindakan yang diakukan yaitu menjual saham seharga
Rp. 4,- dan menulis put Rp. 1,- dengan harga strike sebesar Rp. 4,- dan
diperoleh untung Rp. 1,- bila pasar naik terus.
Spread
Strategi spread maksudnya, investor mengambil tindakan posisi
short dan long pada opsi, tetapi untuk opsi yang sama dan berbeda harga
strike. Perbedaan harga strike dianggap sebagai spread yang dinginkan
investor. Oleh karenanya, tindakan yang dilakukan membeli put dan
menulis put atau membeli call dan menulis call. Misalkan, investor membeli
put Rp. 0,5 dengan strike price Rp. 4 dan menulis put Rp. 1 dengan harga
strike sebesar Rp. 6,- Adapun grafiknya sebagai berikut:
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Gr afik : Kom binas i Be li dan Tulis Put
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Bila ingin melakukan tindakan menulis dua call Rp. 2 dengan harga strike
Rp. 60 dan membeli dua call Rp. 3 dan Rp. 1,5 dengan harga strike Rp. 55
dan Rp. 65 maka grafiknya sebagai berikut:

Grafik: Kom binasi Beli dan Tulis Call
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Selanjutnya, berbagai bentuk portofolio dapat dilakukan untuk
memperoleh keuntungnan.
Kombinasi
Strategi ini membuat tindakan menggabungkan jenis opsi tersebut
tetapi dalam posisi yang sama yaitu beli opsi call dan put atau menulis opsi
call dan put untuk finansial atau komoditi atau valuta asing yang sama.
Salah satu jenis strategi kombinasi yang popular dengan dengan strategi ini
dikenal dengan Straddle. Jenis strategi ini maksudnya melakukan kombinasi
opsi call dan put dengan harga strike dan jatuh tempo yang sama. Misalkan,
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PT Porsea Capital menjual opsi call dan put saham INDF dengan harga
strike Rp. 2.450 dengan periode jatuh tempo 3 bulan. Harga opsi call dan
put masing-masing sebesar Rp. 250 dan Rp, 150. Adapun bentuk grafiknya
sebagai berikut:
Grafik: Strategi Kombinasi
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Tindakan lain yaitu membeli opsi call dan put, dan hasilnya kebalikan dari
gambar tersebut.
Dalam mengelola opsi ini, maka kreatifitas diperlukan dan membuat
gambarnya supaya bisa diperoleh keuntungan. Tetapi, ketika pihak lain
mengetahui strategi yang dibuat maka kemungkinan memperoleh
keuntungan sangat kecil sehingga strategi pengelolaan opsi harus dirubah
dengan waktu yang singkat.
Soal-Soal
1. Saudara diminta untuk menjelaskan Forward dan Futures serta
perbedaanya.
2. Coba saudara jelaskan risiko yang paling besar antara Forward
dan Future ?
3. Saudara diminta untuk menjelaskan SWAP ?
4. Kenapa berbagai pihak mnelakukan SWAP ?
5. Apakah pihak yang melakukan Swap karena terpaksa, coba
jelaskan dengan singkat ?
6. Apa yang dimaksud dengan opsi ?
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Bab 24
Restrukturisasi Perusahaan:
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi
Pendahuluan
Adanya krisis keuangan dan ekonomi pada kuartal keempat tahun
1997 sampai dengan tahun 1999, membuat perusahaan tidak bisa
membayar hutang sehingga bank mengalami persoalan karena tidak
menerima pembayaran kredit yang telah disalurkan. Akibatnya
Pemerintah mendirikan Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) untuk memulihkan operasi bisnis bank.
Bank-bank
Pemerintah yang menjadi jantungnya perekonomian menghadapi
persoalan dikarenakan merugi yang sangat besar, dimana modal
terkuras atas kerugian yang ada. Pemerintah mengkonsolidasi
empat bank yaitu Bapindo, BBD, BDN dan Bank Exim dan membuat
nama bank baru yang saat ini terkenal dengan Bank Mandiri. Bank
Mandiri ini menjadi bank tersbesar di Indonesia, tetapi saat ini sudah
kalah disalib Bank Rakyat Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank di Indonesia
melakukan akuisisi terhadap perusahaan perusahaan multifinance
dan juga bank yang kecil. Tindakan ini tidak saja dilakukan oleh bank
domestik tetapi juga dilakukan oleh Bank Asing. Seperti HSBC
membeli saham Bank Ekonomi senilai US$ 607,5 juta. Pembelian
HSBC atas Bank Ekonomi membuat kepemilikan berubah dari
pemilik lama (pemilik majoritas PT PT. Lumbung Arthakencana, dan
PT Alas Pusaka and pemegang saham individu Hanny Sutanto,
Teddy Jeffrey Katuari, Finney Henry Katuari and Hendrik Tanojo),
menjadi HSBC dengan besaran kepemilikan 88,89% (2.373.300.000
saham). Bank Ekonomi sudah perusahaan terbuka dan telah
diperdagangkan sahamnya di Bursa. Beberapa informasi yang
beredar di Pasar menyatakan bahwa HSBC membeli Bank Ekonomi
sedikit kemahalan.
Dalam rangka ekspansi Bank Mandiri untuk menyalurkan
kredit dan meningkatkan posisinya, Bank Mandiri membeli 51%
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saham PT Tunas Financindo Sarana. Pembelian ini bernilai Rp. 290
milyar dengan jumlah saham sebanyak 1,275 milyar saham PT
Tunas Financindo Sarana dimana nilai pembelian ini ekuivalen
dengan priceto book value 2,27x. Selanjutnya, nama perusahaan
diganti menjadi PT Mandiri Tunas Finance. Bank Mandiri akan
membuat perusahaan ini menjadi satu-satunya point of sales
pembiayaan kenderaan bermotor dengan melakukan kerjasama
pembiayaan antara lain melalui pola joint financing kepada end user.
Pada Agustus 2010, Bank BRI membeli Bank Agroniaga
dengan cara membeli saham pengendali yaitu Dana Pensiun
Perkebunan. Adapun kepemilikan BRI pada Bank Agroniaga
sebesar 76% dengan nilai sebesar Rp. 330,3 milyar. BRI membeli
saham Bank Agroniaga dengan premium karena berita yang beredar
bahwa negosiasi yang terjadi sangat alot sehingga transaksi ditutup
pada 4 Maret 2011. Pembelian ini untuk memperkuat posisi BRI
dalam bidang Agribisnis yang selama ini digeluti Bank Agroniaga.
Pada tahun 2000, dunia dikejutkan sebuah berita mengenai
American Online (AOL) melakukan akuisisi senilai US$ 162 Milyar.
Akuisisi ini merupakan akuisisi yang terbesar dalam proyek akuisisi
yang pernah terjadi di Amerika Serikat bahkan di dunia. Akuisisi ini
menjadikan AOL semakin terbesar dalam bidang media dan
Entertainment.
Perusahaan sejenis AOL melakukan tindakan yang sama
yaitu TV7 yang dimiliki Kompas Group diserahkan pengelolaannya
kepada TransTV yang dimiliki Para Group, sehingga TV7 merubah
brand menjadi brand gabungan Trans dan TV7 yaitu Trans7. Setelah
dikelola TransTV, TV7 tersebut mengalami perubahan yang
mendasar dan mengalami keuntungan. Selanjutnya, mulai tahun
2010 dan akhirnya April 2011 disetujuinya SCTV dan Indosiar
melakukan merger. Walaupun, pada awalnya merger kedua bisnis
televisi ini banyak mendapat komentar dan kritikan agar tidak
terlaksana.
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Akuisisi dalam pertelevisian ini juga terjadi pada tahun 2006
dimana sekarang namanya TVOne. Sebelumnya, tv tersebut
bernama Lativi yang dimiliki Pasar Raya Group. Lativi menggerogoti
kinerja Pasar Raya Group sehingga Pasar Raya Group menjual
Lativi kepada empat anak muda Indonesia yaitu Sandiago Uno, Erick
Thohir, Anindya Bakri dan Muhammad Lutfi. Saat ini TVOne menjadi
salah satu televisi yang menjadi bisnis diperhitungkan dalam industry
tersebut.
Pada akhir Nopember 2007, Bursa Efek Jakarta melakukan
penggabungan dengan Bursa Efek Surabaya. Penggabungan ini
ingin melakukan efisiensi dan adanya satu Bursa di Indonesia.
Sebenarnya, kedua bursa mempunyai pemegang saham yang
hampir sama.
Hidup perusahaan PT Bursa Efek Surabaya
sebenarnya agak morat marit dimana arus kas yang sedikit
terganggu tetapi masih berlangsung kehidupannya. Selain itu, faktor
politik keinginan pihak tertentu ingin menguasai bursa didorongnya
Bursa digabungkan.
Krisis keuangan yang terjadi pada tahun kuartal keempat
tahun 1997 memberikan persoalan yang berat terhadap
perekonomian Indonesia dimana banyak perusahaan membutuhkan
dana.
Temasek Holdings dari Singapura banyak melakukan
pembelian saham perusahaan termasuk pembelian saham PT
Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) dan PT Indosat, Tbk. yang
berakibat adanya pengendalian Temasek pada industri yang sama.
Tindakan ini dilihat KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)
dan menyatakan terjadi gangguan pada persaingan usaha dan
merugikan konsumen seluler. KPPU meminta Temasek untuk
melepaskan kepemilikan sahamnya di Telkomsel atau Indosat,
dimana keputusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Jakarta Pusat dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia50.
Ada sebuah merger yang cukup mengejutkan pasar modal
2004 dilakukan sebuah Group Lippo dimana group ini selalu
50

Syamsul Maarif (2010); Merger dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha; Degraf
Publishing, p. 4.
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melakukan tindakan kontroversi. Tindakan kontroversi tersebut
dapat dilakukan karena group ini mempunyai jaringan dimana-mana
termasuk di Pemerintahan. Ada 8 perusahaan dibawah Lippo
bergabung dan tetap berdiri satu perusahaan yatiu PT Lippo
Karawaci pada tahun 2004. Adapun Perusahaan-perusahaan Grup
Lippo itu adalah PT Lippo Karawaci Tbk., PT Lippoland Development
Tbk., PT Siloam Health Care Tbk., PT Aryaduta Hotel Tbk., PT
Kartika Abadi Sejahtera, PT Sumber Waluyo, PT Anangggadipa
Berkat Mulia, dan PT Metropolitan Tatanugraha. Perusahaan ini
membuat aset perusahaan mempunyai Aset Rp. 5,3 trilliun51.
Selanjutnya perusahaan melakukan right issue sebanyak
881.905.813 saham dengan harga Rp. 1.050,- per saham dan
529,14 juta waran I seharga Rp. 1.750 dan diperkirakan
mendapatkan dana sekitar Rp. 1 trilliun.
Berbagai uraian sebelumnya telah memberikan pandangan
bahwa tindakan korporasi merger, akuisisi dan konsolidasi sudah
sering dilakukan di luar Indonesia dan juga untuk Indonesia. Tetapi,
pengungkapan merger, akuisisi dan konsolidasi belum banyak
dibukukan terutama yang berbahasa Indonesia, sehingga banyak
pihak sering kali mengalami kebuntuan untuk mendapatkan literatur.
Akibatnya memahami tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi tidak
secara utuh didapatkan.
Filsafat Restrukturisasi
Uraian sebelumnya telah banyak menguraikan berbagai perusahaan
yang melakukan merger, akusisi dan konsolidasi. Adakah filsafat
dari tindakan korporasi tersebut atau hanya sebagai tindakan untuk
meningkatkan reputasi perusahaan. Menurut Williamson (2010 ),
ada empat filsafat yang selalu dibahas beberapa akademisi,

51

http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2004/11/26/brk,20041126-32,id.html; 15 Mei
2011. pukul 5.32 sore
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mengapa melakukan tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi52
yaitu:
a. Restrukturisasi untuk Posisi,
Restrukturisasi yang dilakukan untuk menyatakan posisi
perusahaan kepada kompetitor atau kepada publik. Posisi
perusahaan sangat penting untuk menyatakan keberadaan
perusahaan. Dalam menyatakan posisi yaitu:
a.1. Untuk memperkuat (strengthening)
Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi dimaksudkan
untuk memperkuat posisi perusahaan agar going concern
perusahaan dapat terjamin. Semakin kuatnya perusahaan
menimbulkan memperkuat posisi perusahaan.
a.2. Untuk diversifikasi
Tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi dipergunakan
perusahaan
untuk
melalukan
diversifikasi
usaha.
Perusahaan melakukan merger, akuisisi dan konsolidasi
dengan perusahaan yang tidak sejenis usahanya.
b. Restrukturisasi untuk Platform
Perusahaan yang ingin melakukan merger, akuisisi dan
konsolidasi mempunyai tujuan yaitu ingin membuat platform
perusahaan. Adapun platform yang dilaksanakan dalam
rangka tindakan sebagai berikut:
b.1. Untuk pengembangan bisnis baru
b.2. Untuk mengembangkan pada daerah terbaru
b.3. Untuk meningkatkan pasar terbaru atau model bisnis
terbaru

52

Peter Williamson (2010); Strategis Issues in Mergers and Acquisitions: Lesson from
DBS Bank; Materi Training “Strategic Management”, University of Cambridge, 2 – 7 Ma7
2010.
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c. Restrukturisasi Kompentensi
Kompetensi perusahaan sangat dibutuhkan agar publik
memahami keberadaan perusahaan. Kompetensi ini akan
memberikan image, pengetahuan dan persepsi publik
terhadap perusahaan. Akibatnya, publik atau konsumen
memahami bila produk yang dihasilkan merupakan satusatunya tujuan konsumen untuk mendapatkannya.
d. Restrukturisasi sebagai sebuah pilihan (Choice)
Tindakan korporasi dengan merger, akuisisi dan konsolidasi
merupakan keharusan atau sebuah opsi yang harus
dilakukan oleh perusahan. Bila tindakan ini tidak dilakukan
maka perusahaan mempunyai kenungkinan going concern
tidak jelas.
Adanya keempat filsafat ini membuat para pengusaha melakukan
merger, akuisisi dan konsolidasi, tetapi ketika melakukan tindakan
korporasi tersebut pengusaha hanya berpikir untuk bertumbuh atau
mempertahankan diri agar bisa berlangsung hidup (going concern).
Gelombang Merger di Amerika Serikat
Merger, Akuisisi dan Konsolidasi menjadi salah satu usaha yang
dilakukan perusahaan untuk bertumbuh. Tindakan ini lebih cepat
dibandingkan bila perusahaan melakukan pertumbuhan secara
internal. Tabel berikut memperlihatkan perkembangan Merger dan
Akuisisi di dunia. Merger dan Akuisisi sebesar $ 237 milyar pada
tahun 1985 dan mengalami kenaikan menjadi $ 3.180 milyar pada
tahun 2000. Artinya, terjadi kenaikan pertumbuhan sebesar $ 1108
milyar pada periode 1995 sampai dengan 1997 dan sebesar $2.851
milyar pada 1998 sampai tahun 2000. Sedangkan, Merger dan
Akuisisi sebesar Rp. 201 milyar pada tahun 1985 meningkat menjadi
$1.661 milyar pada tahun 2000. Data tersebut memperlihatkan
bahwa nilai merger dan akuisisi selalu lebih tinggi di Amerika Serikat
di bandingkan diluar Amerika Serikat. Tindakan Merger bagi
perusahaan menjadi sebuah keinginan hampir setiap perusahaan
yang beroperasi di Amerika Serikat, dikarenakan mempersingkat
bertumbuhnya perusahaan yang bersangkutan. Bahkan merger di
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Amerika Serikat dibuat menjadi beberapa gelombang yang terlihat
pada Tabel 24.1 berikut.
Tabel 24.1: Merger dan Akusisi 1985 s/d 2000 (Milyar US$)

Dunia
Tahun
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Nilai $

%
Perubahan

237
260
312
503
556
430
339
322
435
527
825
1003
1497
2302
3072
3180

10
20
61
11
-23
-21
-5
35
21
57
22
49
54
33
4

1108
2851

157.3

Amerika Serikat
Dunia Selain Amerika
%
%
Nilai $
Nilai $
Perubahan
Perubahan
201
36
205
2
55
53
214
4
98
78
356
66
147
50
306
-14
250
70
172
-44
258
3
133
-23
206
-20
132
-1
190
-8
219
66
216
14
310
42
217
0
404
30
421
94
564
40
439
4
811
44
686
56
1480
82
822
20
1436
-3
1636
99
1661
16
1519
-7

Rata-rata
95-97
98-00

593
1526

157.3

515
1326

157.2

Sumber : Thomson Financial Securities Data dalam Weston and Weaver, 2001. Mergers
and Acquisition, The McGraw-Hill Executive MBA Series. New York: McGraw-Hill.p.2.

Kerangka Restrukturisasi
Adapun kerangka restrukturisasi dapat dikelompokkan menjadi
empat kelompok besar yang dapat diuraikan dalam Bagan 24.1.
Dalam melakukan restrukturisasi perusahaan, maka perusahaan
bisa melakukannya dengan memperhatikan neraca perusahaan.
Adapun neraca perusahaan berisikan asset, hutang dan ekuitas.
Sehingga restrukturisasi dilakukan dengan susunan dalam neraca
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tersebut. Restrukturisasi asset merupakan restrukturisasi yang
pertama dilakukan oleh perusahaan. Adapun restrukturisasi asset
yaitu melakukan akuisisi asset, divestasi asset dan termasuk merger
dan konsolidasi.
Restrukturisasi kedua yaitu restrukturisasi
kepemilikan perusahaan. Adapun restrukturisasi kepemilikan yaitu
spin-off, split-ups dan equity carve-out.
Bagan 24.1: Tindakan Restrukturisasi Perusahaan

Restrukturisasi Kepemilikan:

Restrukturisasi Aset:
-

Akuisisi
Divestasi
Merger

Spin-off
Split-ups
Equity Carve-out

-

Restrukturisasi
Perusahaan

Restrukturisasi Hutang:
-

Exchange Offers
Kebangkrutan
Likuidasi
Lain-lain

Restrukturisasi Lainnya:
-

Joint Venture
Go Private
Pembelian Saham

Restrukturisasi yang ketiga yaitu restrukturisasi hutang perusahaan.
Adapun restrukturisasi hutang yaitu merubaha hutang menjadi
saham, melakukan kebangkrutan atas perusahaan dan juga
melakukan likuidasi atas perusahaan serta bentuk lain yang
memungkinkan perusahaan bisa berlangsung dengan memperbaiki
hutang tersebut. Restrukturisasi keempat merupakan restrukturisasi
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perusahaan yang tidak termasuk dalam tiga restrukturisasi yang
diuraikan sebelumnya. Salah satu restrukturisasinya membuat
perusahaan joint venture. Pendirian perusahaan joint venture salah
satu cara untuk meningkatkan pendapatan perusahaan.
Atas tindakan korporasi yang dilakukan perusahaan, para
akademisi mencoba melakukan penelitian atas tindakan
perusahaan. Penelitian tersebut mengkaitkan teori dan motivasinya.
Misalkan, teorinya menyatakan sinergi dimana motivasinya bahwa 1
+ 1 = 3. Teori dan motivasi yang menyebabkan merger dan akuisisi
sangat diinginkan berbagai pihak. Bisa juga diperhatikan pada Tabel
24.2 berikut dibawah ini.
Tabel 24.2: Teori Umum yang Menyebabkan Merger dan Akuisisi
Theory

Motivation

Synergy
Operating Synergy
Economic of Scale
Economies of Scope

1+1=3
Improve operating efiiciency through economies of scale or
scope by acquiring a customer, supplier, or competitor

Financial Strategy

Lower cost of capital by smoothing cash flow, realizing
financial economies of scale, and better matching of
investment opportunities with internal cash flows

Diversification
New Products/Current Markets
New Products/New Markets
Current Products/New Markets

Position the firm inn higher growth products or markets

Market Power

Increase market share to improve ability to set and maintain
price above competitive levels

Strategic Realignment
Technological Change
Regulatory and Political Change

Acquire needed capabilities to adapt more rapidly to
environmental changes than could be achieved if they
were developed internally

Hubris (Managerial Pride)

Acquires believe that their valuations of targets are more
acurate that market's. causing the to overpay by
overestimating the gains from synergy

Buying Undervalues Assets
(q-Ratio)

Acquires assets more cheaply when the stock of existing
companies is less tha cost of buying or building
assets

Mismanagement (Agency
Problems)

Replace marginally competent managers or managers who
are not acting in the best interests of the owners

Managerialism

Increase the size of a company to increase the power and
pay of managers

Tax Considerations

Obtain unused net operating losses and tac credits, asset
write-ups, and substitute capital gains for ordinary income

Sunber: Donald Depalmphilis (2003); Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities;
Academic Press; pp.20
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Konsep Merger, Akuisisi dan Konsolidasi53
Ada tiga jenis ketika melakukan restrukturisasi yaitu Merger, Akuisisi
dan Konsolidasi, akan diuraikan berikutnya.
Merger
Merger berasal dari bahasa latin yaitu Mergere, yang mempunyai arti
bergabung bersama, menyatu, berkombinasi, yang menyebabkan
hilangnya perusahaan yang digabungkan. Black’s Law Dictionary
(1991) mendefinisikan merger sebagai berikut:
“The fusion or absorption of one thing or right into
another; generally spoken of a case where one of
the subjects is of less dignity or importance than the
other. Here the less important ceases to have an
independent existence.”
Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, ayat 1 menyatakan bahwa Penggabungan (penulis sebut:
Merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu
Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan
lain yang telah ada mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan
yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan
yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum
Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
Reed and Lajoux (1999) mendefinisikan merger adalah
bergabungnya dua atau lebih perusahaan untuk beroperasi di masa
mendatang dimana salah satu perusahaan tidak beroperasi lagi
(hilang). Perusahaan yang tetap beroperasi bisa berganti nama
setelah merger dilakukan untuk menyatakan operasi perusahaan.
Perusahaan yang digabungkan harus dileburkan atau dibubarkan
untuk menyatakan telah terjadi penggabungan perusahaan.
Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua
Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan
53

Mareri ini diambil dari Adler Haymans Manurung (2011), Restrukturisasi Perusahaan:
Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi serta Pembiayaannya; PT Adler Manurung Press.
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suatu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan
pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum
Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
Konsolidasi dapat dianggap sebagai peleburan dimana tindakan
seperti ini telah dilakukan di Indonesia yaitu Bank Mandiri. Bank ini
merupakan peleburan atas empat bank yaitu Bank EXIM, BDN, BBD
dan Bapindo, yang dimiliki Pemerintah Indonesia. Peleburan
keempat bank ini tidak terlepas dari persoalan krisis keuangan dan
ekonomi yang dialami Indonesia dan sangat berpengaruh kepada
keempat bank tersebut. Bila dilihat secara konsepsi yang benar
maka keempat bank tersebut bukan melakukan konsolidasi tetapi
tindakan yang dilakukan yaitu pertama kali didirikannya Bank Mandiri
dimana asetnya dan sumber daya manusia datang dari keempat
tersebut. Sumber daya manusia di keempat bank tersebut diPHK
dan kemudian direkruit kembali menjadi pegawai Bank Mandiri.
Tetapi, semua pihak secara bersama-sama menyatakan bahwa
tindakan tersebut merupakan konsolidasi bank pemerintah.
Merger merupakan cara terpendek untuk bertumbuh bagi
perusahaan. Banyak pihak selalu menyatakan merger pasti berhasil
dilakukan dan perusahaan akan bertumbuh. Tetapi, ada juga
merger yang tidak berhasil dilakukan sehingga perusahaan tidak
jelas. Tabel 24.3 berikut memperlihatkan merger yang tidak berhasil.
Tabel 24.3: Beberapa Perusahaan yang Gagal Merger
Study

Year

Companies

Primary Reason for Failure

5409 acq

Percentage
Failed
16%

Brjoksten

1965

McKinsey

1979

116acq

77%

Healy et.al

1992

50

40% in year
5

Poor
post-acquisition
integration
(slow
pace),
overestimation of synergies,
large target size, overbidding
Low
combined
asset
productivity

Mitchell/EIU

1988 –
1996

150

70%

Sumber:Bakker and Helmink (2000); p. 1.
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Poor Technology Assessment

Poor
Planning,
communication,
integration

poor
slow

Pada Tabel 24.2 tersebut diperlihatkan juga alasan gagalnya merger
yang dilakukan perusahaan tersebut.
Kegagalan merger
dikarenakan sangat lemah pada selesai akuisisi dan perencanaan.
Oleh karenanya, pihak yang ingin melakukan tindakan korporasi
merger, akuisisi dan konsolidasi harus melakukan perencanaan
yang matang dan jelas langkah-langkah yang dilakukan serta secara
terus menerus melakukan evaluasi atas tindakan yang dilakukan.
Pola Merger
Perusahaan sebelum melakukan merger mempunyai
karakteristik sendiri dan karakateristik tersebut menjadi
kebanggaannya. Masih segar dalam ingatan bahwa Bank Duta
dianggap sebuah bank yang cukup bagus dan menjadi idaman
sarjana untuk berkerja di Bank tersebut. Bank ini merupakan pelopor
adanya kartu kredit dan setiap orang bangga mempunyai kartu kredit
dari Bank Duta karena dipercaya, terkecuali saat ini imagenya
berbeda. Hancurnya bank ini karena kalah bermain valas yang
cukup besar dilakukan oleh pegawainya. Bisnis unit ini diambilalih
oleh bank yang melakukan akuisisi yaitu Bank Damanon. Bisnis
kartu kredit Bank Danamon cukup baik karena dipindahkan dari
Bank Duta ketika digabungkan. Oleh karenanya, ketika dua atau
lebih perusahaan yang melakukan merger akan mempunyai pola
merger. Akibatnya, pola merger tersebut dapat diklasifikasikan
menjadi dua pola merger yaitu Mothership merger dan Plaform
Merger. Adapun Mothership merger memberikan arti bahwa
perusahaan yang melakukan merger dan pola bisnis perusahaan
yang hidup dipergunakan atau dijalankan. Bank Damanon ketika
dimerger dengan sembilan bank yaitu Bank Duta, Bank Tiara, Bank
Tamara, PDFCI, Bank Rajawali, Bank Rama, bank RSI dan Bank
Nusa memakai model Merger dengan wadah atau induk
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(mothership/surviving banks) adalah Bank Danamon. Beberapa
keunggulan pola merger dengan Mothership Bank sebagai berikut54:
◼ Menggunakan satu sistem operasional dan informasi
manajemen dari bank induk.
◼ Dapat memilah milah asset-aset bank yang dimerger. Proses
merger dapat dilakukan terhadap bank bank yang belum
direkapitalisasi. Bank induk yang menentukan rencana kerja
bank hasil merger sehingga memberikan fleksibilitas dalam
menentukan strategi rencana usaha kedepan.
◼ Kemampuan meningkatkan efisiensi bank hasil merger
dengan pola ini lebih tinggi dibandingkan konsep merger
lainnya.
◼ Tidak perlu meminta izin bank baru, karena sudah ada bank
induk, tetapi bank induk perlu mendapat izin penggabungan
dari Bank Indonesia.
Uraian sebelumnya telah membahas keunggulan mothership bank,
tetapi pola ini juga mempunyai kelemahan sebagai berikut55:
◼ Potensi timbulnya persepsi diskriminatif dalam penanganan
karyawan bank yang dimerger.
◼ Permasalahan yang ada di bank-bank merger akan ikut dalam
bank induk khususnya dari sisi kewajiban.
Adapun Platform (Koordinator) Merger memberikan arti bahwa
perusahaan yang melakukan merger mempunyai kekuatan masingmasing dan kekuatan tersebut tetap ada pada perusahaan merger.
Akibatnya, perusahaan yang baru menjadi perusahaan yang
mempunyai kekuatan disemua lini yang digabungkan pada
perusahaan merger. Salah satu contoh bentuk platform Merger yaitu
Bank Permata. Bank ini merupakan gabungan/merger dari Bank
Bali, Universal. Artha Media, Prima Express dan Patriot, BPPN
melakukan dengan pola Bank Koordinator (Coordinator Bank).
Konsep ini diterapkan dengan menunjuk satu bank diantara bank
yang akan dimerger sebagai bank yang melaksanakan fungsi

54

Drajad Prasetyo (2008)

55

Drajad B. Prasetyo (2008).
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koordinasi dan fasilitator terhadap bank yang dimerger. Konsep ini
umumnya memiliki beberapa karakteristik56 yaitu:
◼ Penggabungan perusahaan yang penekanannya terletak
pada sinergi atau complementary factors diantara bank yang
dimerger, sehingga dalam proses merger tersebut tidak ada
bank yang dominan.
◼ Adanya tim khusus yang merupakan perwakilan masingmasing perusahaan ketika proses merger dilaksanakan. Tim
khusus yang dibentuk termasuk dari bank coordinator.
◼ Manajemen bank koordinator hanya berperan sebagai
fasilitator dalam memenuhi logistik seperti tempat, komputer,
peralatan kantor dll. bagi keperluan Tim khusus.
◼ Tim khusus bersama konsultan jasa keuangan dan hukum
menyiapkan rencana kerja bank hasil merger.
◼ Proses penanganan karyawan bank yang dimerger dilakukan
oleh Tim khusus.
Bank Koordinator ini ditentukan atas dasar beberapa kriteria57:
◼ Memiliki kemampuan untuk memfasilitasi dan
mengkoordinasikan proses merger, yang dilihat dari
jumlah account, kinerja, teknologi dan jaringan kantor.
◼ Mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik
dibandingkan perserta merger lainnya terutama dari
sudut likuiditas, kualitas assets dan tingkat efisiensi
Jenis Merger
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa merger mempunyai
motif dan manfaat, tetapi merger tersebut bisa juga dibedakan
sebagai berikut:
a. Merger Horizontal
Jenis merger ini merupakan merger yang ingin menguasasi pasar
(monopoli) dan tindakan ini tidak bisa dilakukan dengan adanya
56

Drajad B. Prasetyo (2008).

57

Op.cit
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undang-undang anti monopoli. Undang-undang anti monopoli di
Indonesia dikenal dengan Undang Undang Persaingan Usaha.
Bentuk merger horizontal dapat juga disebut merger antara dua
perusahaan yang mempunyai industri yang sama. Misalkan,
Industri perbankan di Jepang dimana Bank of Tokyo dan
Mitsubishi Bank bergabung menjadi Bank of Tokyo – Mitsubishi,
Ltd. Kemudian, pada tahun 2005, bank ini merger dengan UFJ
Financial sehingga bernama Mitsubishi UFJ Financial Group.
Adapun rasio pertukaran saham yang terjadi yaitu 0.62 saham
Mitsubishi Tokyo untuk satu saham UFJ. Gabungnya dua
perusahaan keuangan ini membuat perusahaan keuangan
terbesar di dunia sehingga aset menjadi US$ 1,8 Milyar dimana
Citigroup sebagai perusahaan finansial terbesar di Amerika
Serikat hanya mempunyai aset US$ 1,18 milyar58. Untuk kasus
Indonesia yaitu bergabungnya Bank Niaga dan Bank Lippo dan
dibuat menjadi Bank CIMB Niaga. Bergabungnya kedua bank
dikarenakan peraturan Bank Indonesia mengenai Single Present
Policy yaitu adanya hanya satu pemilik bank. Tanpa melihat
kebijakan BI tersebut maka merger kedua bank merupakan satu
tindakan untuk meningkatkan pasar atau memperkokoh bank
yang tetap berdiri. Satu lagi merger yang cukup memberikan
kejutan di Pasar Modal Indonesia, 8 perusahaan dibawah Lippo
bergabung dan tetap berdiri satu perusahaan yaitu PT Lippo
Karawaci pada tahun 2004. Adapun Perusahaan-perusahaan
Grup Lippo itu adalah PT Lippo Karawaci Tbk., PT Lippoland
Development Tbk., PT Siloam Health Care Tbk., PT Aryaduta
Hotel Tbk., PT Kartika Abadi Sejahtera, PT Sumber Waluyo, PT
Anangggadipa Berkat Mulia, dan PT Metropolitan Tatanugraha.
Perusahaan ini membuat aset perusahaan mempunyai Aset Rp.
5,3 trilliun59.
Kedelapan perusahaan ini mempunyai usaha
58

http://www.msnbc.msn.com/id/6992181/ns/business-world_business/; 15 Mei 2011,
pukul 5.19.
59

http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2004/11/26/brk,20041126-32,id.html; 15 Mei
2011. pukul 5.32 sore
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dalam properti, hotel dan rumah sakit. Memasukkan satu rumah
sakit sebenarnya tidak menjadi sekelompok, tapi group
menganggap satu kelompok. Adapun tujuan merger horizontal
ini untuk mengurangi persaingan dalam industri tersebut dan
terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut.
Mitsubishi
Bank

BT

SBU1

SBU2

SBUn

SBU1

SBU1

SBUn

Selanjutnya, setelah kedua bank melakukan merger maka
struktur organisasi banknya sebagai berikut:
BT – Mitsubishi Bank

SBU1

SBU2

SBU3

SBU4

SBUn-1

SBUn

b. Merger Vertikal
Merger vertikal merupakan merger dua usaha atau
lebih yang berbeda tapi saling berkaitan yaitu perusahaan satu
membutuhkan produk perusahaan yang satu. Merger kedua
perusahaan membuat perusahaan menjadi efisien karena tidak
timbul lagi margin antara perusahaan yang memilki bahan baku
dan produk akhirnya.
Baru-baru Bank Danamon mengakuisisi PT Adira
Finance dimana maksud tujuannya untuk menyalurkan dana
yang dimiliki Bank Danamon. Bila PT Adira Finance yang
melakukan merger dengan Bank Danamon dimana maksud
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tujuannya agar PT Adira Financea mudah mendapatkan dana
dan ini yang disebut dengan Merger Vertikal. Contoh lain yang
bisa diceritakan untuk menyatakan Merger Vertikal yaitu
perusahaan tekstil penghasil pakaian jadi melakukan merger
dengan perusahaan yang menghasilkan bahan tekstil yaitu
perusahaan yang menghasilkan bahan jadi untuk dibuat jadi
pakaian jadi.
Perusahaan Pupuk Kompos Organik yang
menghasilkan pupuk organik yang bahan bakunya dari kotoran
hewan Sapi.
Perusahaan ini melakukan merger dengan
perusahaan peternakan sapi sehingga kotoran ternak sapi bisa
dipergunakan sebagai bahan baku untuk pupuk kompos organik.
Salah satu contoh yang terjadi baru-baru ini yaitu
Merger antara PT Tri Polyta dan PT Chandra Asri60 dimana
kedua perusahaan dimiliki oleh PT Barito Pacific Tbk, yang
diumumkan pada 27 September 2010, diperkirakan
menghasilkan perusahaan dengan total aset sebesar USD1,5
miliar atau sekitar Rp14 triliun, sebanyak USD1,2 miliar dari
Chandra Asri dan USD280 juta dari TPIA.
Merger kedua perusahaan yaitu TPIA menghasilkan
360 ribu ton polipropilena per tahun dan sementara PT Chandra
Asri, salah satu perusahaan terbesarkan uang memproduksi
propilena, etilena, dan polietilena dengan kapasitas 600 ribu ton
per tahun, nantinya bisa menghasilkan proforma total penjualan
Rp17-20 triliun per tahun.
Polipropilena sebagai bahan kimia merupakan bahan
baku yang digunakan pada berbagai macam produk konsumsi
seperti kemasan makanan, perabot rumah tangga, komponen
otomotif, peralatan elektronik dan berbagai aplikasi lainnya.
Bahan baku utama memproduksi polipropilena adalah propilena
yang merupakan hasil dari proses pemecahan nafta yang
dihasilkan oleh PT Chandra Asri.

60

Http://economy.okezone.com/read/2010/10/25/278/385983/merger-tri-polyta-gelarrupslb-27-oktober
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Polipropilena
TPIA

Chandra Asri

Trypolita Chandra
Asri

Polipropilena

Propilena
Propilena

Sebelum Merger

Setelah Merger

Dalam membahas merger vertikal maka merger ini dapat
dikelompokkan ke dalam dua jenis yaitu Merger Vertikal
Backward (merger ke belakang) dan Merger Vertikal Forward
(merger ke depan).
Adapun merger vertikal backward
merupakan merger terhadap perusahaan yang menghasil
input/bahan baku perusahaan.
Tindakan ini dilakukan
perusahaan untuk menghapus biaya tinggi dan input yang
diperoleh tidak lebih mahal. Margin penjualan tidak lagi dibayar
perusahaan akibat perusahaan tersebut sudah langsung menjual
kepada perusahaan. Adanya penggabungan ini maka harga
jugal produk perusahaan bisa dimurahkan sehingga volume
penjualan bisa meningkat. Sementara merger vertikal kedepan
merupakan penggabungan perusahaan dengan perusahaan
distribusi. Akibatnya, perusahaan tidak membayar margi kepada
perusahaan distribusi. Tetapi, belakangan ini perusahaan bahan
baku dan distribusi jarang digabungkan dan selalu pada intinya
fokus bisnis yang dijalankan dan sesuai keahlian.
Merger Konglomerasi
Merger Konglomerasi adalah merger dua atau lebih
perusahaan yang mempunyai bisnis usaha berberbeda sehingga
memiliki berbagai usaha atau konglomerasi. Tindakan ini
dilakukan perusahaan dalam rangka melakukan diversifikasi
usaha untuk antisipasi pendapatan di masa mendatang.
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Bergabungnya anak perusahaan Lippo yaitu PT Lippo
Karawaci Tbk., PT Lippoland Development Tbk., PT Siloam
Health Care Tbk., PT Aryaduta Hotel Tbk., PT Kartika Abadi
Sejahtera, PT Sumber Waluyo, PT Anangggadipa Berkat Mulia,
dan PT Metropolitan Tatanugraha serta tetap keberadaan PT
Lippo Karawaci Tbk. Mergernya perusahaan ini membuat aset
perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk menjadi besar yaitu Rp.5.3
trilliun.
PT Putra Nauli

PT F B I

Konsultan

Training

Pupuk Kompos

Pada Bagan diatas secara jelas PT Finansial Bisnis Informasi
mempunyai bisnis yang bervariasi yaitu Konsultan dan pelatihan
(training) dan PT Putra Nauli mempunyai bisnis pupuk kompos.
Kedua perusahaan melakukan merger dan tetap yang muncul PT
Finansial Bisnis Informasi dengan unit bisnis yang juga sangat
bervariasi dengan bagan sebagai berikut:
PT Finansial Bisnis Informasi

Konsultan

Training

Pupuk Kompos

c. Merger Ekstensi Pasar
Merger Ekstensi Pasar dimaksudkan yaitu mergernya dua
perusahaan atau lebih sehingga pasar yang dimiliki perusahaan
terbaru menjadi bertambah.
Bertambahnya pasar bukan
menyatakan bertambahnya persentasi pasar yang dimiliki,
melainkan bertambahnya pasar diluar pasar yang dimiliki saat ini.
Biasanya, pertambahan pasar yang dimaksud merambah ke
negara lain, bukan di negara bersangkutan.
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d. Merger Ekstensi Produk
Merger Ekstensi Produk adalah bergabungnya dua perusahaan
atau lebih dengan maksud terjadinya produk yang akan
dipasarkan lebih banyak.
Perusahaan yang bergabung
mempunyai kemiripan dalam industri yang digeluti perusahaan.
Akibatnya jangkauan konsumen juga lebih besar. Misalkan,
industri farmasi dimana sebuah perusahaan mempunyai
konsentrasi dengan obat ethical dan kemudian bergabung
dengan perusahaan farmasi yang berkonsentrasi obat massal.
Perusahaan yang melakukan gabungan ini yaitu Upjohn (USA)
dan Pharmacia (Swedia).
Jenis merger yang diuraikan tersebut dapat diringkas dalam sebuah
bentuk tabel dimana horizontal menyatakan hubungan terhadap
pasar dan vertikalnya menyatakan hubungan produksi. Persoalan
utama perusahaan selalu berhubungan dengan kedua variabel
tersebut yaitu produksi dan pasar.
Sehingga pertanyaan yang
timbul apakah perusahaan melakukan tindakan korporasi untuk
kepentingan produk atau kepentingan pasar dari produk yang
dihasilkan. Adapun tujuan utama selalu berpikir untuk efisiensi dan
bertumbuhnya perusahaan di masa mendatang. Adapun tabel yang
dimaksud sebagai berikut:
Market Relation
Same
Different
Same
Horizontal
Market Extension
Merger & Acquisition (Concentric Technology)
Merger & Acquisition
Production LongVertical Backward
Vertical Forward
Relation
Linked
Merger & Acquisition Merger & Acquisition
Unrelated Product Extension
Conglomerate
(Concentric
Merger & Acquisition
Marketing) Merger
& Acquisition
Sumber: Angwin (2007).
Artinya, perusahaan yang melakukan tindakan korporasi merger,
akuisisi dan konsolidasi mempunyai tujuan pada pasar dan
produksinya. Bila produksi tidak berhubungan maka perusahaan
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sedang melakukan
konglomerasi.

diversifikasi

produk

sehingga

mencapai

Akuisisi
Akuisisi adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu
“Acquisition”. Adapun pengertian akuisisi yaitu mengambil alih
kepemilikan pihak lain. Pasal 1 ayat 11, Undang Undang No. 40
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mendefinisikan
Pengambilalihan yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan
hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham
Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas
Perseroan tersebut.
KPPU sebagai sebuah lembaga yang
mengatur persaingan usaha di Indonesia juga mendefinisikan
akuisisi. Pasal 3 Perkom No. 1 Tahun 2009 mendefinisikan akuisisi
yaitu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk
memperoleh atau mendapatkan baik seluruh atau sebagian saham
dan atau aset Perseroan/Badan Usaha yang dapat mengakibatkan
beralihnya pengendalian terhadap Perseroan/Badan Usaha
tersebut.
Reed and Lajoux (1999) mendefinisikan akuisisi yaitu proses
sebuah aset atau bisnis atau saham menjadi milik dari pembeli.
Artinya, ada perpindahan aset atau bisnis dari satu pihak ke pihak
lain. Bentuk Akuisisi yang dilakukan Microsoft61 yaitu:
a. Skype (VOIP): US$ 8,5 juta – Tahun 2011
b. aQuantive (digital marketing): US$ 6,3 juta - Tahun 2007
c. Fast Search & Transfer (Enterprise Search): US$ 1.91 juta
– Tahun 2008
d. Navision (software programming): US$ 1,33 juta - Tahun
2002
e. Visio Corporation (drawing software): US$ 1,375 juta Tahun 2000
Akuisisi yang dilakukan Microsoft tersebut membuat perusahaan
tersebut makin bertahan dan bisa membuat perusahaan
berlangsung. Bukan hanya tindakan itu yang dilakukan, pemilik
Mircrosoft juga membeli saham Apple agar bisa hidup dan bila Apple
61

Harian Kompas, 12 Mei 2011, hal. 10.
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ini mati maka Microsoft akan monopoli sehingga melanggar aturan
yang ada.
Akuisisi di Pasar Modal Indonesia sangat unik dimulai oleh PT
Japfa Comfeed Indonesia dengan nilai Rp. 115,5 milyar, lalu diikuti
oleh perusahaan lain. Akusisi terbesar sejak tahun 1989 sampai
dengan tahun 1995 dilakukan oleh PT Indosemen Tunggal Perkasa
dengan nilai sebesar Rp. 1,714 trilliun. Berbagai sektor yang
memanfaatkan tindakan akuisisi ini karena aturan yang belum jelas
dan secara kebetulan Bapepam belum membuat aturannya. Lippo
Pacific Finance Tbk melakukan akuisisi perusahaan di Group Lippo
yang menghasilkan dana sebesar Rp. 263 milyar. Kejadian akuisisi
yang dilakukan membuat pengusaha menjadi leb ih besar dan bias
membuat bisnis baru. Akuisisi di Pasar Modal Indonesia dianggap
sebagai sebuah cara untuk mendapatkan dana oleh pemilik lama
dari perusahaan yang didirikannya. Tetapi, ada juga akuisisi
dilakukan untuk menyatukan bisnis yang dimiliki karena dalam satu
industry untuk membuat efisiensi pada peruahaan tersebut.
Dalam tindakan akuisisi, ada tiga jenis akuisisi yang dapat
dilakukan perusahaan yaitu akusisi Aset, Akuisisi Bisnis dan Akuisisi
Saham. Ketiga jenis akuisisi ini mempunyai ciri khas tersendiri.
Motivasi Akuisisi
Sesuai uraian sebelumnya, bahwa akuisisi yang bisa dilakukan yaitu
akuisisi aset, bisnis dan saham. Filasfat yang harus diyakini bahwa
aset, bisnis dan saham sebaiknya dikelola kepada pihak yang bisa
mengelola dengan baik. Bila aset, bisnis dan saham tersebut tidak
dikelola oleh pihak yang tidak berwenang maka hasil yang dicapai
tidak seoptimal mungkin. Padahal, motivasi untuk mengelola aset
untuk memberikan produktifias sehingga bisa menghasilkan
keuntungan pada pengelola aset tersebut. Baker and Helmink
(2000) menyatakan bahwa motif melakukan akuisisi sebagai berikut:
a.
Pertumbuhan (growth)
b.
Masuk ke pasar baru (new matket entry)
c.
Mengoptimumkan portofolio produk
d.
Ingin dominaasi posisi pasar
e.
Diversifikasi
f.
Melakukan transfer keahlian tehnis dan fungsi
g.
Peningkatan skala ekonomi
h.
Mengurangi biaya dalam R & D.
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Motivasi ini membuat perusahaan ingin melakukan akuisisi dan
sering tidak memandang harga yang akan diakuisisi kemahalan.
Bila perusahaan ingin mendominasi pasar maka perusahaan harus
tetap memperhatikan peraturan yang telah ada di Negara
bersangkutan. Bahkan ada Negara yang telah mendirikan lembaga
untuk mengawasi agar perusahaan tidak bisa menjadi mendominasi
pasar yang lebih dikenal dengan monopoli. Tindakan pengawasan
ini sangat penting untuk agar harga terjadi secara wajar.
Bila dilihat sejumlah motivasi tersebut maka motivasi untuk
bertumbuh dan motivasi diversifikasi merupakan motivasi yang
paling banyak dikemukakan oleh para pengusaha atau direksi
perusahaan. Bahkan kedua alasan ini dianggap sebagai alasan
yang paling jelek (bad reason). Apakah perusahaan tidak bisa
melakukan pertumbuhan tanpa melakukan akuisisi ? Apakah
perusahaan tidak bisa melakukan diversifikasi tanpa melakukan
diversifikasi ?
Alasan lain yang paling tepat tidak pernah
diungkapkan karena bisa membuat pertanyaan lain jika alasan
sebenarnya disampaikan kepada pemegang saham atau kepada
publik.

Akuisisi Aset
Salah satu bentuk akusisi yang dilakukan oel sebuah usaha yaitu
akusisi asset. Aset sebuah perusahaan dijual kepada pihak lain
yang dianggap lebih baik mengelola aset tersebut. Aset tersebut
bisa saja masih memberikan pendapatan pada perusahaan atau
tidak pernah dipakai. Tetapi, sangat disayangkan bila aset tersebut
tidak memberikan produktifitas yang optimal. Adapun struktur
akuisisi sebelum adanya akusisi seperti Bagan 3.1 dan 3.2 berikut.
Sedangkan struktur organisasi setelah diakuisisi pada bagan berikut:
Bagan 24.2: PT PNP dan PT FBI Sebelum Akuisisi Terlaksana
PT PNP

Aset1
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Aset2

PT FBI

Aset3

Aset1

Bagan diatas memperlihatkan bahwa PT PNP mempunyai aset 1,
aset2 dan aset3. Sementata PT FBI hanya mempunyai aset1.
Bagan 24.3: PT PNP dan PT FBI Setelah Akuisisi Terlaksana
PT PNP

Aset1

PT FBI

Aset3

Aset1

Aset2

Pada Bagan 24.3 sebelumnya terlihat bahwa PT FBI membeli asset
PT PNP yaitu asset2 dan asset2 telah berpindah ke PT FBI setelah
transaksi ditutup. Adapun Aset yang diakuisisi yaitu Pabrik, Gedung
dan lain sebagainya.
Pabrik atau aset lainnya ketika dibeli menggunakan harga
yang ditawarkan oleh perusahaan penjual. Bila ada kelebihan harga
sebaiknya tindakan itu dilakukan oleh penjual sehingga perusahaan
pembeli tidak dikenakan pajak. Misalkan, PT FBI membeli Aset PT
PNP senilai Rp. 200 juta dimana harga pasar aset ini senilai Rp. 300
juta maka PT FBI hanya bisa mencatatkan nilai aset tersebut senilai
Rp. 200 juta. Bila PT FBI mencatat senilai Rp. 300 juta, maka PT FBI
harus membayar pajak atas selisih harga dengan menggunakan tarif
umum. PT FBI bisa mencatat senilai Rp. 300 juta bila nilai tersebut
sudah tertulisa senilai Rp. 300 juta pada aset PT PNP.
Bentuk lain transaksi seperti diatas dapat diperlihatkan oleh
Bagan berikut:
SH2

SH1

Cash
T
Corp.

P
Corp.
T assets

T
asset
s
1. SH1 memiliki 100% saham perusahaan T; SH2 memiliki 100% saham perusahaan P.
2. P membeli seluruh asset T secara tunai
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Akuisisi Bisnis
Akuisisi Bisnis unit yang diuraikan dapat digambarkan pada Bagan
24.4 yang terdapat dibawah ini. Adapun maksud melakukan akuisisi
bisnis dikarenakan pemilik bisnis ingin menjual bisnisnya. Bisnis
yang dimaksudkan disini termasuk jaringannya. ABN Amro yang
menjual bisnis kartu kreditnya kepada Bank lain karena dihitung
secara bisnis bisnis unit kartu kredit tersebut tidak memberikan
manfaat dan profit yang cukup signifikan kepada perusahaan.
Adapun bisnis yang dimasud dalam akuisisi ini termasuk mesin, klien
(pengguna) kartu kredit, bisnis yang menerima pembayaran dengan
kartu kredit ABN Amro (merchant), bahkan staff bisa juga diikutkan.
Bisnis tersebut tidak lagi muncul pada penjual tetapi menjadi
menambah SBU pada pembeli. SBU tersebut harus diutilisasikan
agar memberikan keuntungan kepada pembeli. Pembeli bisa
menambah branding pembeli agar SBU tersebut semakin besar dan
memberikan keuntungan yang signifikan.
Bagan 24.4: Akuisisi Bisnis Unit dari Perusahaan Lain

Metode Akuntansi Merger dan Akuisisi
Perusahaan yang telah melakukan tindakan korporasi
merger, akuisisi dan konsolidasi perlu dan mejadi kewajiban
membuat laporan keuangan gabungan. Laporan keuangan
gabungan yang dimaksud yaitu laporan keuangan perusahaan yang
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selalu disampaikan kepada publik untuk perusahaan public atau
pada saat Rapat Umum Pemegang saham, seperti Neraca, Laporan
Rugi-Laba, Laporan perubahan modal dan Laporan arus kas.
Laporan ini sangat dibutuhkan berbagai pihak seperti direksi,
komisaris, pemegang saham, investor, penyedia bahan baku
perusahaan, pegawai perusahaan dan sebagainya. Laporan ini
dibuat sebagai alat para stakeholder tersebut untuk mengambil
keputusan atas hubungan bisnis maupun investasi terhadap
perusahaan. Bila laporan keuangan gabungan ini tidak dibuat maka
berbagai pihak tidak bisa mengambil keputusan terutama bagi
mereka yang melakukan investasi pada saham dimana sahamnya
diperdagangkan di Bursa.
Pada sisi lain, laporan keuangan gabungan ini juga
dibutuhkan pegawai dan pemegan saham untuk kepentingan
masing-masing. Pemegang saham berkepentingan untuk melihat
keputusan yang dilakukan dalam RUPS bermanfaat kepada
perusahaan dan juga pemegang saham. Demikian juga pegawai
perusahaan, tindakan merger, akuisisi dan konsolidasi akan
meningkatkan kesejahteraan pegawai atau hanya kesejahteraan
pemilik perusahaan.
Dalam menggabungkan dua neraca perusahaan dikarenakan
oleh merger, akuisisi dan konsolidasi dapat dilakukan dengan dua
pendekatan yaitu metode Pooling dan metode pembelian
(purchased Method). Cara perhitungan kedua metode saling
berlainan dan tidak bisa digabungkan. Kedua metode ini akan
diuraikan secara detail pada uraian selanjutnya.
Pada sisi lain, sering kali pembeli atau pihak yang menerima
perusahaan selalu membayar lebih besar dari nilai wajarnya.
Tindakan ini dilakukan perusahaan agar keinginan perusahaan
untuk mendapatkan barang yang dimaksud bisa tercapai. Adapun
selisih nilai yang dibayarkan dengan nilai wajarnya dikenal dengan
Goodwill. Pada neraca, Godwill ini dapat dilihat pada aset lain-lain.
Goodwill, harus disusutkan setiapnya sesuai kesepakatan atau
peraturan yang berlaku. Nilai penyusutan akan mengurangi laba
bersih perusahaan, sehingga setiap pihak berhati-hati menyusun
neraca dalam rangka adanya goodwill tersebut.
Metode Pooling
Sesuai uraian sebelumnya, Metode pooling merupakan salah
satu metode yang dipergunakan untuk menggabungkan neraca dua
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perusahaan dan metode ini dimaksudkan menggabungkan laporan
keuangan perusahan secara keseluruhan. Pendekatan ini tidak
sangat sulit karena hanya menambahkan setiap item dalam neraca
sehingga terjadi penggabungan. Metode ini sangat sesuai untuk
tindakan korporasi merger dan konsolidasi. Misalkan perusahaan
PT Putra Nauli Porsea memiliki usaha pupuk kompos ingin membeli
perusahaan PT Valuasi Investindo yang memiliki usaha dalam
bidang konsultan penilaian perusahaan. Adapun neraca kedua
perusahaan sebagai berikut:

Asset
Kas
Persediaan
Bangunan

Neraca PT Putra Nauli Porsea
Hutang dan Ekuitas
50
Hutang Lancar
300
Hutang Jangka Panjang
1.650
Ekuitas

350
950
700

Total

2.000

2.000

Total

Neraca PT Valuasi Investindo
Asset
Kas
Investasi
Peralatan

25
225
750

Total

1.000

Hutang dan Ekuitas
Hutang Lancar
150
Ekuitas

850

Total

1.000

Selanjutnya, dilakukan penggabungan kedua perusahaan untuk
menyatakan sudah bergabung dan juga untuk analisis lebih
mendalam tentang perusahaan gabungan. Adapun neraca PT Putra
Nauli Porsea setelah digabungkan sebagai berikut:

Asset
Kas
Investasi
Persediaan
Peralatan
Bangunan
Total
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Neraca PT Putra Nauli Porsea
Hutang dan Ekuitas
75
Hutang Lancar
225
Hutang Jangka Panjang
300
750
Ekuitas
1.650
3.000 Total

500
950
1.550
3.000

Pada neraca gabungan yang ditunjukkan table diatas, maka nilai kas
perusahaan meningkat menjadi 75; hutang lancar menjadi 500;
hutang jangka panjang menjadi 950 dan nilai ekuitas meningkat
menjadi 1.550. Total aset perusahaan meningkat menjadi 3.000
yang merupakan hasil jumlah aset perusahaan PT Putra Nauli
Porsea senilai 2.000 dan aset perusahaan PT Valuasi Investindo
senilai 1.000.
Penyatuan perusahaan dengan metode ini dan hasil
diperoleh menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kekuatan
yang sama. Artinya, satu saham perusahaan PT Putra Nauli Porsea
tetap satu saham pada penggabungan dan juga satu saham PT
Valuasi Investindo tetap satu saham pada saham penggabungan.
Harga saham perusahaan sama nilainya sehingga masing-masing
merasa sama besar kekuatannya.
Selanjutnya, Dow Chemical meger dengan Union Carbide
dengan perjanjian bahwa Dow Chemical yang tetap muncul sebagai
usaha baru. Harga par saham Dow senilai US$ 2.5 dimana
perjanjian yang ditandatangani bahwa setiap satu saham Union
Carbide ditukar dengan 0.537 saham Dow. Adapun proforma neraca
perusahaan sebagai berikut:
Tabel: Completed Pro Forma Balance Sheet ($ Millions) Dow Chemical / Union Carbide

Total Assets
Total Liabilities
Stockholders' Equity
Common Stock (Dow par value = $ 2.5)
Additional paid-in capital
Retained Earnings
Unearned Employee Compensation - ESOP
and other equity adjustments
Accumulated other comprehensive loss
Treasury stock, at cost
Net Stockholders' equity
Total Liabilities and stockholders' equity

Dow
Union
Pro Forma
Combined
Chemical Carbide Adjustments Pro Forma
$23,105
$7,465
$30,570
$15,411
$5,024
$20,435
$818
$891
$13,242

$157
$114
$3,404
($58)

($300)
($6,957)
$7,694
$23,105

($157)
($1,019)
$2,441
$7,465

($157)
($20)

$177

$818
$985
$16,646
($58)
($457)
($7,799)
$10,135
$30,570

Notes: the terms of deal gave 0.537 shares of DOW for 1 share of Union Carbide. 71 million share Dow
issued to Union Carbide shareholders. Dow paid total of $ 177 million to Union Carbide.

Sumber: Weston; Siu and Johnson (2001)
Pada Tabel sebelumnya terlihat secara jelas bahwa modal setor
perusahaan Dow Chemical harus tetap sebesar $ 818 juta walaupun
ada tambahan sebesar $ 157 juta karena perusahaan yang
dipertahankan yaitu Dow Chemical.
Perusahaan harus
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mengeluarkan saham baru bukan dari modal setor melainkan dari
Treasury Stock karena masing-masing perusahaan mempunyai
Treasury Stock dan nilai yang diterbitkan atau dikeluarkan kepada
pemilik Union Carbide sebesar $ 177 juta karena rasio pertukaran
saham telah diminta dalam perjanjian. Pemegang saham Union
Carbide akan membperoleh 0,537 saham Dow Chemical untuk
setiap satu saham Union Carbide. Adapun jumlah saham yang
harus diberikan sebesar 71 juta saham Dow Chemical dan harga par
$ 2,5 per saham sehingga nilainya $177 juta. Selisih antara nilai
modal setor Union Carbide dengan nilai saham Dow Chemical
sebagai pertukaran dimana nilainya $20 juta ($177 juta - $157 juta),
dimasukkan sebagai tambahan modal setor. Bila perusahaan tidak
mempunyai nilai pada Treasury Stock maka perusahaan harus
menerbitkan saham baru yang mengakibatkan nilai modal setor akan
meningkat. Peningkatannya tetap sebesar $157 juta. Nilai ini harus
mengurangi nilai agio perusahaan yang digabungkan. Adapun
neraca perusahaan setelah digabungkan diperlihatkan Tabel
tersebut.
Metode Pembelian
Pada metode pembelian ini PT Putra Nauli Porsea ingin membeli PT
Valuasi Investindo senilai Rp. 1.300,- PT Putra Nauli Porsea
membeli perusahaan dengan mendapatkan pinjaman jangka
panjang dari Bank “XYZ” sebesar nilai pembelian tersebut. Adapun
perhitungan metode pembelian sebagai berikut:

Asset
Kas
Persediaan
Bangunan
Total

Neraca PT Putra Nauli Porsea
Hutang dan Ekuitas
50
Hutang Lancar
300
Hutang Jangka Panjang
1.650
Ekuitas
2.000
Total

350
950
700
2.000

Neraca PT Valuasi Investindo
Asset
Kas
Investasi
Peralatan
Total
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25
225
750
1.000

Hutang dan Ekuitas
Hutang Lancar

150

Ekuitas
Total

850
1.000

Adapun neraca perusahaan setelah penggabungan PT Putra Nauli
Porsea sebagai berikut:

Asset
Kas
Investasi
Persediaan
Peralatan
Bangunan
Goodwill
Total

Neraca PT Putra Nauli Porsea
Hutang dan Ekuitas
75
Hutang Lancar
225
Hutang Jangka Panjang
300
750
Ekuitas
1.650
450
3.450
Total

500
2.250
700

3.450

Total aset perusahaan dalam penggabungan menjadi Rp. 3.300 (Rp.
2.000,- ditambah Rp. 1.300). Tetapi aset perusahaan bertambah
melebihi nilai pembelian karena hutang jangka lancar perusahaan
yang ada pada perusahaan target menjadi tanggungjawab
perusahaan pembeli terkecuali diperjanjikan tidak ikut serta hutang
jangka lancar perusahaan tersebut. Dalam membuat neraca
perusahaan gabungan maka perusahaan pembeli harus
memperhatikan implikasi pajak yang harus dihadapi.
Oleh
karenanya, pembeli harus membuat pembelian tersebut menjadi
harga yang sebenarnya. Misalkan, asset perusahaan yang dibeli
mempunyai nilai pasar jauh kebih tinggi dari nilai beli asset tersebut.
Sebaiknya, perusahaan pembeli meminta perusahaan target
membuat nilai asset sesuai kewajaran agar pencatatan pada
perusahaan pembeli lebih bersih dan tidak mengandung
kemungkinan adanya pajak.
Soal-soal
8. Saudara diminta menjelaskan bagaimana perusahaan
bertumbuh ?
9. Kenapa Pebisnis di Amerika lebih menyukai merger dan
akuisisi ?
10. Coba saudara jelaskan filsafat dari Merger dan Akuisisi ?
11. Coba Saudara jelaskan mana lebih baik Merger atau Akuisisi
12. Coba Saudara jelaskan perbedaan dan persamaan Merger
dan Konsolidasi.
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Bab 25
Kebangkrutan
Pendahuluan
Akademisi, peneliti dan praktisi sangat antusias bila membahas atau
mendiskusikan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan
keuangan dan berujung kepada kebangkrutan. Bagi praktisi, bahan
diskusi dapat digunakan sebagai informasi untuk mengambil
keputusan dalam rangka menghindari perusahaannya dari kesulitan
keuangan. Bagi akademisi dan peneliti, informasi yang diperoleh
dalam diskusi menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan
penelitian atau alasan lain dalam membahas kesulitan keuangan
perusahaan. Akibatnya, topik kesulitan keuangan perusahaan
masih tetap menjadi topik yang hangat untuk didiskusikan dan diteliti.
Seperti diuraikan teori trade-off, bahwa perusahaan masih
bisa terus meningkatkan hutangnya selama tax-shield lebih besar
dari biaya kebangkrutan dan kesulitan keuangan. Harus diakui juga
bahwa pembeli atau pemberi pinjaman atau pemilik dana tidak akan
meminta biaya dana atau kapital tetap selamanya walaupun hutang
sudah menumpuk atau sangat besar. Pemilik dana akan meminta
biaya modal atau pinjaman yang diberikan kepada perusahaan akan
tetap sampai pada level tertentu pinjaman yang diberikan,
setelahnya maka biaya hutang tersebut akan mengalami kenaikan
sesuai risiko yang dihitung sendiri oleh pemilik dana.
Pendefinisian Kesulitan Keuangan (Financial Distress) masih
belum ada yang baku diterima semua pihak. Wruck (1990)
mendefinisikannya sebagai sebuah situasi dimana arus kas tidak
dapat memenuhi untuk membayar kewajiban saat ini (a situatuion
where cash flow is insufficient to cover current obligations).
Kewajiban yang dimaksud bisa saja kewajiban kepada pemasok
bahan baku, hutang pajak, hutang bank dan kewajiban lainnya.
Tetapi, Whitaker (1999) menyatakan bahwa perusahaan yang telah
mengalami persoalan keuangan yang sudah lama. Perusahaan
yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat dilihat dari
kejadian pada perusahaan yaitu pengurangan dividen, pabrik yang
ditutup, adanya kerugian, pemberhentian kerja (PHK), mundurnya
CEO perusahaan dan harga saham yang merosot tajam. Atas belum
jelasnya definsi kesulitan keuangan perusahaan maka banyak pihak
mendefinisikan kesulitan keuangan tersebut.
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Berbeda dengan kebangkrutan dimana pendefinisiannya
lebih jelas, dimana perusahaan benar-benar bangkrut. Beaver
(1966) dan Altman (1968) secara jelas bisa melakukan penelitian
karena mempunyai definisi yang jelas dan mempunyai sampel atas
perusahaan yang bangkrut. Bahkan para peneliti mulai melakukan
penelitian dengan cara membuat model penelitian dimana
perusahaan bisa diramalkan dengan menggunakan waktu.
Misalkan, satu tahun sebelum bangkrut, dua tahun sebelum bahkan
lima tahun sebelum bangkrut.
Pada tahun 80an, muncul meramalkan kebangkrutan dengan
metoda yang lebih baik dikarenakan variabel tidak bebasnya bisa
variabel boneka (dummy), dimana pada analisis diskriminan tidak
bisa menggunakan variabel dummy. Ohlson (1980) melakukan
penelitian dengan metoda tersebut. Adapun model tersebut dikenal
dengan model probabilitas logistik. Penelitian ini memberikan
wawasan baru bagi peneliti, akademisi dan praktisi.
Selanjutnya, berkembang metode peramalan tersebut
dengan metoda neural network. Wilson dan Sharda (1994)
menggunakan metode ini untuk kebangkrutan. Model ini menjadi
banyak didiskusikan dalam melihat kebangkrutan dan jadi patokan
untuk penelitian.
Stages Kesulitan Keuangan
Perusahaan pasti mempunyai kemungkinan untuk mengalami
kesulitan dan besaran kemungkinan tersebut tergantung kepada
kebijakan yang diambil para pengambil keputusan dan lingkungan
perusahaan yang mendukung perusahaan menuju kesulitan
keuangan. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak
langsung menuju situasi tersebut tetapi dimulai dari beberapa hal
kecil sehingga menuju pada situasi kesulitan keuangan. Masuknya
perusahaan ke situasi kesulitan keuangan dimulai adanya
pengelolaan yang lemah terhadap perusahaan (poor management).
Salah satu bentuk pengelolaan yang lemah yaitu arus kas
perusahaan yang terurus dengan rapi. Grambel (2004) menyatakan
bahwa arus kas perusahaan mempunyai pengaruh yang besar
terjadi kegagalan perusahaan.
Outtecheva (2007) membuat
tahapan perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang
diperlihatkan pada Gambar 25.1 berikut dibawah ini.
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Gambar 25.1: Proses Kebangkrutan by Outtecheva

Sumber: Outtecheva (2007)

Selanjutnya, tahapan kesulitan keuangan yang dikemukakan
Outtecheva dimodifikasi Pranowo (2010) atas hasil penelitiannya
untuk data Indonesia yang menggunakan sampel dari Bursa Efek
Indonesia. Adapun tahapan yang dikemukakan oleh Pranowo dkk
sebagai berikut:
Gambar 25.2: Proses Kebangkrutan by Pranowo dkk

P erformanc e at Differenc es S tages

P roc es s In tegral F inan c ial D is tres s
Early
Inpairment
Deterioration of
Performance
Cash Flow
Problem
Failure
Default
Insolvency

Bankruptcy

C o rp o rate F in an c ial D is tres s C yc le
Solvent

Distress, but Solvent

Insolvent

Financial State
Sumber : Outtecheva, dimodifikasi
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Metode Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan
Pertama kali penelitian kesulitan keuangan dan kebangkrutan
menggunakan Univariate oleh Beaver (1966).
Penelitian ini
menghasilkan bahwa arus kas perusahaan sangat penting dalam
menganalisis kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya, metode yang
dipergunakan yaitu analisis diskriminan dilakukan oleh Altman
(1968). Analisis diskriminan dipergunakan untuk memisahkan
sampel data menjadi dua kelompok yaitu bangkrut dan tidak
bangkrut. Variabel yang dipergunakan rasio keuangan yaitu rasio
EBIT terhadap Total Assets (X1); rasio Net working Capital terhadap
Total Assets (X2); rasio sales terhadap Total Assets (X3); rasio
Market Value of Equity terhadap Book Value of Debt (X 4); rasio
Accumulated Retained Earnings terhadap Total Assets (X5). Salah
satu asumsi yang dipergunakan pada analisis diskriminan ini terletak
pada variabel independen harus mempunyai distribusi normal. Bila
dimasukkan variabel independen merupakan variabel dummy maka
variabel ini tidak bisa dimasukkan sebagai determinan untuk
bangkrut.
Selanjutnya, Ohlson (1980) datang dengan sebuah penelitian
baru yang juga menggunakan rasio keuangan dan model yang
dipergunakan yaitu logistik regression. Pada model ini, Ohlson
(1980) telah melakukan perbaikan dalam memprediksi kebangkrutan
atau kesulitan keuangan perusahaan. Pada model ini, variabel
independen bisa memasukkan variabel dikotomi atau dummy
variabel.
Artinya, model logit yang dikemukakan tidak
mengharuskan variabel bebasnya harus berdistribusi normal seperti
pada analisis diskriminan.
Metode peramalan ini diperbaharui dengan munculnya
metode neural Network dimana metode ini dianggap lebih baik dari
Logistik regression. Wilson dan Sharda (1994) menggunakan
metode ini untuk menjawab kelemahan yang ada selama ini. Metode
ini sangat berkembang sekarang ini.
Peramalan Kesulitan Keuangan dan Kebangkrutan
Peramalan terhadap kebangkrutan dikerjakan Beaver (1966)
dengan model univariat dan memberikan variabel yang paling cocok
untuk membuat perusahaan mengalami kebangkrutan.
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Tabel 25.1: Kesalahan Estimasi Beberapa tahun menuju kebangkrutan.
Overall
Years Prior
Error Rate
Correct
to Bankruptcy Type I
Type II
Classification
1
22%
5%
87%
2
34%
8%
79%
3
37%
8%
77%
4
47%
3%
76%
5
42%
4%
78%
Sumber: William Beaver (1966); Financial Ratios
as Predictors of Failure; Journal of Accounting
Research, Supplemen

Berdasarkan data tersebut maka satu tahun sebelum bangkrut,
model mempunyai miss-classdification sebesar 13%. Adapun rasio
yang dipergunakan Beaver dalam penelitiannya diperlihatkan pada
Tabel 25.2 berikut dibawah ini.
Tabel 25.2: Rasio Keuangan digunakan Penelitian Beaver

Ratios Used in Beaver's Univariate Study
Group I (Cash Flow Ratios)
Group V (Liquid assets-to-current debt ratios
1. Cash Flow to Sales
1. Cash to current liabilities
2. Cash Flow to Total Assets
2. Quick Assets current Liabilities
3. Cash Flow to Net Worth
3. Current ratio (current assets to current liabilities
4. Cash Flow to Total Debt
Group VI (Turnover Ratios)
Group II (Net Income Ratios)
1. Cash to Sales
1. Net Income to Sales
2. Accounts receivable to Sales
2. Net Income to Total Assets
3. Inventory to Sales
3. Net Income to Net Worth
4. Quick assets to Sales
4. Net Income to Total Debt
5. Current assets to Sales
Group III (Debt-to-Total Asset ratios)
6. Working Capital to Sales
1. Current Liabilities to Total Assets
7. Net Worth to Sales
2. Long-term Liabilities to Total Assets
8. Total Asset to Sales
3. Current Plus long-term liabilities to Total Assets 9. Cash Interval ( cash to fund expenditures for
4. Current Plus long-term debt plus preferred
operations)
Stock to Total Assets
10. Defensive interval (defensive assets to fund
Group IV (liquid assets-to-total assets ratios)
expenditures for operations)
1. Cash to total Assets
11. No-credit interval (defensive asstets
2. Quick assets to total assets
minus current liabilities to fund expenditures
3. Current assets to total assets
for operations
4. Working capital to total assets
Sumber: William Beaver (1966); Financial Ratios as Predictors of Failure
Journal of Accounting Research, Supplemen,
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Altman (1968) menemukan model kebangkrutan untuk perusahaan
di Amerika Serikat berdasarkan hasil penelitiannya sebagia berikut:

Z = 3.3X 1 + 1.2 X 2 + 1.0 X 3 + 0.6 X 4 + 1.4 X 5

(25.1)

dimana
Z = indeks kebangkrutan
X1 = rasio EBIT terhadap Total Assets
X2 = rasio Net working Capital terhadap Total Assets
X3 = rasio sales terhadap Total Assets
X4 = rasio Market Value of Equity terhadap Book Value of Debt
X5 = rasio Accumulated Retained Earnings terhadap Total Assets
Model diatas mempunyai cut-off pada nilai 2.675 yang menyatakan
bahwa 95% perusahaan akan mengalami kebangkrutan dalam satu
tahun.
Tetapi Altman memberikan nilai praktis yaitu bila rasio
perusahaan dimasukkan ke persamaan tersebut maka Z-score
diantara 1.81 sampai dengan 2.99 dianggap daerah abu-abu.
Kebangkrutan diramalkan jika Z ≤ 1.81 dan tidak bangkrut bila Z ≥
2.99. Model yang dibuat Altman ini menggunakan data perusahaan
terbuka (perusahaan yang sahamnya ditransaksikan di Bursa) dan
terutama perusahaan manufaktur. Kemudian Altman memperbaiki
model tersebut dengan dapat memasukkan perusahaan tidak
terbuka (tertutup) juga perusahaan bukan manufaktur, dimana
modelnya sebagai berikut:

Z = 6.56X 1 + 3.26X 2 + 1.05X 3 + 6.72 X 4

(25.2)

dimana
Z = indeks kebangkrutan
X1 = rasio Net working Capital terhadap Total Assets
X2 = rasio Accumulated Retained Earnings terhadap Total Assets
X3 = rasio EBIT terhadap Total Assets
X5 = rasio Book Vsalue of Equity terhadap Total Liabilities

450

Z < 1.23
1.23 ≥ Z ≤ 2.90
Z ≥ 2.90

mengindikasikan sebuah prediksi kebangkrutan
mengindikasikan area abu-abu
mengindikasikan tidak bangkrut

Model Altman ini banyak dipergunakan oleh berbagai kalangan
untuk kepentingan prediksi kebangkrutan perusahaan. Model ini
tidak bisa dipergunakan untuk Indonesia dikarenakan tidak cocok
untuk kasus Indonesia akibat dari lingkungan serta data yang
dipergunakan sebagai sampel penelitian bukan di Indonesia. Jika
ingin membuat model untuk Indonesia maka sebaiknya data dan
sampel harus data dari Indonesia.
Selanjutnya, model kebangkrutan ini diperbaiki dengan
metoda yang lebih dikenal dengan Logit model yang diperkenalkan
oleh Ohlson (1980). Penelitiannya mengestimasi tiga model dimana
model 1 meramalkan kebangkrutan dalam satu tahun, model 2
meramalkan kebangkrutkan dalam dua tahun dengan asumsi bahwa
perusahaan tidak gagal dalam tahun berikutnya serta model 3
meramalkan kebangkrutan dalam satu tahun atau dua tahun.
Variabel yang diteliti Ohlson yaitu SIZE, TLTA = total liabilities
divided by total assets; WCTA = working capital divided by total
assets; CLCA = current liabilities divided by current assets; OENEG
= one if total liabilities exceeds total assets, zero otherwise; NITA =
Net Income divided by total assets; FUTL = Funds provided by
operations divided by total liabilities; INTWO = one if net income was
negative for the last two years, zero otherwise; CHIN = (Nit – NitAdapun hasilnya
1)/(│NIt│+│Nit-1│) dimana NI = net Income.
diperlihatkan tabel berikut dibawah ini.
Tabel 25.3: Rasio Keuangan dan Probabilita Kebangkrutan
Size
TLTA
WCTA
CLCA
NITA
FUTL
INTWO
OENEG
CHIN
CONST
Model 1
Estimates
-0.407
6.03
-1.43
0.0757
-2.37
-1.83
0.285
-1.72
-0.521
-1.32
t-Statistics
-3.78
6.61
-1.89
0.761
-1.85
-2.36
0.812
-2.45
-2.21
-0.97
Model 2
Estimates
-0.519
4.76
-1.71
-0.297
-2.74
-2.18
-0.78
-1.98
0.4218
1.84
t-Statistics
-5.34
5.46
-1.78
-0.733
-1.8
-2.73
-1.92
-2.42
2.1
1.38
Model 3
Estimates
-0.478
5.29
-0.99
0.062
-4.62
-2.25
0.521
-1.91
0.212
1.13
t-Statistics
-6.23
7.72
-1.74
0.738
-3.6
-3.42
-1.73
-3.11
1.3
1.15
Sumber: James A. Ohlson (1980); Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy;
Journal of Accouting Research, Vol. 18, No. 1

Pada Tabel 25.3 diatas terlihat jelas bahwa Size, TLTA, NITA, FUTL,
OENEG signifikan untuk ketiga model dalam meramalkan
kebangkrutan.
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Pranowo dkk (2010) melakukan penelitian untuk Indonesia
dengan menggunakan sampel sebanyak 200 perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2004 – 2008. Ada
32 perusahaan diindikasikan termasuk kelompok perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan dimana patokannya yaitu DSC < 1.2.
Adapun variabel determinan untuk perusahaan kesulitan keuangan
yaitu Profit, EFF, LEV, RE, EQ, MECO, D1, D2, dan D3. Hasil
penelitiannya juga diperlihatkan pada Tabel berikut dibawah ini.
Tabel 25.4: Kebangkrutan di Indonesia by Pranowo dkk
Variabel Coefficient Std Error t-Statistics Prob.
constant 0.667022 0.380307 1.753904
0.0798
Profit
-0.07061 0.307887 -0.229341
0.8187
CR
0.001831 0.000786 2.328295
0.0201
EFF
7.234091 1.666285 4.341449
0.0000
LEV
-6.55E-05 3.68E-05
-1.78271
0.075
RE
0.529598 0.459327 1.152988
0.2493
EQ
1.597133 0.736642 2.168126
0.0304
MECO
0.735398 0.688489 1.068133
0.2858
D1
0.189838 0.346588 0.547734
0.5840
D2
-0.4562 0.951067 -0.479673
0.6316
D3
0.518199 0.382894 1.353375
0.1763
2
R
0.642033
Sumber: Koes Pranowo, Noer Azam Achsani, Adler H.
Manurung, Nunung Nuryartono (2010);
Determinant of Corporate Financial Distress in
an Emerging Market Economy: Empirical Evidence from Indonesian Stock Exchange
2004 - 2008; International Research Journal of
Finance and Economics, Issue 52.

Model yang diperlihatkan pada Tabel 25.4 diatas mempunyai
koefisien determinasi sebesar 64,20 persen, dimana angka ini
memberikan arti variabel yang dipergunakan sebagai determinan
kesulitan keuangan perusahaan hanya bisa menjelaskan variasi nilai
kesulitan keuangan hanya 64,20 persen dan sisanya dijelaskan
variabel lain diluar variabel yang dimasukkan ke dalam model.
Adapun determinan variabel kesulitan keuangan yang signifikan
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mempengaruhinya yaitu CR, EFF, LEV, dan EQ pada level
signifikansi 10%.
Penelitian kebangkrutan sangat bervariasi di Indonesia dan
kesulitan keuangan telah didokumentasikan oleh Pranowo dkk dan
mendapat sambutan dari Internasional. Data perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan tidak ada sehingga Pranowo dkk
mendefinisikan kesulitan keuangan dari konsep Ruster (1996) yaitu
perusahaan yang memiliki DSC (Debt Service Coverage) ≤ 1,2
sebagai perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Mayliza
dkk62 melakukan penelitian faktor yang mempengaruhi
kebangkrutan perusahaan batubara di Indonesia. Manurung dkk63
melakukan estimasi kebangkrutan perusahaan batubara di
Indonesia yang merupakan kelanjutan penelitian Mayliza dkk,
dimana penelitian ini menggunakan data panel dan risiko sebagai
variabel moderasi. Hasilnya Debt to Equity Ratio (DER), Gross Profit
Margin (GPM), Time Interest Earned (TIE) and Total Asset (TAS)
signifikan mempengaruhi probabilitas bangkrut. Macroeconomic
variable yaitu harga minyak dan Fed Rate signinifkan mempengaruhi
probabilitas bangkrut.
Soal-soal
1. Apakah yang dimaksud dengan kesulitan Keuangan ?
2. Apa pernyataan Beaver (1966) tentang kebangkrutan ?
3. Sebutkan metode yang dipergunakan dalam menentukan
kesulitan keuangan
4. Apa perbedaan Model Beaver dan Altman ?
5. Apa perbedaan Model Ohlson dan Altman ?
6. Jika tidak ada data perusahaan yang dikotomi (bangkrut dan
tidak bangkrut), apakah yang saudara lakukan supaya bisa
membuat model kesulitan keuangan atau kebangkrutan ?
7. Coba Saudara Jelaskan Model Neural Network ?
8. Jelaskan penelitian kebangkrutan di Indonesia ?

62

Celly Septine Mayliza, Adler Haymans Manurung and Benny Hutahayan (2020), Analysis
of The Effect of Financial Ratios to Probability Default of Indonesia’s Coal Mining
Company, Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 10, No. 5, pp. 167-179
63
Adler Haymans Manurung, Benny Hutahayan and Kevin Deniswara Probability of
Bankruptcy of Coal Mining Firm in Indonesia; International Journal of Advanced Science
and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 8785-8799.
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Bab 26
Teori Agensi
Pendahuluan
Pembahasan terhadap teori agency maka terlebih dahulu
harus dipahami bahwa teori agency menyangkut dua pihak yaitu
agent dan principal. Agent merupakan pihak yang mengelola
perusahaan. Berjalannya perusahaan paling besar tergantung
kepada agent atau tindakan agent sebagai patokan untuk
berkembangnya perusahaan. Oleh karenanya, agent sering menjadi
perhatian berbagai pihak dalam melihat kemajuan perusahaan.
Sebaliknya, pemilik perusahaan atau penyetor dana kepada
perusahaan sering disebut dengan principal. Keinginan principal
yang harus dijalankan oleh agent agar principal mendapatkan return
atas investasi atau menyerahkan sejumlah dana ke perusahaan.
Bila diperhatikan neraca sebuah perusahaan, maka ada dua
sumber pendanaan eksternal perusahaan yaitu pendanaan dari
hutang dan pendanaan dari saham. Pada sisi lain, secara teori
organisasi bahwa ada 3 pihak yang sangat terkait dalam sebuah
perusahaan yaitu pengelola perusahaan atau agent, pemberi
pinjaman dan pemilik perusahaan dengan menyetor dana ke
perusahaan. Oleh karenanya, ada dua persoalan yang terjadi yang
berhubungan dengan agent yaitu problem antara agent dengan
pemberi pinjaman dan agent dengan pemilik saham. Persoalan
antara agent dengan pemegang saham dikarenakan agent tidak
bekerja dengan keinginan pemilik saham. Salah satu contoh
persoalan yang terjadi yaitu agent melakukan tindakan yang dapat
merperbesar biaya perusahaan tetapi tidak untuk kepentingan
perusahaan. Agent melakukan telepon jarak jauh dengan pihak lain
bukan kepentingan perusahaan melainkan urusan pribadi dan
urusan bisnis agent sendiri.
Persoalan antara agent dengan pemberi pinjaman terletak
pada ketakutan pemberi pinjaman bahwa dana yang diberikan ke
perusahaan tidak kembali dikarenakan tindakan atau keputusan
agent. Salah satu contoh dari ketidakinginan pemberi pinjaman
untuk diperintahkan agar agent tidak terlebih dahulu membayar
dividen dari bunga atau pokok pinjaman yang diberikan. Oleh
karenanya, pemberi pinjaman melakukan perjanjian dengan agent
dengan membuat sebuah ikatan yang dikenal dengan Covenant
dimana covenant tersebut ada dua yaitu negative dan positive
covenant dan harus dipenuhi agent.
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Eisendhart (1989) menyatakan bahwa teori agensi
menyangkut pemecahan dua persoalan yang terjadia dalam
hubungan agensi. Pertama, persoalan agensi timbul dikarenakan
(a) keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agent mengalami konflik,
(b) sangat sulit atau mahal bagi prinsipal untuk memverifikasi
tindakan yang sedang dikerjakan agent. Artinya, agent tidak
bertindak seperti prinsipal dan prinsipal tidak dapat melakukan
verifikasi atas tindakan agent. Kedua, persoalan dari pembagian
risiko (risk sharing) yang muncul dikarenakan prinsipal dan aget
memiliki perbedaan atas sikap terhadap risiko.
Jensen dan Meckling (1986) disingkat dengan JM
mengemukakan teori agency dan sekaligus mengintergrasikan
dengan teori property rights dan pengembangan teori struktur
kepemilikan perusahaan. Teori agency ini menguraikan adanya
hubungan antara pemisahan kepemilikan dan pengendalaian
perusahaan (separation ownership and control). JM menguraikan
adanya konflik antara principal dan agent yang dapat dikategorikan
ke dalam tiga hal yaitu konflik antara pemegang saham (principal)
dengan agent (dewan direksi) dan konflik antara pemegang obligasi
(principal) dan agent (dewan direksi dan pemilik perusahaan) serta
konflik antara produsen dan konsumen. Teori ini menyebutkan biaya
agensi merupakan hasil jumlah dari (i). Pengeluaran untuk
pemantauan (monitoring) oleh pemilik (principal); (ii) pengeluaran
dalam rangka pengikatan oleh agent dan (iii) biaya lain-lain berkaitan
dengan pengendalian perusahaan.
Dua Pendekatan Teori Agensi
Munculnya teori agensi ini mendapatkan tanggapan dari para
akademisi dan membuat aliran pembahasannya. Jensen (1983)
menyatakan ada dua aliran yang berkembang mengenai teori agensi
ini yaitu lairan teori agensi positif (Positivist Agency Theory) dan
aliran penelitian principal – agent (Pricinpal-Agent Research
Approach). Pendekatan positif melakukan penelitian (riset) dengan
fokus pada mengidentifikasi situasi dimana prinsipal dan agent
mempunyai tujuan konflik dan menguraikan mekanisme
pengaturannya (governance mechanism) yang tingkah laku agent di
self-serving. Alira positif ini agak lebih banyak pada pendekatan non
matematis dibandingkan dengan pendekatan riset prinsipal-agent.
Berle & Means (1932) yang dikutip Eisenhardt (1989) menyatakan
bahwa peneliti aliran positif memfokuskan secara ekslusif pada
kasus khusus dari hubungan prinsipal-agent antara pemilik dan
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managers dari perusahaan publik.
Pernyataan ini membuat
seringkali teori agensi membahas persoalan yang terjadi pada
perusahaan publik.
Pada era tahun 1980an, ada tiga artikel yang sangat
berpengaruh dalam membahas aliran positif untuk teori agensi ini.
Jensen dan Meckling (1976) menekankan pada struktur kepemilikan
perusahaan termasuk bagaimana kepemilikan saham perusahaan
oleh manager dimana keinginan (interest) manager berkaitan
dengan keinginana pemilik perusahaan.
Fama (1980)
mendiskusikan peranan pasar kapital yang efisien dan pasar tenaga
kerja sebagai mekanisme informasi yang digunakan untuk
mengendalikan tingkah laku self-serving dari top eksekutif
perusahaan. Fama dan Jensen (1983) menguraikan peranan dewan
direksi sebagai sistim informasi dimana pemegang saham
perusahaan
dapat
menggunakannya
untuk
memonitor
ketidakbenaran dari top eksekutif tersebut. Bahkan muncul ide yang
sangat kontroversi untuk melengkapi diskusi yaitu adanya golden
parachuts dan corporate raiding agar para top eksekutif bekerja
dengan tenang. Aliran positif ini melakukan penekanan pada
mekanisme pengaturan dalam memecahkan persoalan yang
dihadapi dalam teori agensi ini. Akibatnya ada dua proposisi dalam
aliran ini (Eisenhardt, 1989) yaitu:
1. When the contract between the principal and agent is
outcome based, the agent is more likely to behave in the
interests of the principal.
2. When the principal has information to verify agent
behavior, the agent is more likely to behave in the interests
of the principal.
Pendekatan ini lebih dikenal sebagai pendekatan yang lebih
menekankan keuntungan ekonomis dan organisasi.
Pendekatan Riset prinsipal-agent merupakan pendekatan
yang selalu berhubungan dengan teori hubungan antara dua pihak
seperti pekerja dan majikan; konsultan hukum dan kliennya; dan
pembeli dan penjual. Aliran ini lebih mengedepankan logika deduksi
dan pemecahan dengan pembuktian matematis. Akibatnya, teori
dari aliran ini dianggap abstrakdan matematis, sehingga sangat
sedikit akademisi yang dapat mengakses teori aliran ini. Aliran
positif selalu membahas kasus khusus CEO dengan pemilik pada
perusahaan besar sementara aliran prinsipal-agent pada persoalan
yang sangat luas dan keingingan yang cukup besar secara umum
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serta implikasi teoritisnya, sehingga menguji berbagai implikasi.
Pengikut aliran ini lebih menekankan kontrak mana yang lebih efisien
pada berbagai level ketidakpastian, risiko yang akan dihindari dan
informasi lainnya. Oleh karenanya, problem hubungan yang terjadi
diakibatkan Moral Hazard dan avderse selection.
Aliran ini
mempunyai beberapa proposisi (Eisenhardt, 1989) sebagai berikut:
b. Information systems are positively related to
behavior-based contracts and negatively related to
outcome-based contracts.
c. Outcome uncertainty is positively related to behaviorbased contracts and negatively related to outcomebased contracts.
d. The risk aversionof agent is positively relate to
behavior-based contracts and negatively related to
outcome-based contracts.
e. The risk aversion of the principal is negatively related
to behavior-based contracts and positively related to
outcome-based contracts.
f. The goal conflict between principal and agent is
negatively related to behavior-based contracts and
positively related to outcome-based contracts.
g. Task programmability is positively related to
behavior-based contracts and negatively related to
outcome-based contracts.
h. Outcome measurability is negatively related ti
behavior-based contracts and positively related to
outcome-based contracts.
i. The length of the agency relationship is positively
related to behavior-based contractsand negatively
related to outcome-based contracts.
Penelitian Teori Agensi
Munculnya teori ini dikemukakan oleh Jensen dan Meckling
(1976) mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Adanya yang
menyebutkan teori agensi ini berhubungan dengan perusahaan
terbuka dan kurang cocok terhadap perusahaan tertutup.
Murali dan Welch (1989) melakukan penelitian terhadap teori
agensi ini dengan menggunakan sampel sebanyak 43 perusahan
publik. Periode penelitian ini pada 1977 – 1981. Adapun hasil
penelitiannya dipresentasikan pada Tabel berikut dibawah ini.
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Adapun variabel tidak bebas dalam penelitian ini yaitu MROA dan
MROE. Adapun variabel bebas yang mempengaruhi MROA yaitu
STDROA saja. Koefisien determinasinya sebesar 22 ersen.
Sementara variabel bebas STDROE1 dan MRDEXP yang
mempengaruhi MROE1. Koefisien determinasinya lebih tinggi dari
sebelumnya sebesar 56 persen. Demikian juga pada model MROE2
bahwa variabel bebas STDROE2 dan MRDEXP signifikan
mempengengaruhinya.
Koefisien determinasinya lebih tinggi
sebesar 59 persen.
Selanjutnya, Crutchley dan Hansen (1989) melakukan
penelitian terhadap teori agensi tentang kepemilikan manager,
leverage perusahaan dan dividen perusahaan. Penelitian ini
menggunakan data yang lengkap lima tahun untuk periode 1981
sampai dengan 1985.
Tetapi, pengambilan sampel juga
memperhitungkan tingkat pengembalian saham pada period 1977 –
1985 dan perusahaan tidak lengkap dikeluarkan dari sampel
penelitiannya. Hasil penelitiannya ditunjukkan pada tabel berikut
dibawah ini. Model yang dipergunakan pada penelitiannya, ada tiga
model yaitu Model Ownership; Model Leverage dan Model Dividen.
Pada tabel terlihat bahwa model Ownership memiliki koefisien
determinasi (adj. R2) yang terkecil hanya 8 persen. Variabel bebas
yang mempengaruhi variabel ownership secara signifikan yaitu
variabel bebas DIVERSE; EARNVOL; STDRET dan FIRMSIZE pada
level signifikansi 5%.
Variabel bebas DIVERSE; EARNVOL; STDRET; ADV+R&D
dan FIRMSIZE signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas
LEVERAGE. Koefisien determinasinya jauh lebih tinggi dari model
Ownership dimana nilai koefisien determinasi sebesar 36 persen.
Pada Model Dividen, variabel bebas DIVERSE; STDRET;
ADV+R&D; dan Firm Size yang mempengaruhi variabel tidak
bebasnya. Adapun koefisien determinasinya semakin besar dari dua
model sebelumnya yang nilainya 46 persen.
Selanjutnya, Kim dkk (2007) melakukan penelitian terhadap
hubungan kepemilikan saham, direktur independen dan hak
pemegang saham minoritas untuk Eropa.
Penelitian ini
menggunakan data 14 negara di Eropa. Adapun perusahaan yang
menjadi sampel sebanyak 229 perusahaaan untuk tahun 2000.
Hasil penelitiannya diperlihatkan pada Tabel berikut dibawah ini.
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Devendent Variable
MROA
MROA
MROE1
MROE2
Intercept
0.0841
0.0814
0.19
0.1868
(9.35)
(9.06)
(14.13)
(14.67)
MASSET
-1.6E-06
(-1.15)
MEQUITY
-5.0E-07
2.6E-06
(-0.13)
(0.42)
MEQUITY2
1.7E-06
(0.29)
MCAPEXP -1.6E-02 -1.9E-02 -4.0E-02
3.7E-02
(-0.44)
(-0.53)
(-0.67)
(-0.65)
MADVEXP
7.2E-03
2.4E-02 -1.8E-01 -1.8E-00
(0.06)
(0.26)
(-0.96)
(-0.98)
MRDEXP
-4.5E-01 -5.3E-01 -1.4E-00 -1.3E-00
(-1.2)
(-1.38)
(-2.29)
(2.25)
OWNSHIP
6.6E-04
1.2E-03 -7.3E-03 -8.4E-03
(0.08)
(0.13)
(-0.51)
(-0.62)
STDROA
-0.0826
-0.791
(-4.65)
(-4.44)
STDEROE1
-0.866
(-10.02)
STDROE2
-0.915
(10.85)
F
3.981
3.706
18.65
21.62
R2
0.22
0.21
0.56
0.59
N
94
94
94
94
Sumber: R. Murali and J. B. Welch (1989); Agents,
Owners, Control,and Performance; Journal of
Business Finance & Accouting, Vol. 16, No. 3.

Independent Variable
2
Devendent Constant DIVERSE EARNVOL STDRET ADV+R&D FIRMSIZE Adj. R
F
Variable
OWNERSHIP
-0.007
0.167
0.388
0.456
-0.058
-0.015
0.08
12.1
(-0.443)
(3.547)
(3.133)
(3.012) (-0.871)
(2.801)
LEVERAGE
0.16
-0.846
-1.848
3.151
-0.875
0.021
0.36
68.7
(6.223) (-10.474) (-8.730) (12.174) (-7.565)
(2.288)
DIVIDEND
0.076
-0.035
0.034
-0.442
-0.037
0.004
0.46
101.7
(31.403) (-4.620)
(1.707) (18.102) (-3.409)
(4.960)
VIF
0
1.107
1.436
1.401
1.013
1.068
Sumber: Claire E. Crutchley and Robert S. Hansen (1989); A Test of the Agency Theory of Managerial
Ownership, Corporate Leverage, and Corporate Dividends; Financila Management, pp.36-46

Pada Tabel terlihat secara jelas bahwa Shareholder Right
Index; Market-to-book ratio; dan R&D to Total Assets mempengaruhi
Konsentrasi kepemilikan. Koefisien determinasi sebesar 54 pesen.
Pada model Independensi Direksi; variabel Shareholder Right Index,
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Enforcement Index dan konsentrasi kepemilikan signifikan
mempengaruhi variabel tidak bebas direktur independen.
Ownership Concentration Board Independence
Coefficient
Std
Coefficient
Std
Intercept
27.70***
10.24
-0.32*
0.18
Shareholder Rights Index
-5.05***
1
0.14***
0.02
Enforcement index
0.91
1.21
0.04***
0.02
Firm Risk
5.28
4.63
-0.02
0.06
Industry-adjustyed leverage
0.03
8.57
0.14
0.11
Market-to-Book ratio
2.06*
1.13
-0.00
0.01
R&D to Total Assets
-156.45***
51.52
0.00
0.00
Firm Size
-1.85
1.22
-0.03
0.02
Ownership Concetration
-0.007*
0.004
Industry dummies
Yes
Yes
# of Observations
229
229
AdjustedR-Square
0.54
0.17
Sumber: Kenneth A. Kim; P. Kitsabunnarat-Chatjuthamard and John R. Nofsinger
(2007); Large Shareholder, Board Independence, and minority
Shareholder Rights: Evidence from Europe; Journal of Corporate
Finance, Vol. 13; pp. 859 -880

Selanjutnya, Chen, Firth dan XU (2009) melakukan penelitian
mengenai jenis kepemilikan mengendalikan perusahaan untuk
kasus di perusahaan yang terdaftar di China.
Data yang
dipergunakan untuk periode 1999 sampai dengan 2004. Penelitian
ini melakukan identifikasi terhadap 10 besar pemilik perusahaan dan
jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 6113 perusahaan. Hasil
yang diperoleh diperlihatkan pada Tabel berikut dibawah ini.
Adapun model yang diuji dalam penelitian ini yaitu:
IAOPit = ϒ0 + ϒ1 PSAMBit +ϒ2 PSOECGit + ϒ3 PSOELGit
+ ϒ4 PPRIVATEit + χ1 SIZEit-1 + χ2 LEVit-1
+ χ3 IOSit + χ4 EFNit + χ5 MarketsIit + εit
IAOP terdiri dari enam varaibel tidak bebas yaitu IAROA; IACFOA;
IAROS; IAAEMP; IASEMP dan IA Tobin’s Q. Pada model IAROA,
semua varaibel bebas signifikan yang mempengaruhi tidak bebas
IAROA pada level signifikansi 1%. Koefisien determinasinya
sebesar 22,81 persen. Pada model IACFOA, ada dua variabel bebas
yang tidak mempengaruhi yaitu LEV dan IOS. Koefisien
determinansinya jauh lebih kecil dari sebelumnya sebesar 2,8
persen.

463

Pada Model IAROS, ada dua variabel bebas yang tidak signifikan
mempengaruhi variabel IAROS yaitu PPRIVATE dan MarketI.
Koefisien determinasinya sebesar 9,87 persen.
Pooled OLS Regression Analysis of Ownership Cncenration and Operating Performance for China's Listed Firm
Dependent
IAROA
IACFOA
IAROS
IAAEMP
IASEMP
IATobin's Q
Constant
-0.034 (-2.76***) -0.049 (-4.52***) -0.132 (-1.97**)
-1.223 (-1.16) -1.389 (-2.20**) -1.038 (-3.17***)
PSAMB
0.027 (2.16**)
0.028 (2.38**)
0.188 (2.02**) -3.069 (-2.25**)
-0.782 (-1.15)
0.402 (1.,64)
PSOECG
0.058 (5.99***) 0.049 (4.39***) 0.217 (3.65***) -2.011 (-1.81*)
0.673 (0.80)
1.388 (6.02***)
PSOELG
0.050 (6.16***) 0.030 (3.52***) 0.206 (3.36***) -2.221 (-2.42**)
-0.416 (-0.85)
0.760 (4.07***
PRIVATE
0.054 (4.32***)
0.030 (2.39**)
0.076 (0.82)
-1.574 (-1.31)
-0.357 (-0.58)
1.061 (4.05***)
SIZE
0.012 (6.53***) 0.010 (5.65***)
0.055 (5.72**) 0.778 (4.33***) 0.647 (4.12***) -0.946 (-13.31***)
LEV
-0.073 (-6.09***)
-0.002 (-0.35) -0.351 (-4.90***)
0.144 (0.51)
0.306 (1.79*)
1.256 (2.08**)
IOS
0.090 (5.95***)
0.001 (0.08) 0.325 (4.98***)
0.488 (1.81*) 0.664 (3.31***) -0.232 (-3.23***)
EFN
0.019 (6.31***) 0.014 (4.22***) 0.082 (6.65***)
-0.122 (-0.46)
-0.083 (-0.48)
-0.117 (-2.21**)
MarketI
0.009 (1.61) 0.017 (3.23***)
0.018 (0.61) 1.646 (3.36***) 1.015 (3.28***)
0.352 (3.08***)
R2
0.2281
0.0277
0.0987
0.0238
0.0312
0.3164
Model F-Stat
53.38
11.57
22.65
3.77
3.87
15.98
OBS
6113
6113
6053
6003
5990
6113
Sumber: Gongmeng Chen, Michael Firth and Liping Xu (2009); Does Type of Ownership Control matter: Evidence from
China's Listed Companies; Journal of Banking & Finance, Vol. 33; pp. 171 - 181.

Pada model IAAEMP, ada tiga variabel bebas yang tidak signifikan
mempengaruhi variabel tidak bebas IAAEMP yaitu PPRIVATE; LEV;
dan EFN. Koefisien determinasinya sebesar 2,38 persen. Pada
model IASEMP, ada lima variabel bebas yang tidak signifikan
mempengaruhi variabel tidak bebas IASEMP yaitu PSAMB;
PSOECG; PSOELG; PPRIVATE dan EFN.
Koefisien
determinasinya sebesar 3,12 persen. Pada model IATobin’sQ,
variabel bebas PSAMB tidak mempengaruhi variabel tidak bebas
IATobin’sQ dan variabel lainnya signifikan.
Koefisien
determinasinya sebesar 31,64 persen. Semua hasil penelitian ini
menunjukkan koefisien determinasi yang kecil dan merupakan
kewajaran karena masih banyak faktor yang mempengaruhinya.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu efisiensi operasi perusahaan di
China sangat bervariasi tergantung pengendali perusahaan.
SOECG yang mengendalikan perusahaan menunjukkan kinerja
yang terbaik dan pengendali SAMB dan Private memberikan
pengendalian terburuk.
Hasil yang diperoleh sesuai dengan
ekspektasi peneliti.
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Bab 27
Pengelolaan Risiko64
Pendahuluan
Setiap aktifitas yang dilakukan manusia, bahkan teknologi
mempunyai risiko yang akan dihadapi. Bisa saja risiko yang akan
dihadapi di masa mendatang sudah diketahui tetapi tidak tahu kapan
risiko itu akan terjadi. Bahkan, beberapa pihak dalam perusahaan
sudah memahami risiko tersebut karena kemungkinan risiko tersebut
terjadi bisa berulang-ulang.

Risiko yang cukup besar sekali tidak

bisa diatasi seperti apa yang dilakukan Nick Leeson terhadap Baring,
dimana tindakannya membuat Baring menjadi bangkrut akibat
kerugian yang cukup besar.

Untuk kasus Cipaganti Group di

Indonesia, dengan mengumpulkan dana dari masyarakat dengan
berbentuk pinjaman yang bunganya sedikit lebih tinggi dari
normalnya, dimana dana diinvestasikan kepada bentuk lain yang
prospeknya mengalami penurunan dan mengakibatkan tidak
sanggup membayar bunga, sehingga Cipaganti Group menghadapi
problem saat ini.
Bila ditelusuri secara detail telah banyak perusahaan atau
group bisnis yang mengalami gagal dikarenakan risiko yang terlalu
besar dihadapi. Lehman Brothers, perusahaan yang sudah berumur
lebih dari 100 tahun harus ditutup pada tahun 2008 dikarenakan
investasi pada subprime yang cukup besar dimana pembayaran
bunga yang tertunggak diakibatkan krisis sehingga banyak
pengangguran dan akhirnya tidak bisa bayar cicilan pokok rumah
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Materi bab ini diambil dari Adler Haymans Manurung (2018), Pengukuran Risiko, Edisi
Revisi, PT Adler Manurung Press.
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dan bunganya. Kejadian Lehman Brothers mempunyai dampak ke
segala penjuru dunia sehingga ada beberapa negara juga
mengalami kegagalan. Yunani sebagai salah satu negara gagal
bayar dimana terus menerus menerbitkan surat hutang obligasi dan
semakin besar dan akhirnya gagal bayar dan mempunyai dampak
kepada perekonomian negara-negara di Eropa.
Kegagalan yang terjadi dikarenakan pasar yang bergejolak
dan sering kali tidak disengaja dan kegagalan ini disebut dengan
adverse selection.

Sementara ada juga kegagalan terjadi

dikarenakan disengaja penerbit atau yang mempunyai kewajiban
dikenal dengan Morale Hazard.

Kegagalan tersebut bisa

menyengsarakan semua pihak maka perlu diantisipasi agar tidak
memberikan persoalan kesemua pihak.
Salah satu persoalan yang sangat penting ketika kegagalan
tersebut sudah diketahui dan bisa diantisipasi maka muncul
pertanyaan apakah bisa risiko yang dihadapi dapat diukur. Artinya,
perlu diketahui bagaimana mengukur risiko yang akan dihadapi
tersebut supaya bisa diatasi atau dipersiapkan untuk mengatasinya.
Pengukuran risiko berhubungan dengan alat yang dipergunakan
untuk mengukur risiko tersebut. Pengukuran risiko menjadi judul dari
buku ini untuk menjadi pembahasan yang lebih mendalam dalam
rangka memberikan edukasi terhadap semua pihak yang ingin
mengetahui atau setiap hari berkecimpung pada pengelolaan risiko.
Ketika terjadi krisis atau juga disebut kegagalan, semua pihak
ingin mengatasi lebih cepat agar bisa bergerak untuk maju. Oleh
karenanya, sering kali dilakukan identifikasi risiko yang akan
dihadapi oleh semua pihak yang mempunyai aktifitas.

Setelah

pemahaman atas identifikasi risiko baru kemudian dibutuhkan alat
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ukur dari risiko yang diidentifikasi tersebut.

Berbagai alat risiko

sudah banyak dilontarkan dan terus berkembang. Alat ukur risiko
tersebut sangat berkembang saat ini mulai dari yang sederhana
sampai yang paling canggih. Alat ukur risiko tersebut diperlihatkan
pada Tabel 1.1 dan 1.2 pada halaman berikutnya. Ketika melihat
alat ukur yang diperlihatkan pada Tabel 1.1 dan 1.2 perlu diketahui
bahwa alat ukur tersebut mungkin juga saling berhubungan dan
saling memberikan argumentasi kenapa alat ukur tersebut
dipergunakan.
Definisi Risiko
Pemahaman atas risiko sangat penting sebelum melanjutkan
kepada uraian lainnya. Oleh karenanya, sub bab ini akan membahas
definisi dari risiko. Jorion (2007) mendefinisikan risk sebagai berikut:
The volatility of unexpected
outcomes, which can represent
the value of assets, equity, or
earnings.
Uyemura dan Deventer (1993) mendefinisikan risk, yaitu:
The volatility (standard deviation) of net cash
flows of a business unit.
Mun (2006) mendefinisikan risiko sebagai berikut:
Any uncertainty that affects a
system in an unknown fashion
whereby the ramifications are also
unknown but bears with it great
fluctuation in value and outcome.
Tiga konsep definisi yang diuraikan sebelumnya memberikan
penjelasan bahwa risiko tersebut mengandung sesuatu yang tidak
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pasti di masa mendatang, bisa diukur, juga tidak dikenal dan bisa
dinyatakan dalam nilai aset, pendapatan dan sebagainya.
Selanjutnya, Bank Indonesia mendefinisikan risiko yang
dituangkan pada PBI No. 5/8/PBI/2003 yaitu:
Risiko adalah potensi kerugian akibat
terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.
Pada konsep Bank Indonesia tidak secara jelas disebutkan tentang
pengukuran risiko tetapi ada kemungkinan terjadi risiko akibat
adanya peristiwa (events). Peristiwa juga tidak dijelaskan dengan
baik, karena tanpa peristiwa bisa terjadi risiko. Misalkan, seorang
karyawan salah mengetik nilai sehingga mengakibatkan kerugian
besar.
Oleh karenanya, risiko tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:
Kerugian yang dialami sebuah
lembaga dikarenakan kejadian
yang tidak jelas akan terjadi di
masa mendatang dimana risiko
dapat diukur dan diminimalisir.
Berdasarkan definisi tersebut maka risiko tersebut dapat diukur
dengan

berbagai

ukuran

dimana

ukuran

tersebut

menjadi

pembahasan utama dari buku ini. Kejadian di masa mendatang
yang mengakibatkan timbulnya risiko bisa tidak dikenal dan tidak
tahu kapan datangnya. Tetapi, semua pihak bisa mengidentifikasi
risiko tersebut serta bisa juga meminimalisirnya.

Pengelola

perusahaan harus melakukan tindakan agar risiko tersebut dapat
diminimalisir.
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Jenis Risiko
Adapun risiko yang akan selalu dihadapi berbagai pihak akan
dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu risiko finansial dan risiko
bisnis. Kedua risiko ini yang selalu dibahas sebelum periode 1997
karena belum terjadi krisis yang sangat berpengaruh kepada
beberapa negara yang dikenal krisis keuangan seperti dialami
Thailand, Korea, Indonesia dan beberapa negara lagi di Asia. Oleh
karenanya, jenis risiko yang selalu dibahas adalah sebagai berikut:
1. Interest-rate risk, yaitu risiko utama yang paling sering dihadapi
investor.

Adapun terjadinya risiko ini dikarenakan

tingkat bunga yang berlaku.

kenaikan

Kenaikan tingkat bunga akan

menurunkan harga obligasi dan sebaliknya penurunan tingkat
bunga akan menaikkan harga obligasi. Risiko ini juga sering
disebut dengan market risk.
2. Reinvestment risk, yaitu risiko yang harus dihadapi akibat
investasi atas bunga yang diperoleh melalui strategi reinvestment
yang dijalankan. Interest-rate risk dan reinvestment risk
mempunyai efek yang saling menghilangkan (offsetting effect).
Sebuah strategi yang didasarkan atas efek penghilangan
tersebut disebut dengan immunisasi (immunization).
3. Call risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor di mana penerbit
obligasi mempunyai hak untuk membeli kembali (call) atas
obligasi tersebut.

Bila tingkat bunga turun di bawah kupon

obligasi dan biasanya penerbit akan menggunakan haknya untuk
membeli

obligasi

tersebut.

Investor

biasanya

bisa

mengkompensasikannya dengan kenaikan harga tetapi sangat
sulit untuk melakukannya.
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4. Default risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor atau
pemegang aset finansial karena aset finansial tersebut tidak
dapat membayar pokoknya (principal) pada saat jatuh tempo.
Oleh karena itu investor harus hati-hati membeli aset finansial
yang bersifat memperoleh pendapatan secara reguler terutama
obligasi yang tidak termasuk dalam investment grade (kelas
investasi yakni obligasi dengan peringkat AAA sampai BBB).
5. Inflation risk, yaitu risiko yang dihadapi investor yang diakibatkan
inflasi sehingga arus kas yang diterima oleh investor bervariasi
dalam kemampuan membeli (purchasing power).
6. Exchange risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor akibat
adanya perubahan nilai tukar, biasanya risiko ini akan ditemukan
pada aset finansial yang berdenominasi valuta asing.
7. Liquidity risk, yaitu risiko yang dihadapi oleh investor dalam
rangka dapat menjual aset finansial tersebut secepatnya di
pasar.

Ukuran dari likuiditas dapat diperhatikan dari selisih

antara nilai beli dan jual dari aset finansial tersebut.
8. Volatility risk yaitu risiko yang dihadapi oleh investor karena
obligasi tersebut dikaitkan dengan opsi yang tergantung pada
tingkat bunga. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah
daya gejolak (volatility) tingkat bunga.
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka investor harus selalu
memandang bahwa perdagangan suatu aset finansial mempunyai
risiko.

Walaupun aset finansialnya obligasi yang diterbitkan

pemerintah masih mempunyai risiko, tetapi risiko default (gagal
bayar) yang tidak dimilikinya sehingga investor juga memandang
bahwa semua aset finansial mempunyai risiko sesuai risiko yang
diuraikan sebelumnya.
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Selanjutnya, Lam (2014) menyatakan bahwa risiko ke dalam
7 jenis yaitu:
1. Risiko strategis – risiko dimana strategi perusahaan dan
bisnis (Merger dan akuisisi), strategi pertumbuhan, inovasi
produk dieksekusi tidak secara efektif.
2. Risiko Bisnis – risiko dimana hasil keuangan dan operasi
tahunan

tidak memenuhi

ekspektasi manajemen

dan

pemegang saham perusahaan.
3. Risiko Pasar – risiko dimana harga tingkat bunga akan
bergerak yang memiliki negatif konsekuensi untuk sebuah
perusahaan.
4. Risiko Kredit – risiko dimana konsumen, pihak lain atau
penyedia barang dan jasa akan gagal memenuhi kewajiban.
5. Risiko Likuiditas – risiko dimana sebuah perusahaan tidak
bisa mendapatkan tunai untuk memenuhi tuntutannya secara
waktu dan efektif secara biaya.
6. Risiko Operasional – risiko dimana manusia, proses atau
sistem akan gagal atau kejadian di luar perusahaan akan
memiliki pengaruh negatif terhadap perusahaan.
7. Risiko Kepatuhan (Compliance) – risiko dimana perusahaan
tidak memenuhi tuntutan hukum dan regulasi.

Risiko yang diungkapkan Lam (2014) tersebut umumnya ditujukan
kepada lembaga keuangan (termasuk bank bahkan lembaga
keuangan mikro), bahkan ada sebuah risiko lain yang perlu
dipertimbangkan yaitu risiko reputasi dimana sering kali tidak
diperhitungkan
Sementara
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tetapi

Bank

bagi

Indonesia

bank

ini

sangat

menyebutkan

diperhitungkan.
pada

PBI

No.

11/25/PBI/2008 terdapat ada 8 jenis risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko
Pasar, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas, Risiko Kepatuhan,
Risiko Hukum, Risiko Reputasi dan Risiko Strategis. Adapaun risiko
yang dihadapi perbankan diperlihatkan pada Bagan65 berikut ini:
Bagan 27.1: Esensi Pengelolaan Risiko
Financial Risk

Credit Risk

Portofolio
Concentration

Market Risk

Transaction Risk

Equity
Risk

Interest
Rate Risk

Currency
Risk

Gap
Risk

Issue
Risk

Issuer Risk

Counterparty
Risk

Comodity
Risk

Trading
Risk

General
Market
Risk

Spesific
Risk

Begitu luasnya risiko yang dihadapi perbankan maka bank harus
menempatkan satu direktur yang menjadi pengendali bahkan
regulator juga menginginkan adanya posisi tersebut pada bank. Bila
diperhatikan secara seksama, maka bank yang selalu berhadapan
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Bagan ini diambil dari Michel Crouhy;Dan Galai and Robert Mark (2006);The Essentials
of Risk Management; McGraw Hill, p. 26
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dengan Risiko Finansial maka akan menghadapi dua risiko yang
menjadi bagian risiko finansial, yaitu Risiko Kredit dan Risiko Pasar.

Perkembangan Pengelolaan Risiko
Awalnya, risiko ini selalu dibahas dengan dua jenis risiko,
yaitu risiko finansial dan risiko bisnis seperti yang dijelaskan
sebelumnya. Risiko bisnis tidak banyak dibahas secara mendetail,
tetapi risiko finansial terus berkembang. Sejak tahun 2000,
pembahasan risiko semakin berkembang dan jenisnya juga semakin
banyak.

Risiko finansial sangat banyak dibahas para pengelola

keuangan di perusahaan dalam rangka untuk mengatasinya.
Penjualan perusahaan dalam bentuk valuta asing akan mempunyai
persoalan dalam soal harga valuta asing yang berfluktuasi maka
perusahaan melakukan hedging agar nilai valuta asing tersebut tidak
merosot. Biaya bahan baku yang semuanya dibeli dengan valuta
asing, maka perusahaan melakukan forward atau futures atau juga
opsi atas valuta asing tersebut. Bahkan perusahaan melakukan
kontrak SWAP dengan pihak lain dalam kerangka memperbaiki
valuta asing yang dimiliki baik sebagai pendapatan atau juga hutang
atau juga investasi. Sehingga, awalnya pengelolaan risiko hanya
berpaku kepada bentuk finansial. Oleh karenanya berkembang
pengelolaan risiko dengan melalukan tindakan lindung nilai
(hedging) dengan alat derivatif seperti forward, futures, SWAP dan
option. Tetapi disadari pengelolaan risiko dengan cara lindung nilai
tidak menjadi sebuah cara yang terbaik, bisa saja lindung nilai
dilakukan tetapi tidak menimbulkan manfaat bagi perusahaan.
Akhirnya, konsep pengelolaan risiko menjadi sebuah pilihan dalam
10 tahun terakhir sejak terjadi krisis keuangan terutama di Asia yang
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terjadi pada tahun 1998 sampai 2000 dan Amerika Serikat
mengalaminya pada tahun 2008 dikarenakan hancurnya Lehman
Brothers yang telah berdiri lebih 100 tahun.
Waring and Glendon (1998) memberikan konsep risk
management sebagai berikut:
As a field of activity seeking to eliminate,
reduce and generally control pure risks (such
as from safety, fire, major hazards, security
lapses, environmental hazards) and to
enhance the benefits and avoid detriment
from speculative risks (such as financial
investment, marketing, human resources, IT
strategy, commercial and business risks).
Konsep tersebut jelas tujuan melakukan pengelolaan risiko untuk
mengurangi risiko yang akan dihadapi agar risiko tersebut tidak
sebesar yang mungkin terjadi. Untuk mengelola risiko perusahaan,
maka ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan. Crouhy
dkk (2006) menyatakan proses mengelola risiko sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi eksposur risiko yang akan mungkin terjadi.
2. Mengukur dan mengestimasi eksposur risiko tersebut
3. Menilai efek eksposur
4. Membentuk mitigasi risiko
5. Mengevaluasi kinerja
Bank Indonesia juga menyatakan pengelolaan Risiko pada PBI No.
5/8/PBI/2003 yaitu: Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur
dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari kegiatan
usaha Bank. Tahapan pengelolaan risiko ini dapat juga diperhatikan
pada Bagan 1.2 dibawah ini untuk memberikan penjelasan bahwa
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pengelolaan

risiko

merupakan

aktifitas

yang

sambung-

menyambung.
Bagan 27.2: Proses Pengelolaan Risiko66
Identifikasi Eksposur
terhadap Risiko

Pengukuran dan Estimasi
Eksposur terhadap Risiko

Temukan instrument dan Fasilitas
untuk memindahkan atau
memperdagangkan Risiko

Menilai Efek dari Eksposure
terhadap Risiko

Menilai Biaya dan Manfaat
Instrumen

Bentuk Mitigasi Risiko
Strategy:
• Avoid
• Transfer
• Mitigasi
• Terima

Evaluasi Kinerja
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Bagan ini diambil dari Michel Crouhy;Dan Galai and Robert Mark (2006);The Essentials
of Risk Management; McGraw Hill, p. 2
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Pada saat melakukan pengukuran risiko, sebenarnya ada aktifitas
lain yang dilakukan, yaitu mencari instrumen dan fasilitas untuk
memindahkan risiko tersebut. Demikian juga pada saat menilai efek
eksposur ada juga tindakan yang dilakukan, yaitu menilai biaya dan
manfaat dari instrumen yang telah ditemukan pada tahapan kedua
sebelumnya.
Alat dan Ukuran Risiko
Uraian sebelumnya telah membahas mengenai jenis risiko
yang terjadi akan dihadapi perusahaan (perusahaan manufaktur,
perdagangan, jasa dan juga perbankan serta non-bank).

Oleh

karenanya, tiba saatnya kita akan membahas mengenai pengukuran
risiko tersebut baik alatnya maupun ukurannya dimana jenisnya
telah diuraikan sebelumnya. Tabel 27.1 menunjukkan ukuran risiko
berdasarkan aset. Perusahaan atau lembaga keuangan mempunyai
berbagai aset dan bagaimana mengukurnya.

Salah satu aset

perusahaan yang dimiliki dan sangat vital yaitu manusia. Manusia
tersebut bisa membuat timbulnya risiko, baik disengaja maupun tidak
disengaja. Manusia yang melakukan aktifitas dapat diukur risikonya
dengan jumlah kesalahan yang dilakukannya.

Setiap kesalahan

yang dilakukan bisa diukur nilainya sehingga jumlah kesalahan yang
dilakukan juga dapat dinilai risikonya secara nilai uang (moneternya).
Tabel 27.1: Ukuran Risiko Berdasarkan Aset
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aset
Manusia
Teknologi
Hukum
Obligasi
Kredit
Saham
Derivatif
Valuta Asing

Ukuran Risiko
Jumlah Kesalahan
Jumlah yang berhenti / Stop
Jumlah dispute / perselisihan
Durasi dan Konveksiti
Rating dan Model Gagal
Volatilitas, Korelasi dan beta
Delta, Gamma dan Vega
Target Zone
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Perusahaan juga mempunyai teknologi dan sering dipergunakan
untuk kebutuhan bisnis, baik sebagai pendukung maupun sebagai
produk.

Teknologi tersebut dapat diukur risikonya dengan

menghitung jumlah berhentinya teknologi tersebut secara tiba-tiba,
bukan karena disengaja untuk dimatikan. Bidang hukum juga dapat
diukur risiko melalui jumlah perselisihan yang terjadi dari aktifitas
yang dilakukan. Setiap aktifitas terjadi perselisihan mempunyai nilai
moneter maka kerugian atas risiko bidang hukum merupakan total
pengeluaran untuk penyelesaian perselisihan tersebut.

Obligasi

sebagai aset finansial mempunyai risiko yang dihitung dengan
besaran durasi dan konveksiti. Kredit juga dapat diukur risiko yang
akan dialami melalui jumlah kegagalan dibayar bahkan dengan
rating kredit tersebut bisa diukur kredit yang tidak terbayar. Saham
sebagai aset finansial juga bisa dihitung risikonya dimana ukurannya
sudah sangat terkenal, yaitu simpangan baku diperluas dengan
volatilitas dan beta baik secara sendiri (single asset) maupun secara
portofolio. Aset finansial untuk lindung nilai dikenal dengan Derivatif,
dimana risikonya dapat diukur dengan berbagai ukuran yang dikenal
“Greeks”. Bila investor memiliki valuta asing maka risikonya dapat
dihitung dikenal dengan Target Zone.
Selanjutnya, perlu juga dibahas mengenai perkembangan
alat ukur dari risiko yang ada saat ini dimana ukuran tersebut terus
berkembang

secara

bertahap

(ber-evolusi).

Tabel

1.2

memperlihatkan evolusi alat mengukur risiko dari tahun ke tahun
sampai tahun 2000. Awalnya ukuran risiko dimulai dengan metode
durasi untuk obligasi dan simpangan baku untuk saham, dimana
kedua ukuran ini diperkenalkan pada tahun 1952. Pada periode ini
hanya dikenal dua produk yang cukup terkenal, yaitu obligasi dan
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saham.

Oleh karenanya, risiko atas kedua produk tersebut

ditemukan para akademisi, yaitu Harry Markowitz (Mean-Variance
Framework) untuk saham dan durasi oleh F. Macaulay (1938) untuk
obligasi.

Tabel 27.2: Evolusi Alat Risk Management
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tahun
1938
1952
1963
1966
1973
1979
1983
1986
1988

10.
11.
12.
13.
14.
15.

1992
1993
1994
1997
1998
2000

Metode
Bond Duration
Markowitz Mean-Variance Framework
Sharpe’s Capital Asset Pricing Model
Multiple Factor Model
Black-Scholes Option Pricing Model, “Greeks”.
Binomial Option Model
RAROC, Risk Adjusted Return
Limits on Exposure by Duration Bucket
Risk-Weighted Assets for Bank Limits on
“Greeks”
Stress Testing
Value at Risk (VAR)
RiskMetrics
Credit Metrics, CreditRisk+
Integration of Credit and Market Risk
Entreprise-Wide Risk Management
Sumber: Perbaikan Jorion (2007).

Beta sebagai ukuran risiko untuk sebuah aset finansial juga
dimunculkan para akademisi oleh Sharpe (1964), Lintner (1965) dan
Mossin (1966), dimana ukuran risiko ini menyatakan risiko sebuah
saham yang dikaitkan dengan variasi pergerakan pasar saham
secara keseluruhan.

Bila risiko saham yang dikaitkan dengan

berbagai faktor digunakan Multiple Factor Model. Selanjutnya, ada
derivatif dengan produk opsi juga mempunyai alat ukur yaitu Greeks
dan dilanjutkan dengan Binomial Option Model. Pada tahun 1983,
479

tingkat pengembalian dari investasi yang dikenal dengan istilah
“Return” tetapi disesuaikan dengan risikonya dikenal dengan
RAROC (Risk Adjusted Return on Capital).

Adanya, lembaga

keuangan yang memberikan pinjaman kepada pelanggannya atau
produk finansial lainnya dan selalu berhubungan dengan pasar yang
akibatnya mempunyai risiko. Faktor pasar bisa mempengaruhi aset
finansial yang dimiliki dan untuk menguji kejadian kegagalan pada
periode tertentu dengan aset finansial yang dimiliki dikenal dengan
pengujian

stress.

Kemudian ukuran risiko

tersebut

terus

berkembang dimana mulai adanya kegagalan atas kredit yang
diberikan. Adapun alat ukurnya VaR, Risk Metrics, Credit Metrics
dan Credit Risk+.

Terakhir, pengembangan alat ukur untuk risiko

dengan adanya pandangan bahwa perusahaan akan menghadapi
risiko dikarenakan perusahaan atau lembaga keuangan mempunyai
berbagai aktifitas dimana aktifitas tersebut dilakukan dengan
berbagai strategi yang dirancang manajemen perusahaan.

Atas

keinginan memahami risikonya diperkenalkan sebuah alat yang
dikenal Enterprise Wide Risk Management pada tahun 2000.
Kelihatan, pada perkembangan alat ukur risiko tersebut paling
banyak pada kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Hal ini
tidak terlepas dari pemikiran para bankir yang tidak ingin dana yang
diberikan kepada konsumen akan tidak kembali lagi.
Dalam kerangka membahas ukuran risiko seperti diuraikan
sebelumnya maka ukuran risiko (.) yang dipergunakan harus
memenuhi syarat yang dikemukakan oleh Artzner (1999) sebagai
berikut:
1. Monotonicity: Y  X (Y) ≥ (X)
2. Subadditivity: (X + Y)  (x) + (Y)
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3. Positive homogeneity: (hX) = h(X) for h>0
4. Translational invariance: (X+n) = (X) – n for some certain
amount n.
Kepemilikan 1, 2, dan 3 sangat penting harus dimiliki oleh ukuran
risiko tersebut.
Pada sisi lain Folmer dan Schied (2008) menyatakan bahwa sebuah
ukuran risiko () moneter disebut sebagai ukuran risiko yang konvex
(Convex measure risk) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Convexity: ρ(λX+ (1−λ)Y)≤λρ(X) + (1−λ)ρ(Y), for 0≤λ≤1
2. Quasi Convexity: ρ(λX+ (1−λ)Y)≤max((X),(Y)), for 0≤λ≤1

Sehingga ketika mengukur risiko harus diperhatikan syarat-syarat
tersebut.
Selanjutnya, risiko yang dihadapi perusahaan tersebut bisa
terjadi hanya sekali dan juga bisa berulang-ulang. Risiko itu sendiri
bisa membuat nilai moneter yang cukup kecil dan bisa juga bernilai
sangat besar sekali.

Atas pengelompokkan risiko berdasarkan

kemungkinan terjadi dan besarnya kerugian maka ada tindakan yang
dilakukan yaitu: menghindari risiko, mengurangi risiko, mentransfer
risiko kepada pihak lain seperti asuransi dan menerima atau
menelan risiko tersebut.

Jika dibuat dalam bentuk bagan maka

dapat diperhatikan pada bagan dibawah ini.
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Bagan 27.3: Penanganan Risiko dilihat Frekuensi dan kerugian

Tinggi

Rendah

DIKURANGI

TERIMA

Rendah

HINDARI

TRANSFER

Tinggi

Besarnya Kerugian (Consequence or Severity)
Berdasarkan Bagan 27.3 diatas maka pengambil keputusan bisa
melakukan tindakan untuk penanganan risiko yang dialami oleh
bisnis yang sedang dikelola.
Kemudian risiko yang dihadapi bisa juga dilihat dari perspektif
Kapital ekonomi (Economic Capital) yang dimiliki perusahaan
dimana dapat diperhatikan pada Bagan 27.4 berikut dibawah ini.
Pertama bahwa kerugian yang diharapkan biasanya dapat
dipindahkan kepada nasabah dengan menaikkan harga produk atau
sudah menjadi bagian dari harga produk.
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Bagan 27.4: Economic Capital

Sumber: Modul Financial Risk Management pada ERMCP (2016)
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Metoda Value At Risk (VAR Method)67
VaR merupakan singkatan dari Value At Risk, dimana alat
(tools) yang dipergunakan untuk mengukur sebuah risiko. VaR ini
dikembangkan Till Guldimann68 pada tahun 1980an ketika menjadi
Kepala Riset Global di J.P. Morgan. Till Guldimann harus
memberikan masukan mengenai risiko yang dihadapi dalam rangka
investasi di berbagai instrumen investasi. Kemudian, berkumpul satu
kelompok yang dikenal dengan the Group of Thirty dimana J.P.
Morgan menyediakan tempat dan mempresentasikan pengelolaan
risiko dan sejak Juli 1993 dipublikasikan laporan the Group of Thirty
mengenai risiko dengan VaR sebagai metodenya.
VaR memberikan besaran kerugian yang terjadi atas aset
finansial atau portofolio yang dimiliki atau sedang dikelola.
Akibatnya, pengelola bisa melakukan tindakan agar risiko tersebut
bisa diatasi agar tidak terjadi kerugian sesuai dengan perhitungan
tersebut. VaR ini telah menjadi sebuah metode untuk mengukur
risiko bagi perusahaan keuangan agar lebih jelas kerugian yang
dihadapi. Banyak pihak telah menginginkan metode ini untuk
dipahami bahkan sudah menjadi pembicaraan atau diskusi bagi para
pihak yang mengelola risiko di perusahaan keuangan. Oleh
karenanya, sangat baik bila kita memahami konsep VaR ini dengan
terlebih dahulu mengerti definisi dari VaR tersebut.
Crouhy, Galai dan Mark ( 2001) mendefinisikan Value at
Risk yaitu:
The worst loss that might be expected
from holding a security or portfolio over a
given period of time (say a single day, or
10 days for the purpose of regulatory
capital reporting), given a specified level
of probability (known as the “confidence
level”).
Jorion (2007) menyatakan definisi VaR yaitu “summarizes the worst
loss over a target horizon with a given level of confidence.”

67

Materi ini bersumber dari Philippe Jorion (2007); Value at Risk:The New Benchmark
for Managing Financial Risk; 3rd eds; Singapore: McGraw Hill.
68

Philippe Jorion (2007); Value at Risk:The New Benchmark for Managing
Financial Risk; 3rd eds; McGraw Hill, p. 18
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Konsep definisi yang diuraikan sebelumnya telah
memberikan pemahaman bahwa VaR tersebut menemukan
kerugian yang paling jelek atas aset finansial yang dimiliki dengan
target periode waktu tertentu serta level kepercayaan tertentu pula.
Artinya, harus ditentukan lebih dahulu besaran waktu yang akan
dihitung apakah harian, atau mingguan atau bulanan atau periode
tertentu serta juga ditentukan level kepercayaan dari perhitungan
yang didiskusikan.
Pemahaman konsep VaR ini bisa diberikan contoh, yaitu jika
seseorang mempunyai portofolio saham sebesar Rp. 150 miliar.
Pertanyaannya, berapa besar kerugian yang akan dialaminya untuk
periode 2 Minggu dengan tingkat kepercayaan 95% ? Atau berapa
besar kerugian yang bisa ditolerir dengan tingkat kepercayaan 95%
untuk periode 2 Minggu ke depan ? Saham mempunyai harga yang
berfluktuasi maka ada kemungkinan saham tersebut merosot atau
naik juga harganya. Fluktuasi harga saham tersebut mengakibatkan
adanya kemungkinan kerugian yang akan dialami. Jika periode
waktu yang diinginkan sebesar 2 Minggu, berapa besarnya? Tetapi
harus diingat bahwa ketika menghitung kerugian tersebut maka ada
tingkat keyakinan yang dipercaya?
Perhitungan risiko yang
dihadapi bisa digunakan metode VAR dan menjadi pembahasan
dalam bab ini.

Metode VaR
Sebagai sebuah metode pengukuran risiko, metode VaR
menggunakan dua pendekatan yaitu Valuasi Lokal (Local Valuation)
dan Valuasi Lengkap (Full Valuation) seperti yang diperlihatkan
bagan di bawah ini. Valuasi Lokal sering juga disebut metode
analitikal (Analytical Methods) karena menggunakan analisa waktu
perhitungannya. Metode analitikal ini memasukkan model linear dan
non-linear. Model linear didasarkan pada pendekatan matriks
kovarians (Covariance Matrix Approach). Matriks tersebut dapat
disederhanakan dengan menggunakan model faktor, atau hanya
sebuah model diagonal, yang mana merupakan model satu faktor.
Metode Valuasi Lokal ini mengukur risiko melalui penilaian portofolio
pada saat pertama sekali dengan menggunakan derivatif lokal untuk
menyimpulkan kemungkinan pergerakan. Metode ini berisikan
pendekatan analytical ke derivatif pertama dan kedua dan metode
ini sangat tepat untuk portofolio dengan sumber risiko yang terbatas.
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Adapun metode delta-normal yang paling sering dipakai pada
valuasi lokal. Pada metode delta-normal ini biasanya memiliki
asumsi normal untuk semua faktor risiko yang menimbulkannya.
Bagan 27.5: Pengukuran Risiko
Pengukuran
Risiko

Local Valuation

Linear Models

Full Valuation

Non Linear
Models

Full Covariance
Matrix

Gamma

Factor Models

Convexity

Historical
Simulation

Monte Carlo
Simulation

Diagonal Model

Sumber: Jorion (2005)
Pendekatan Valuasi Lengkap (Full Valuation) mengukur risiko
melalui perhitungan kembali harga portofolio dengan berbagai
skenario yang diinginkan. Valuasi Lengkap mengimplementasikan
dalam metode simulasi historis dan metode simulasi Monte Carlo.
Valuasi Lengkap dianggap lebih akurat karena menggunakan harga
terbaru, memperhitungkan non-linear, efek waktu yang mendekati
jatuh tempo, dan pembayaran pendapatan, dimana karakteristik
tersebut tidak dihilangkan oleh pendekatan delta-normal.
Berdasarkan uraian sebelumnya maka hanya ada tiga
metode pengukuran risiko dengan metode VaR yaitu Delta-Normal,
Simulasi Historis (Historical Simulation) dan Simulasi Monte Carlo
(Monte Carlo Simulation). Perbandingan kedua pendekatan valuasi
tersebut dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut di bawah ini.
Kelemahan dari ketiga metode sangat bervariasi dan memberikan
input untuk pengukuran risiko bagi pihak yang ingin melakukan
pengukuran risiko.
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Tabel 27.3: Perbandingan Pendekatan ke VaR
Karakteristik
(Feature)

Delta-Normal

Historical
Simulation

Valuasi
Distribusi
Shape
Extreme Events

Linier

Full

Normal
Low
Probability

Actual
In recent
Data

General
Possible

Yes

Intermediate

No

Implementation
Ease of
Computation
Communicability
VAR Precision

Major pitfalls

Easy
Excellent

Easy
Poor with
Short
Window
Nonlinearities, Time
far tails
Variation ini
risk, unusual
events

Monte
Carlo
Simulation
Full

Difficult
Good with
many
iterations
Model Risk

Sumber: Jorion (2005)
Rumusan untuk perhitungan VaR bagi berbagai produk sebagai
berikut:
• Obligasi
VaR = Duration Dollar x α σ x √T

(27.1)

dimana: α = tingkat kesalahan melalui distribusi normal
σ = simpangan baku tingkat bunga
T = periode dalam satuan tahunan
•

•

Saham
VaR = α σ N √T

(27.2)

dimana: α = tingkat kesalahan melalui distribusi normal
σ = simpangan baku saham
N = nilai investasi pada saham
= periode dalam satuan tahunan
Portofolio
VaR = α σ W √T

(27.3)
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dimana: α = tingkat kesalahan melalui distribusi normal
σ = simpangan baku dari nilai portofolio
W = nilai investasi awal portofolio
T = periode dalam satuan tahunan
•

Options
VaR = α σ Δ √T

(27.4)

dimana: α = tingkat kesalahan melalui distribusi normal
σ = simpangan baku dari nilai portofolio
∆ = delta dari opsi
T = periode dalam satuan tahunan
Berdasarkan rumusan yang diperlihatkan untuk menghitung VaR,
maka masing-masing efek mempunyai karakteristik tersendiri dalam
menghitungnya. Salah satu persyaratan penting yaitu mengenai
volatilitas dari efek yang dihitung VaRnya.
Metode Delta-Normal
Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dalam
pendekatan VaR. Metode ini mengasumsikan bahwa besaran
portofolio linier dan faktor risiko mempunyai distribusi normal,
sehingga dianggap sebagai metode valuasi lokal. Sehubungan
dengan tingkat pengembalian portofolio merupakan kombinasi linier
variabel normal dan juga berdistribusi normal, maka matriks
portofolio varians sebagai berikut:

 2 ( R p ,t +1 ) = xtT  t +1 xt

(27.5)

dimana
∑t+1 adalah ramalan matriks kovarians selama periode
penelitian, dan xt merupakan matriks variabel yang akan dihitung
VaRnya. Jika portofolio volatilitas diukur dalam bentuk mata uang,
VaR diperoleh secara langsung dari α simpangan baku normal yang
dikaitkan dengan level kepercayaan c:
VaR = α σ(Rp,t+1)
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(27.6)

Persamaan (7.6) disebut VaR diversifikasi (diversified VaR), karena
menghitung efek diversifikasi. Sebaliknya, VaR tidak diversifikasi
(undiversified VaR) merupakan penjumlahan individual VaR untuk
setiap faktor risiko. VaR tidak diversifikasi mengasumsikan seluruh
harga akan bergerak pada arah yang jelek dimana tidak realistik.
Manfaat utama metode ini diperlihatkan kesederhanaannya dimana
juga menjadi kelemahannya. Metode Delta-Normal ini tidak dapat
menghitung kepada efek liniernya seperti yang dihadapi opsi.
Metode ini juga menilai lebih rendah terjadinya observasi yang
sangat besar dikarenakan selalu dihubungkan dengan distribusi
normal.
Metode Simulasi Historis
Metode Simulasi Historis merupakan salah satu metode untuk
valuasi lengkap, dimana bisa mencapai 250 hari ke belakang dan
mengaplikasikan proporsi/sumbangan sekarang terhadap deret
waktu tingkat pengembalian historis aset.
Didefinisikan waktu saat ini t dimana observasi data dari 1 sampai
ke t. Portofolio saat ini bernilai Pt, dimana fungsi faktor risiko saat ini
sebagai berikut:
Pt = P[f1,t, f2,t, … , fN,t)

(27.7)

Sampel dilakukan untuk faktor pergerakan dari distribusi historis,
tanpa menggantikan kembali sebagai berikut:

f i k = {f i ,1 , f ,...., f )
i,2

(27.8)

i ,t

Berdasarkan persamaan (27.8) dapat dibuat nilai faktor hipotesis,
dimulai dari saat ini sebagai berikut:

f i k = f i ,t + f i k

(27.9)

dimana persamaan (27.9) dipergunakan untuk membentuk sebuah
nilai portofolio hipotesis pada skenario baru, dengan menggunakan
persamaan (27.10) sebagai berikut:

P k = P[ f1k , f 2k ,....., f Nk ]

(27.10)
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Selanjutnya, peneliti dapat menghitung perubahan pada nilai
portofolio dari posisi saat ini, yaitu:
P k − Pt
R =
Pt
k

(27.11)

Pengurutan tingkat pengembalian waktu t dan memilih satu yang
berhubungan dengan quantil, Rp(c). VAR diperoleh dari perbedaan
antara rata-rata dan quantil sebagai berikut:
VAR = AVE[Rp] – Rp(c)

(27.12)

Keuntungan metode ini yaitu tidak adanya asumsi distribusi normal
tentang distribusi tingkat pengembalian termasuk ekornya (fat tails).
Jorion (2007) menyatakan kelemahannya yaitu “its reliance on a
short historical moving window to infer movements in market price.”
Kelemahan utama dari metode sangat tergantung kepada data masa
lalu.
Metode Simulasi Monte Carlo
Metode Simulasi Monte Carlo pada dasarnya hampir sama dengan
simulasi historis, terkecuali pada pergerakan dalam faktor risiko
dibangun melalui penarikan dari beberapa distribusi. Selain
persamaan (27.12), maka persamaan berikut yang dimiliki:

f k  g ( ),

k= 1, … , K

(27.13)

dimana g distribusi gabungan dan parameter Ɵ diinginkan. Manager
risiko melakukan sampel dengan pseudo-random numbers dari
distribusi ini dan kemudian membangun tingkat pengembalian
pseudo-dollar sebagai mana sebelumnya.
Akhirnya tingkat
pengembalian diurutkan untuk menghasilkan VaR yang diinginkan.
Metode ini lebih fleksibel, tetapi juga membawa sebuah
perhitungan yang sangat besar dikerjakan.
Metode ini juga
menuntut pengguna untuk membuat asumsi tentang proses
stokastik dan memahami sensitifitas dari asumsinya. Akibatnya,
merupakan subyek terhadap model risiko.
Metode ini juga
menciptakan variasi pengambilan sampel dikarenakan keacakannya
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(randomization). Perbedaan angka acak akan membawa hasil yang
berbeda. Pekerjaan akan membuat iterasi yang besar untuk
mengconverge membuat ukuran VaR yang stabil. Juga harus
dicatat bahwa jika seluruh faktor risiko memiliki distribusi normal dan
besarannya linier maka metode ini harus converge ke VaR yang
dihasilkan melalui VaR delta-normal.
Tahapan dari VaR
VaR sebagai salah satu metode untuk mengukur risiko,
mempunyai beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk
mendapatkan nilai VaR tersebut. Adapun tahapan yang harus
dilakukan untuk menghitung VaR sebagai berikut:
1. Menentukan besaran portofolio yang dikelola dan akan
diperhitungkan risikonya.
2. Menghitung variasi faktor risiko yang akan diperhitungkan –
menghitung simpangan baku.
3. Menentukan periode yang akan diperhitungkan dalam
menghitung risiko.
4. Menentukan level kepercayaan
5. Menghitung risiko yang selalu disebut dengan VaR.
Tahap pertama harus dilakukan dengan menggunakan nilai awal
ketika aset finansial dimiliki dan bisa juga dipergunakan nilai pada
saat sekarang. Tahap kedua merupakan tahapan yang sangat
penting karena harus menghitung simpangan baku dan termasuk
variasi antar aset finansial. Perhitungan probabilitas juga sangat
penting ketika ingin menghitung VaR dari aset finansial yang dimiliki.
Bagan berikut memperlihatkan perhitungan probabilitas normal
dengan metode yang lebih cepat.
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Perhitungan Probabilitas Normal.
Bila x ≥ 0:
N(x) = 1 – N’(x). (ak + bk2 + ck3)
Bila x < 0:
N(X) = 1 – N(-x)
dimana
N(x) = nilai kumulatif distribusi normal untuk x
N’(x)=

1
2

e(x

2

/ 2)

k = 1/(1 + γ*x)
γ = 0.33267
a = 0.4361836
b = - 0.1201676
c = 0.9372980

Sumber: Rubinstein (1990)
Selanjutnya, Tabel 27.4 berikut memperlihatkan nilai z normal
dengan berbagai besaran α yang ditentukan untuk mengukur
besaran risiko yang akan dihadapi. Bila nilai α sebesar 1% maka
nilai z normal sebesar 2,32 dan bila α = 5% maka nilai z normal
sebesar 1,645.
Tabel 27.4: Nilai Z Normal
No Nilai α
Nilai Z
Normal
1. 0,5%
2,565
2. 1%
2,325
3. 2%
2,045
4. 2,5%
1,96
5. 5%
1,645
6. 7,5%
1,44
7. 10%
1,28
8. 15%
1,04
9. 20%
0,842
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Adapun nilai tersebut dilihat pada tabel Z normal dengan posisi satu
arah bukan dua arah. Bila digunakan sebelah kiri maka nilai Z
tersebut merupakan nilai negatif.
Misalkan seorang investor memiliki portofolio senilai Rp. 200
miliar dan variasi risikonya sebesar 17% dan direncanakan akan
dipegang hanya 25 hari saja. Berapa besar nilai kerugian yang akan
dipersiapkan jika tingkat kepercayaan 99 persen ?
Jawaban atas soal yang diuraikan sebelumnya dijawab dengan
menggunakan jawaban dengan memperlihatkan gambar dan
selanjutnya dibawahnya memperlihatkan perhitungannya.

Tentukan Nilai
Pasar Portofolio

Pengukuran Variabilitas
faktor risiko
Tentukan Horizon

Tentukan level
Kepercayaan

Nilai
Nilai

Laporan kerugian

VAR

25 hari

waktu

waktu

Horizon

α

Horizon

Sumber: Jorion (2007)

Perhitungan atas VaRnya sebagai berikut:
Rp. 200 miliar x

17%

x

(25/252)^(1/2)

x 2.33 = Rp. 24,95 miliar

Selanjutnya, seorang manajer investasi memiliki portofolio sebesar
US$ 10 juta dimana simpangan baku 5% dan dapat dihitung nilai
VaRnya yang ditunjukkan oleh Tabel 7.5 berikut di bawah ini.
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Tabel 27.5: Nilai VaR dengan berbagai Confidence Level
dan Time Horizon
Confidence
Time Horizon
Level (%)
1 Day 2 Days 5 Days
10
Days
90
640
905,1
1.431
2.024
95
822,5 1.163,2 1.839,2
2.601
97,5
980 1.385,9 2.191,3
3.099
99
1.160 1.640,5 2.593,8 3.668,2
Pada Tabel 27.5 diatas terlihat bahwa confidence level 90% dengan
periode waktu 1 hari maka kerugian sebesar US$ 640 ribu dan
periode 10 hari kerugian sebesar US$ 2.024.000,- Jika confidence
level dinaikkan menjadi 99% maka kerugian sebesar US$
1.160.000,- untuk periode satu hari dan sebesar US$ 3.668.200,untuk periode 10 hari. Angka ini menyatakan bahwa semakin besar
tingkat kepercayaan dan periode waktu maka nilai kerugian semakin
besar.
Contoh dibawah ini memperlihatkan adanya portofolio seorang
Manajer Investasi dan ingin menghitung VaRnya.
Contoh Portofolio 27.1: Seorang Fund Manager
memiliki portofolio saham Rp. 5 trilliun dan
Obligasi Pemerintah sebesar Rp. 3,5 trilliun dan
Obligasi swasta Rp. 1,5 trilliun. Bila simpangan
baku pasar saham sebesar 16,5% per hari dan
Obligasi Pemerintah dianggap nol dan swasta
sebesar 7,5% per hari.
Saudara diminta
menghitung Var untuk sebulan ke depan (22
hari) ? Note. Korelasi saham dengan obligasi
swasta - 0,75 dan obligasi swasta dengan
pemerintah 0.9.
Tahapan untuk menghitung Var Portofolio sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
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Menghitung nilai pasar dari portofolio,
Menghitung proporsi masing-masing aset dalam portofolio
Menghitung simpangan baku portofolio.
Menentukan besaran tingkat kepercayaan
Menghitung VaR.

Adapun nilai pasar portofolio yaitu:

Saham
Obligasi Pemerintah
Obligasi Swasta
Total

Nilai
Rp. 5.0 Trilliun
Rp. 3,5 Trilliun
Rp. 1,5 Trilliun
Rp. 10.0 Trilliun

Penimbang
50%
35%
15%

Adapun rumusan Simpangan baku portofolio atau yang dikenal risiko
portofolio yaitu:
 = ( w12 12 ) + ( w22 22 ) + ( w32 32 ) + 2w1 w2 1, 2 1 2 + 2w1 w3 1,3 1 3 + 2w2 w3  2,3 2 3

1 = 16,5% ; 2 = 0% ; 3 = 7,5%
w1 = 50%; w2 = 35%; w3= 15%.
1,2 = 0 ; 1,3= -0,75 ; 2,3 = 0,9
Berdasarkan informasi dan rumusan risiko portofolio maka risiko
portofolio dapat dihitung sebagai berikut:
=

(0,5 2 ) * (0.1652 ) + (0.352 ) * (0) + (0.15 2 ) * (0.0752 ) + (2 * 0.5 * 0.35 * 0 * 0.1652 * 0)


+ (2 * 0.5 * 0.15 * (−0.75) * 0.165 * 0.075) + (2 * 0.35 * 0.15 * 0.9 * 0 * 0.075)

= 7,4435%
Selanjutnya, menghitung VaR (22 hari) dengan berbagai tingkat
kepercayaan (error) dimana akar dari 22 hari sebesar 0,295468
(√(22/252)) sehingga hasilnya sebagai berikut:

Error
1,0%
2,5%
5,0%
10,0%

Z
2,33
1,96
1,645
1,28

VaR
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

0,512 Trilliun
0,431 Trilliun
0,362 Trilliun
0,282 Trilliun
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Berdasarkan perhitungan VaR diatas maka kelihatan bahwa Error
semakin besar maka nilai VaR semakin kecil. Semakin longgar
terhadap error maka semakin kecil risiko yang akan ditolerir.
Selanjutnya, perhitungan VaR dengan menggunakan Nilai Zα
pada uraian sebelumnya mempunyai asumsi bahwa nilai
ekspektasinya sebesar nol. Padahal sering ditemukan nilainya tidak
sama dengan nol sehingga nilai VaR dapat dihitung sebagai berikut:

VaR = R − Z * * MVA

(27.14)

Rumusan (27.14) secara jelas memperlihatkan nilai VaR jaraknya
dari nilai sentral yaitu Ekspektasi tingkat pengembaliannya.
Untuk lebih memahami maka contoh berikut dapat
diperhatikan, misalkan: seorang Fund Manager ingin menghitung
VaR sebuah saham dengan rata-rata tingkat pengembalian 0,35%
per harinya dan simpangan baku 5% per harinya serta nilai portofolio
sebesar Rp. 12,5 milyar. Berapa nilai risiko atas portofolio tersebut
dengan tingkat kepercayaan 99% ?
Adapun nilai VaR dari saham yang dimiliki fund Manager
tersebut sebagai berikut:
VaR = [0,35% - 2,33*5%]*Rp. 12,5 miliar
= -0,113 * Rp. 12,5 miliar = Rp. 1,4125 Miliar.
Variasi Waktu
Dalam menghitung risiko tersebut sering juga dipengaruhi waktu
terutama oleh variasi waktu. Sering didapatkan data dalam bentuk
tahunan dan kemudian ada permintaan untuk harian ke masa
mendatang.
Artinya perlu perubahan terhadap perhitungan
volatilitas dari Tahunan menjadi harian.
Untuk memperhatikannya, rumusan matematik dibawah ini
menjelaskannya dimana dibuat ada dua periode t dan t-2 sehingga
ekspektasi kedua periode dan varians kedua periode sebagai
berikut:
E ( x t + xt − 2 ) = E ( xt ) + X ( xt − 2 ) = E ( x) + E ( x) = 2 * E ( x)
Var ( xt + xt − 2 ) = Var ( xt ) + Var ( xt − 2 ) + 2Co var( xt , x t − 2 )
= Var ( x) + Var ( x) = 2 *Var ( x)
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Adapun rumusan perubahan waktu sebagai berikut:
2
 2 =  Tahunan
*T

T = periode/ 252
Misalkan, sebuah informasi mengenai simpangan baku sebuah
saham sebesar 12,5% per tahun, jika dihitung simpangan baku
untuk 10 hari yaitu:
2
 102 hari =  thn
*T

 102 hari = 0.1252 * (10 / 252) = 0.00062004
 102 hari = 0,062%
Adapun varians 10 hari sebesar 0,062% atau simpangan baku
(risiko) sebesar 2,4503%.
Soal-soal
Apa dimaksud dengan Risiko ?
Jelaskan jenis-jenis Risiko ?
Bagaimana melakukan mitigasi risiko ?
Apakah ukuran sederhana untuk risiko ?
Apakah yang dimaksud dengan Value at Risk (VaR)?
Kapan mulai dikembangkan VaR?
Apa inti dari VaR itu sendiri
Bagaimana pengaruh simpangan baku terhadap perhitungan
VaR ?
9. Adakah faktor waktu mempengaruhi nilai VaR ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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