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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas investasi di pasar modal semakin berkembang pesat. Hal ini 

ditandai dengan jumlah transaksi perusahaan yang go public , investor dan pelaku 

pasar lainnya yang terus meningkat yang ditandai dengan jumlah emiten yang 

terdaftar terus meningkat dari tahun ke tahun. Volume perdagangan juga 

cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari 

IDX statistics 2011, selama tahun 2011 volume perdagangan mencapai 2,1 triliun 

lembar saham dengan nilai mencapai 1.223 triliyun. Jika dilihat dari volume 

perdagangan terjadi penurunan mencapai 10,6 % dibandingkan tahun 2010, 

namun jika dilihat selama 5 tahun kebelakang masih menunjukkan peningkatan. 

Sedangkan jika dilihat dari nilainya terjadi peningkatan 3,16% dari tahun 2010. 

Kapitalisasi pasar juga mengalami peningkatan sebesar 3.537 triliyun atau 

meningkat sebesar 9% dibandingkan tahun lalu. Kinerja Bursa Efek Indonesia 

(BEI) selama tahun 2011 berhasil masuk ke dalam tiga besar bursa berkinerja 

terbaik dunia.  Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatat pertumbuhan 

yang positif dengan tingkat pertumbuhan 3,2 persen yaitu dari 3703,5 pada 

penutupan Desember 2010, menjadi 3821,9 pada penutupan bursa tanggal 30 

Desember 2011 www.kompas.com. 

Menurut Brealey (2007:185) para ekonom sering menyebut pasar saham 

sebagai pasar yang efisien. Ini berarti bahwa persaingan untuk mendapatkan 

http://www.kompas.com/
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saham yang salah nilai sangat ketat. Model penilaian telah menjadi bagian 

penting dalam studi keuangan untuk beberapa waktu, dan diskusi terus menerus 

terjadi mengenai akurasi model penilaian yang berbeda dan seberapa efisien 

mereka dalam memprediksi nilai perusahaan di masa depan.  

Bagi masyarakat Indonesia, investasi di pasar modal merupakan hal baru. 

Pasar modal merupakan tempat untuk berinvestasi yang memberikan potensi 

keuntungan (return) yang lebih tinggi sesuai dengan karakteristik investasi yang 

dipilih. Para investor membeli saham biasa karena mereka mengharapkan suatu 

imbalan (return) atas investasi mereka. Imbalan ini dapat berupa apresiasi harga 

saham dan dividen kepada para pemegang saham. Apresiasi harga saham berupa 

capital gain,yaitu kenaikan harga saham. Dividen merupakan presentase laba 

perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Investasi di pasar modal 

dapat memberikan return yang cukup besar (lebih besar dibandingkan deposito 

bank). Namun, yang menjadi perhatian adalah semakin tinggi return tertentu 

akan diikuti risiko yang tinggi pula.  

Mengingat investasi saham yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi 

dibandingkan dengan deposito dengan imbalan yang cukup menarik berupa 

capital gain atau dividen maka investor perlu melakukan penilaian saham 

terlebih dahulu sehingga investasi menjadi lebih aman dan menjadikan investasi 

tidak seperti spekulasi. Penilaian adalah proses peramalan nilai sekarang dari 

hasil yang diharapkan oleh pemegang saham. Menurut Barker, R (2001) bahwa 

pemahaman yang baik tentang metode penilaian membutuhkan dua hal utama, 

yang pertama adalah kajian analisis model dan yang kedua adalah evaluasi dari 

data yang tersedia untuk penggunaan model ini. Hal ini karena ada hubungan 
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yang signifikan antara pilihan model penilaian dan data yang tersedia. 

Investor mempunyai kepentingan dalam menilai harga kewajaran saham di 

pasar. Karena tingkat return yang belum pasti sehingga investor perlu melakukan 

penilaian dengan cermat untuk meminimalkan risiko dan untuk menghindari 

kesalahan dalam membuat keputusan apakah saham sebaiknya dibeli atau dijual, 

maka investor atau analisis perlu mempertimbangkan apakah harga saham yang 

diperdagangkan di bursa memiliki nilai yang wajar. 

Proses penentuan  harga saham  yang terjadi di bursa layak atau tidak untuk 

dibeli merupakan aspek yang paling sulit dalam pengambilan keputusan investasi 

saham di pasar modal. Faktor harga memilki mobilitas yang tinggi. Harga saham 

di lantai bursa terus mengalami fluktuasi, sehingga sangat sulit bagi investor 

untuk dapat menentukan pada harga berapa saham itu sebaiknya dibeli dan pada 

harga berapa saham itu sebaiknya dijual. 

Ada beberapa metode penilaian saham yang bisa dilakukan Tandellin 

(2010:301) menyatakan beberapa penilaian harga saham biasa dapat dilakukan 

dengan penilaian dividend discount model, price earning ratio, rasio harga 

terhadap nilai buku, rasio harga terhadap aliran kas, dan Economic Value Added 

(EVA). Menurut Bodie, dkk (2006) memperhitungkan penilaian saham dengan 

menggunakan dividend discount model, price earning ratio, corporate finance 

and free cash flow. Menurut Jogiyanto (2003) nilai yang berhubungan dengan 

saham dapat dilihat dalam tiga konsep nilai yang memberikan makna yang 

berbeda. Saham memiliki nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Setelah 

melakukan perhitungan terhadap nilai intrinsik selanjutnya akan dibandingkan 

dengan harga pasar saham untuk menentukan posisi jual atau beli terhadap suatu 
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saham perusahaan Tandellin (2010:301). Nilai intrinsik menunjukkan present 

value arus kas yang diharapkan dari saham tersebut Husnan (2009:282).  

Dalam penelitian ini akan menggunkan analisis fundamental. Analisis 

fundamental merupakan analisis melalui kondisi keuangan perusahaan. Analisis 

fundamental sering digunakan oleh para investor jangka panjang karena untuk 

mendapatkan dividen dan pertumbuhan dengan strategi utamanya beli dan 

simpan. Sedangkan fokus penelitian ini akan menggunakan pendekatan Dividend 

Discont Model (DDM) dan Free Cash Flow to Equity (FCFE). Pendekatan 

Dividen Discont Model (DDM) merupakan metode penilaian harga saham untuk 

perusahaan yang membayar dividen, yang diasumsikan bahwa harga saham 

setara dengan jumlah seluruh pembayaran dividen masa depan yang 

didiskontokan ke nilai sekarang. Dengan kata lain, nilai selembar saham adalah 

nilai sekarang dari dividen yang akan dibayarkan selama jangka waktu investasi 

dan nilai sekarang harga saham yang diperkirakan di akhir jangka waktu tertentu. 

Terlepas dari jangka waktu investasi, nilai saham akan sama Brealey (2007:168-

169). Menurut Damodaran (2002:227) Free Cash Flow to Equity (FCFE) 

didefinisikan sebagai arus kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi 

kewajiban keuangan, termasuk pembayaran utang dan kebutuhan pembiayaan 

modal serta kebutuhan modal kerja. Secara sederhana Free Cash Flow to Equity 

bisa di artikan sebagai arus kas yang tersedia untuk didistribusikan kepada 

pemegang saham. 

Bila menggunakan Dividend Discount Model (DDM) dan Free Cash Flow to 

Equity (FCFE) penting untuk menyadari bahwa kedua model ini menggunakan 

semua arus kas masa depan sampai selama-lamanya dan kemudian didiskontokan 
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kembali ke hari atau waktu preferensi yang bisa dibandingkan dengan harga 

sebenarnya untuk melihat apakah saham tersebut undervalued atau overvalued. 

Penelitian mengenai penilaian harga saham sebelumnya dilakukan oleh 

Tauresanto (2007), yang melakukan estimasi terhadap nilai intrinsik saham Bank 

BNI pada saat penawaran saham yang kedua kalinya dengan mengaplikasikan 

metode pendekatan discount cash flow dan perbandingan data pasar (relative 

valuation). Dengan menggunakan kedua metode tersebut harga saham Bank BNI 

kemungkinan mengalami undervalued. Penelitian serupa juga pernah dilakukan 

oleh  Harjanti (2008) terhadap saham PT Medco Energi Tbk. dengan 

menggunakan pendekatan discount cash flow approach, abnormal approach dan 

relative valuation. Diperoleh hasil bahwa saham PT Medco Energi Tbk. berada 

dalam kondisi undervalued. Dengan kondisi tersebut investor dimungkinkan 

untuk membeli saham tersebut. Putra (2009) melakukan penelitian serupa 

terhadap PT Indofood Sukses Makmur Tbk., PT Gudang Garam Tbk. dan PT 

Unilever Tbk. dengan menggunakan pendekatan arus kas terdiskonto (Discount 

Cash Flow), perbandingan data pasar (Relative Valuation), dan dengan 

pendekatan CAPM (Capital Asset Pricing Model). Diperoleh hasil bahwa kondisi 

ketiga saham tersebut secara mayoritas berada dalam kondisi overvalued. Jadi 

secara teoritis direkomendasikan untuk menjual (sell) jika sahamnya sudah 

dimilki dan diperoleh dengan harga yang murah,  atau menahan (hold). Kesuma 

(2012) penelitian ini bertujuan untuk menghitung nilai intrinsik saham PT Astra 

Otoparts, Tbk. (IDX:AUTO). Perhitungan nilai intrinsik dilakukan dengan 

menggunakan dua metode yaitu Discounted Cash Flow to Equity (DCFE) dan 

Price Earning Ratio (PER). Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham 
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AUTO yaitu Rp 3.275 dinilai lebih tinggi oleh pasar dibandingkan perhitungan 

nilai intrinsiknya yaitu Rp 3.251 atau disebut overvalued. Walaupun harga saham 

berubah setiap waktu, namun dengan mengetahui nilai wajarnya, kita akan lebih 

tenang dalam menghadapi gejolak pasar. Selain itu sebelum membeli saham, 

investor disarankan untuk memilih saham-saham perusahaan yang memiliki 

kinerja yang baik. 

Jika ditinjau lebih lanjut, seringkali hasil penilaian harga saham tidak 

memiliki nilai yang sama dengan harga saham yang diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Kondisi seperti inilah yang dikatakan overvalued atau 

undervalued, yaitu terdapat perbedaan nilai antara hasil penilaian harga saham 

dengan harga aktual saham. Model penilaian harga saham telah banyak 

dikembangkan oleh para analis dan telah membantu para investor dalam 

menentukan keputusan investasi yang akan diambil. Penilaian harga saham yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Dividend 

Discount Model (DDM) dan Free Cash Flow to Equity (FCFE). Dasar dari 

pendekatan ini adalah nilai intrinsik, nilai intrinsik saham adalah nilai sekarang 

dari aliran kas yang akan diterima di masa depan. Nilai sekarang dari aliran arus 

kas masa depan harus didiskontokan. Menurut Damodaran (2001:2) arus kas ada 

beberapa bentuk, dan untuk saham arus kasnya adalah dividen. DDM merupakan 

model untuk menghitung nilai intrinsik saham dengan mendiskontokan arus kas 

dividen masa depan ke nilai sekarang (Jogiyanto, 2003:90). Namun tidak semua 

perusahaan akan membayarkan dividen kepada pemegang saham. Perusahaan 

dapat menahan labanya untuk digunakan membayar hutang, sebagai modal kerja, 

ekspansi perusahaan, dll karena pembayaran dividen sifatnya adalah kebijakan 



7 
 

 
 

dan bukan merupakan kewajiban. Jadi, selain menggunakan menggunakan DDM 

pada penelitian ini juga menggunakan FCFE yang mencerminkan aliran arus kas 

bersih kepada pemegang saham yang bukan hanya berupa dividen. Untuk 

mengetahui model penilaian manakah yang paling mendekati harga aktual saham 

maka dilakukan akurasi penilaian harga saham agar investor bisa menentukan 

model penilaian yang paling sesuai. Penelitian ini merupakan pengembangan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Karlson dan Jossefson tahun 2011. Secara khusus 

penelitian ini menggunakan saham LQ45 karena saham yang masuk pada Indeks 

LQ45 merupakan 45 saham pilihan yang mempunyai likuiditas tinggi dan  juga 

dipertimbangkan dalam kapitalisasi pasar saham setelah melalui beberapa kriteria 

seleksi (Fatma, 2008: 159). Dari penjelasan di atas maka dilakukan penelitian 

dengan judul “PENILAIAN HARGA SAHAM DENGAN DIVIDEND 

DISCOUNT MODEL DAN FREE CASH FLOW TO EQUITY MODEL (Studi 

pada Saham LQ45 di BEI Periode 2007-2011)” 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana penilaian harga saham dengan menggunakan Dividen Discount 

Model dan Free Cash Flow to Equity Model? 

2. Model penilaian harga saham  manakah dari Dividend Discount Model dan 

Free Cash Flow To Equity Model yang memiliki hasil paling mendekati 

harga aktual saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah di atas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian 

ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penilaian harga saham dengan menggunakan Dividen 

Discount Model dan Free Cash Flow to Equity Model. 

2. Untuk mengethui metode penilaian harga saham dari Dividen Discount 

Model dan Free Cash Flow to Equity Model yang paling mendekati harga 

aktual saham. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini 

adalah: 

1. Bagi investor, dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

bahan analisis atau pertimbangan dalam membuat keputusan investasi.  

2. Bagi penulis, untuk mendapat pengetahuan baru sehubungan dengan hal-

hal yang diteliti serta untuk menerapkan teori-teori yang pernah diterima 

mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. 


