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ABSTRACT 

ANALYSIS OF CORPORATE VALUE AND SYSTEMATIC RISK OF 

NOKIA CORP. 

 (STUDY ACQUISITION PLAN NOKIA CORP. BY MICROSOFT CORP. 

IN 2013) 

Oleh 

Rahmatika Azizah 

 

On 2nd September 2013, Microsoft Corp. announced will buy smartphone 

manufacturers and mobile handset business of Nokia Corp. This purchase is part 

of a larger deal, in which Microsoft is planning to become the owners of the 

creator of a series of smartphones Lumia Windows Phone operating system with 

Microsoft's. The agreement was formally placed the two companies for a walk 

together, after collaborating closely since February 2011 and through the launch 

of handsets that compete with similar products from Apple and Samsung. 

Although the product is still awaited in various parts of the world, including 

Europe, but Nokia continues to face competition with the US Windows Phone has 

surpassed BlackBerry as the third largest smartphone platform according to some 

analysts. 

 

The purpose of this study was to determine and inform what is the value of the 

company (corporate value) of Nokia and to determine the value of systematic risk 

(β) from Nokia after the acquisition is done. 

 

The method used to calculate the value of the company is using the DCF Method 

in which the cash flow that will be used in the DCF model method is the free cash 

flow (free cash flow). While systematic risk calculated using CAPM. 

Observations were made from 1998 to mid-2013. 

 

Based on the results of research conducted, it is known that the value of the 

company Nokia Corp. is € 18.372.574.036 (eighteen billion, three hundred and 

seventy-two million five hundred and seventy-four thousand and thirty-six euros). 

Meanwhile, systematic risk (β) from Nokia Corp., was 1.53. 

 

Keywords: corporate value, systematic risk and Nokia Corp. 



ABSTRAK 

ANALISIS PENILAIAN PERUSAHAAN DAN RISIKO SISTEMATIS 

NOKIA CORP. 

(STUDI RENCANA AKUISISI NOKIA CORP. OLEH MICROSOFT 

CORP. PADA TAHUN 2013) 

Oleh 

Rahmatika Azizah 

 

Pada tanggal 2 september 2013, Microsoft Corp mengumumkan akan membeli 

produsen smartphone dan bisnis handset seluler Nokia Corp. Pembelian ini 

merupakan bagian dari kesepakatan lebih besar, di mana Microsoft berencana 

menjadi pemilik perusahaan pencipta sejumlah seri smartphone Lumia dengan 

sistem operasi Windows Phone Microsoft ini. Kesepakatan itu secara resmi 

menempatkan kedua perusahaan untuk berjalan bersama, setelah berkolaborasi 

erat sejak Februari 2011 lalu lewat peluncuran handset yang bersaing dengan 

produk sejenis dari Apple dan Samsung. Meski produknya masih ditunggu di 

berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, namun Nokia terus menghadapi 

persaingan dengan Windows Phone AS yang telah melampaui BlackBerry sebagai 

platform smartphone terbesar ketiga menurut beberapa analis.  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi informasi 

berapakah nilai perusahaan (corporate value) dari Nokia dan untuk mengetahui 

nilai risiko sistematis (β) dari Nokia setelah akuisisi dilakukan. 

 

Metode yang digunakan untuk menghitung nilai perusahaan adalah dengan 

menggunakan DCF Method di mana arus kas yang akan digunakan dalam model 

DCF Method tersebut adalah arus kas bebas (free cash flow). Sedangkan risiko 

sistematis dihitung dengan menggunakan CAPM. Pengamatan dilakukan dari 

tahun 1998 sampai dengan pertengahan tahun 2013.  

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa nilai 

perusahaan Nokia Corp. adalah €18.372.574.036 (delapan belas miliar tiga ratus 

tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh enam Euro). 

Sedangkan, risiko sistematis (β) dari Nokia Corp, adalah 1,53. 

 

Kata Kunci: nilai perusahaan, risiko sistematis dan Nokia Corp. 
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MOTTO 

 

Orang tua kita adalah anugerah terbesar di dalam sebuah 

kehidupan. 

(Filsafat) 

Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. 

(Ali Bin Abi Thalib) 

Happiness and freedom begin with a clear understanding of 

one principle. Some things are within your control. And some 

things are not. 

(Epictetus) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

Pada tanggal 2 september 2013, Microsoft Corp mengumumkan akan membeli 

produsen smartphone dan bisnis handset seluler Nokia Corp. Pembelian ini 

merupakan bagian dari kesepakatan lebih besar, di mana Microsoft berencana 

menjadi pemilik perusahaan pencipta sejumlah seri smartphone Lumia dengan 

sistem operasi Windows Phone Microsoft ini. Kesepakatan itu secara resmi 

menempatkan kedua perusahaan untuk berjalan bersama, setelah berkolaborasi 

erat sejak Februari 2011 lalu lewat peluncuran handset yang bersaing dengan 

produk sejenis dari Apple dan Samsung. Meski produknya masih ditunggu di 

berbagai belahan dunia, termasuk Eropa, namun Nokia terus menghadapi 

persaingan dengan Windows Phone AS yang telah melampaui BlackBerry sebagai 

platform smartphone terbesar ketiga menurut beberapa analis.  

Grinblatt dan Titman (2001. P. 961) mendefinisikan akuisisi sebagai aktivitas 

pembelian sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. Istilah akuisisi perlu 

dibedakan dengan istilah merger. Merger didefinisikan sebagai transaksi untuk 

mengkombinasikan dua perusahaan menjadi satu perusahaan. Merger dan akuisisi 

adalah dua hal yang berbeda karena aktivitas merger mengakibatkan perusahaan 

dimerger melebur ke dalam perusahaan yang memerger sedangkan aktivitas 

akuisisi tidak membuat perusahaan yang diakuisisi melebur ke dalam perusahaan 

yang mengakuisisi. Dalam aktivitas akuisisi, perusahaan yang diakuisisi tetap 

berdiri sebagai entitas yang terpisah tapi kepemilikan berpindah kepada pihak 

yang mengakuisisi. 
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Berita mengenai pengakuisisian Nokia oleh Microsoft menjadi sorotan utama bagi 

para pelaku bisnis smartphone. Karena sesuai dengan pemberitaan bahwa 

Microsoft mengeluarkan total dana €7,63 miliar (sekitar Rp 106 triliun) untuk 

mengakuisisi unit bisnis perangkat dan layanan bisnis Nokia. Dari jumlah 

tersebut, 5,3 miliar dollar AS dikeluarkan untuk nilai unit bisnis perangkat dan 

layananan bisnis Nokia. Sisanya, sebesar 2,33 miliar dollar AS dipakai untuk 

membeli portofolio hak kekayaan intelektual atau paten Nokia. Sekitar 32.000 

karyawan Nokia rencananya akan ditransfer ke Microsoft dan sekitar 18.300 

karyawan terlibat langsung dalam pembuatan produk Nokia. Nokia menguasai 

49,4 persen pangsa pasar ponsel pintar tahun 2007. Di musim gugur 2012, pangsa 

pasar ponsel pintar Nokia turun menjadi 4,3%. Microsoft mengklaim Windows 

Phone memiliki pangsa pasar lebih dari 10%di sembilan negara. 

Tabel 1. Performa Keuangan Nokia Corp pada tahun 2009-2013 (Euro) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Pendapatan Sebelum 

Pajak (EBIT) 

962 1 786 (1 198) (2 644) 535 

Laba Bersih (Net 

Income) 

260 1 343 (1 488) (3 789) 165 

Laba Bersih Per 

Saham Dasar (Basic 

Earnings Per Share) 

0.24 0.50 0.31 0.84 0.17 

Total Kewajiban 

Lancar 

15 188 17 540 17 444 14 646 9 450 

Total Kewajiban 

Tidak Lancar 

5 801 5 352 4 845 5 856 9 083 

Total Kewajiban 

Lancar dan Tidak 

Lancar 

20.989 22.892 22.289 20.502 18.533 

Sumber : Laporan Keuangan Nokia Corp Audited 

 

Pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa Nokia Corp mengalami kenaikan jumlah 

kewajiban pada tahun 2009 ke 2010 sekitar 9.06%, tahun 2010 ke 2011 sekitar 

2.63%, namun mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013. akan tetapi, 
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tingkat penurunan jumlah kewajiban lancar tidak disertai dengan peningkatan net 

incomeyang semakin menurun,dari tahun 2010 ke 2011 saja, net income turun 

sekitar 162,92% dan EPS turun sekitar 162,00%. Ada masalah serius yang 

dihadapi Nokia Corp, yaitu jumlah kewajiban yang besar sementara terjadi 

penurunan tingkat pendapatan. 

Tabel 2. Rasio Keuangan Nokia Corp pada tahun 2010-2013 (Euro) 

 2010 2011 2012 2013 

EBITDA Margin 17.17 18,9 21,19 13.49 

EBIT Margin 4.21 (3.10) (8.76) 1.91 

Current Ratio 1.55 1.46 1.43 1.46 

ROA 3.43  (4.11) (12.65) (2.93) 

ROE 9.34 (10.69) (40.11) 11.10 

Sumber : Laporan Keuangan Nokia Corp Audited 

Pada tabel 2, dapat dilihat pula bahwa rasio keuangan Nokia Corp menunjukkan 

performa keuangan yang tidak terlalu baik dari tahun 2010 sampai 2012. ROA 

pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan sekitar 200.4% dan pada 

tahun 2011 ke 2012 mengalami penurunan sekitar 300.9%. Dan ROE pada tahun 

2010 ke 2011 mengalami penurunan yang signifikan sekitar 212% dan pada tahun 

2011 ke 2012 mengalami penurunan sebesar 280.5%. Kemudian EBIT Margin 

yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2010 sampai dengan 2012. Di 

sisi lain, EBITDA Margin yang cenderung mengalami kenaikan mengindikasikan 

bahwa Nokia Corp menanggung biaya depresiasi dan amortisasi yang begitu 

besar.Namun pada tahun 2013 rasio keuangan cukup membaik dengan indikasi 

EBITDA Margin yang menurun sekitar 63.66%. Hal ini disebabkan menurunnya 

biaya depresiasi dan amortisasi. 

 

Berkaitan dengan kondisi keuangan Nokia Corp yang memperlihatkan masalah 

keuangan, maka muncul pertanyaan apakah Nokia Corp layak untuk diakuisisi 
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oleh Microsoft Corp dengan harga €7,63 milliar. (SuaraMerdeka.com) 

Berdasarkan banyaknya kontroversi mengenai apakah layak Nokia diakuisisi oleh 

Microsoft pada kisaran harga €7,63 milliar, maka penelitian ini akan mencoba 

menjawab pertanyaan yang muncul yaitu pada harga berapakah Nokia layak 

diakusisi oleh Microsoft? Dengan kata lain, apakah nilai yang ditawarkan oleh 

microsoft kepada Nokia sebesar €7,63 Miliar tepat atau tidak?  

 

Berdasarkan konsep capital budgeting tersebut, maka analisis kelayakan sebuah 

investasi perlu menghitung nilai NPV, IRR, dan risiko yang terkandung dalam 

alternatif investasi yang bersangkutan. Akan tetapi, penelitian ini hanya akan 

mencoba menghitung nilai perusahaan dan risiko sistematisyang dimiliki Nokia 

sebelum akuisisi dilakukan. Karena dengan melihat nilai risikonya maka akan 

diketahui apakah Nokia baik untuk diakuisisi atau tidak.Jadi, dalam penelitian ini 

akan dianalisis dua hal, yaitu analisis untuk mengetahui nilai perusahaan Nokia 

yang layak dalam proses akuisisi oleh Microsoft dan analisis untuk mengetahui 

risiko sistematis Nokia. Karena risiko sistematis mempengaruhi sebagian besar 

aktiva perusahaan dan risiko sistematis tidak dapat dihilangkan melalui 

diversifikasi.Sehingga, judul yang dirumuskan untuk skripsi ini adalah “Analisis 

Penilaian Perusahaan dan Risiko Sistematis Nokia Corp (Studi Rencana 

Akuisisi Nokia Corp oleh Microsoft Corp Pada Tahun 2013)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 

1. Berapakah nilai yang layak bagi Microsoft Corp. untuk pembelian Nokia 

Corp.? 

2. Berapakah risiko sistematis (β) Nokia Corp setelah akuisisi? 
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1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan memberi informasi berapakah nilai perusahaan 

(corporate value) dari Nokia. 

2. Untuk mengetahui nilai risiko sistematis (β) dari Nokia setelah akuisisi 

dilakukan. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

1. Untuk mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi 

untuk melakukan penelitian dengan topik yang serupa yaitu penilaian 

perusahaan dan risiko sistematis. 

2. Untuk investor, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

nilai perusahaan (corporate value) dan risiko sistematis Nokia, sehingga 

dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk berinvestasi di saham 

Nokia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Akuisisi dan Merger 

Menurut Grinbalt & Titman (2002, p.691), menfinisikan akuisisi dan merger 

adalah sebagai berikut: “A merger is a transaction that combines two firms into 

one new firm. An acquisition is the purchase of one firm by another firm”. Dari 

kutipan tersebut maka merger didefinisikan sebagai sebuah transaksi untuk 

menggabungkan dua perusahaan menjadi satu perusahaan baru. Sedangkan 

akuisisi didefinisikan sebagai pembelian sebuah perusahaan oleh sebuah 

perusahaan lain. Dalam proses merjer dan akuisisi dikenal istilah acquiring firm, 

atau bidder, yaitu perusahaa yang melakukan penawaran untuk melakukan sebuah 

merjer atau akuisisi. Dan yang kedua adalah istilah acquired firm, atau target 

firm, yaitu perusahaan lain yang ditawar atau menerima penawaran untuk merger 

atau akuisisi dari perusahaan lain. 

 

2.2 Jenis-Jenis Merger dan Akuisisi 

Grinbalt & Titman (2002,p.708) mengkategorikan transaksi akuisisi ke dalam tiga 

bentuk, yaitu: 

1. Akuisisi Strategis (Strategic Acquisition) 

Akuisisi strategis adalah akuisisi yang dilakukan dengan motivasi utamanya 

adalah untuk memperoleh sinergi operasi (operating synergies). Sinergi 

operasi (operating synergies) mempunyai makna bahwa dua perusahaan yang 

bergabung akan menjadi lebih menguntungkan (profitable) daripada terpisah 

sebagai perusahaan yang masing-masing berdiri sendiri. Sinergi operasi 
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(operating synergies) pada akuisisi strategis (strategic acquisition) dapat 

terjadi karena satu perusahaan dapat melengkapi kelemahan satu perusahaan 

lainnya yang terlibat dalam akuisisi strategis (strategic acquisition). 

2. Akuisisi Keuangan (Financial Acquisition) 

Akuisisi keuangan (Financial acquisition) adalah akuisisi yang terjadi karena 

acquiring firm percaya bahwa harga saham suatu perusahaan target adalah 

lebih rendah daripada nilai perusahaan target itu sendiri. Hal tersebut terjadi 

karena pasar modal mengabaikan informasi penting yang sebenarnya ada 

dalam perusahaan target tersebut. Acquiring firm percaya bahwa perusahaan 

target dinilai terlalu rendah (undervalued) karena buruknya manajemen yang 

dimiliki oleh perusahaan target. Alasan-alasan tersebut membuat acquiring 

firm tertarik untuk mengakuisisi perusahaan target. 

3. Akuisisi Konglomerat (Conglomerate Acquisition) 

Akuisisi konglomerat adalah akuisisi yang dilakukan dengan motivasi 

utamanya adalah untuk memperoleh sinergi keuangan (financial synergies). 

Sinergi keuangan (financial synergies) itu sendiri terjadi dalam bentuk jumlah 

biaya yang lebih kecil jika dua perusahaan bergabung, dibandingkan total 

biaya modal dari dua perusahaan tersebut jika kedua perusahaan harus berdiri 

sendiri-sendiri. 

 

Sedangkan, menurut Ross et al. (2008,p.816) membagi jenis-jenis akuisisi 

menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan bentuk hukum (legal forms) dan 

berdasarkan klasifikasi. 

Berdasarkan bentuk hukum (legal forms) maka akuisisi dibagi menjadi tiga jenis, 

yaitu: 
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1. Merger atau konsolidasi 

Ross et al. (2008,p.816) mendifinisikan merger sebagai berikut: 

Merger is the complete absorption of one firm by another. The acquiring firm 

retains its nameand its identity. And it acquires all the assets and liabilities of 

the acquired firm. After a merger, the acquired firm ceases to exist as a 

separate business entity. 

Dilihat dari kutipan tersebut maka merger didefinisikan sebagai 

penggabungan sebuah perusahaan secara menyeluruh oleh perusahaan 

lainnya. Acquiring firm tetap dengan nama dan identitasnya, dan membeli 

semua aktiva dan kewajiban dari acquired firm. Setelah merger, acquired 

firm tidak berdiri lagi sebagai sebuah entitas bisnis yang terpisah. Sedangkan 

Ross et al. (2008,p.816) mendefinisikan konsolidasi sebagai berikut: 

“Consolidation is the same as merger except that an entirely new firm is 

created. In a consolidation, both the acquiring firm and the acquired firm and 

the acquired firm terminate their previous legal existence and become part of 

a new firm”. Dengan mengacu pada kutipan tadi maka konsolidasi adalah 

bentuk yang sama dengan merger yaitu adanya pembentukan sebuah 

perusahaan yang baru. Dalam sebuah konsolidasi, acquiring firm dan 

acquired firm mengakhiri bentuk hukum perusahaannya dan membentuk 

sebuah perusahaan yang baru. 

 

2. Akusisi Saham (Acquisition of Stock) 

Akuisisi saham adalah akuisisi yang terjadi dalam bentuk pembelian saham 

sebuah perusahaan oleh perusahaan lain dengan uang tunai, saham lain, atau 

surat berharga lainnya. Proses akuisisi saham biasanya dimulai dengan 
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private offer dari manajemen sebuah perusahaan ke manajemen perusahaan 

lain. Atau, carai lain biasanya digunakan adalah melalui tender offer yaitu 

sebuah penawaran umum secara langsung dari sebuah perusahaan ke 

pemegang saham dari perusahaan lain. 

3. Akuisisi aset (Acquisition of Assets) 

Akuisisi aset adalah akuisisi yang dilakukan dengan pembelian keseluruhan 

aset sebuah perusahaan oleh perusahaan lain. Tidak seperti konsolidasi, 

akuisisi aset ini tidak menuntut target perusahaan untuk merubah bentuk dan 

nama perusahaannya. 

Berdasarkan klasifikasi, akuisisi dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: 

1. Akuisisi Horisontal (Horisontal Acquisition) 

Adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam industri 

yang sama. 

2. Akuisisi Vertical (Vertical Acquisition) 

Adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang berbeda 

dilihat dari proses produksinya. 

3. Akuisisi Konglomerat (Conglomerate Acquisition) 

Adalah akuisisi yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang berbeda 

sama sekali dan tidak berhubungan dalam hal jenis usahanya. 

 

2.3 Alasan Melakukan Merger dan Akuisisi 

 

Ross et al (2008,p.822) menjelaskan ada beberapa alasan mengapa akuisisi 

dilakukan, yaitu: 
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1. Sinergi (Synergy) 

Sinergi didefinisikan sebagai berikut: “The positive incremental net gain 

associated with the combination of two firms through a merger or 

acquisition”. Mengacu pada kutipan tersebut maka sinergi adalah peningkatan 

keuntungan bersih, yang positif karena adanya kombinasi dari dua perusahaan 

melalui merger atau akuisisi. Jadi, akuisisi yang dilakukan diharapkan 

mampu menghasilkan sinergi bagi acquiring firm dan acquired firm. 

2. Peningkatan Pendapatan (Revenue Enhancement) 

Alasan lain mengapa sebuah akuisisi adalah akuisisi tersebut mampu 

menghasikan peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan dapat berasal 

dari beberapa hal, antara lain keuntungan pemasaran (marketing gain), 

manfaat strategis (strategic benefits), penurunan biaya (cost reductions), dan 

pajak yang lebih rendah (lower taxes). Keuntungan pemasaran (marketing 

gain) dapat tercipta karena akuisisi yang dilakukan mampu memberikan 

beberapa manfaat pemasaran melalui beberapa perbaikan. Perbaikan yang 

ditimbulkan tersebut, antara lain melalui perbaikan program media (media 

programming) dan periklanan advertising (efforts) yang sebelumnya tidak 

efektif, perbikan jaringan distribusi yang sebelumnya lemah, perbaikan 

bauran produk (product mix) yang sebelumnya tidak seimbang. Manfaat 

strategis (strategic benefits) dapat tercipta karena akuisisi yang dilakukan 

menjanjikan manfaat strategis, yaitu adanya manfaat untuk meningkatkan 

fleksibilitas manajemen berhubungan dengan kegiatan operasi perusahaan di 

masa mendatang. kekuatan pasar (market power) dapat tercipta karena 
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akuisisi yang dilakukan mampu meningkatkan market share dan kekuatan 

pasar (market power) dari acquiring firm. 

3. Penurunan Biaya (Cost Reduction) 

Penurunan biaya karena akuisisi dapat terjadi karena adanya skala ekonomi. 

Skala ekonomi berhubungan denan biaya rataa-rata per unit untuk 

memproduksi barang dan jasa. Jika biaya per unit tersebut turun ketika level 

produksi meningkat ke level tertentu, maka skala ekonomi terjadi. 

4. Pajak yang Lebih Rendah (Lower Taxes) 

Sebuah akuisisi yang dilakukan bisa saja membuat jumlah pajak yang harus 

dibayarkan menjadi lebih rendah. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal, 

yaitu: 

a. Pemanfaatan Net Operating Losses dari Acquired firm 

Net Operating Losses akan mengurangi laba perusahaan secara 

keseluruhan sehingga akan memperkecil dasar pengenaan pajak. 

b. Pemanfaatan kapasitas utama yang tidak terpakai (unused debt capcity) 

Akuisisi yang dilakukan seringkali juga dilakukan dengan pendanaan 

yang berasal dari hutang. Akuisisi yang dilakukan dengan pendanaan dari  

hutang tersebut akan menyebabkan acquiring firm harus membayar 

bungan atas hutang tersebut. Pembayaran bunga tersebut akan 

memperkecil dasar pengenaan pajak. 

c. Penggunaan dana yang surplus (surplus funds) 

Dana surplus digunakan untuk beberapa hal, salah satunya adalah untuk 

pembagian dividen. Akan tetapi, pembagian dividen akan menyebabkan 

pembebanan pajak terhadap investor, sehingga jalan lain untuk 
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mengurangi pajak adalah dengan mengakuisisi perusahaan lain. 

Mengakuisisi perusahaan lain adalah salah satu jalan terbaik untuk 

menghindari pajak dengan caran mengurangi dana surplus yang ada pada 

perusahaan. 

d. Kemampuan untuk menilai kembali aset yang terdepresiasi (depreciable 

asset) 

Pada proses akuisisi, aktiva dari acquired firm akan dinilai kembali 

(revaluated) jika nilai aktiva meningkat sehingga menyebabkan 

peningkatan nilai depresiasi juga, maka dasar pengenaan pajak dapat 

berkurang. 

 

Menurut Slorach & Rylance (2005,p.119), beberapa motivasi untuk melakukan 

merger dan akuisisi adalah sebagai berikut: 

1. Diversifikasi dan konglomerasi (diversification and conglomeration) bisnis 

perusahaan 

Diversifikasi dan konglomerasi adalah salah satu cara yang baik untuk 

melakukan portofolio aktiva atau perusahaan pada sektor pasar yang berbeda. 

Hal tersebut mampu mengurangi risiko perusahaan karena ketika satu sektor 

industri sedang mengalami depresi maka sektor industri yang lain mungkin 

saja sedang mengalami blooming. 

2. Konsolidasi 

Konsolidasi adalah alasan kebalikan dari alasan diversifikasi dan 

konglomerasi. Ketika sebuah perusahaan merasa lebih baik untuk 

berkonsentrasi pada “core business”-nya maka perusahaan tersebut lebih 
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memilih unit-unit bisnis lain yang tidak berkaitan dengan “core business”-nya 

untuk diakuisisi oleh perusahaan lain. 

3. Integrasi vertikal dan horisontal 

Integrasi vertikal terjadi ketika akuisisi terjadi perusahaan-perusahaan yang 

berbeda dilihat dari proses produksinya. Sedangkan integrasi horizontal terjadi 

ketika akuisisi terjadi antara perusahaan-perusahaan dalam industri yang 

sama. Integrasi vertikal dan horisontal pada umumnya dilandasi oleh motif 

corporate control.  

4. Ekspansi internasional 

Salah satu cara terbaik untuk melakukan penetrasi ke pasar internasional 

adalah dengan membeli perusahaan yang sudah beroperasi pada pasar yang 

dituju. Salah satu cara membeli perusahaan tersebut adalah dengan melalui 

akuisisi atau merjer. 

5. Mendapatkan yang diinginkan dari perusahaan lain atau melepaskan yang 

tidak diinginkan dari perusahaan sendiri. 

Akuisisi adalah salah satu cara untuk mendapatkan perusahaan berkinerja 

baik, sekaligus cara untuk melepaskan unit bisnis yang terbebani oleh banyak 

hutang. Dengan melepas unit bisnis yang terbebani oleh hutang maka 

perusahaan dapat lebih fokus untuk menghasilkan laba. 

6. Pertumbuhan cepat dari pendapatan 

Slorach & Rylance (2005,p.120) menjelaskan: 

Institutions, other shareholders and analysis often place significant 

emphasis on the groowth of a company’s earnings per share as a sign of 

corporate success. One way of achieving rapid increases in earnings per 
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share is to boost profits articicially year-on-year by fresh acquisitions of 

successful companies, as the profits of the acquired companies then top 

up the buyer’s existing results. 

Mengacu pada kutipan tersebut, dijelaskan bahwa pemegang saham dan analis 

seringkali menekankan pentingnya pertumbuhan EPS sebagai salah satu tanda 

kesuksesan dari perusahaan. Dan salah satu cara untuk meningkatkan EPS 

adalah dengan mendorong laba buatan tahunan dengan mengakuisisi 

perusahaan sukses. 

7. Melepaskan aset yang tidak terpakai 

Salah satu alasan untuk merelakan sebuah perusahaan diakuisisi karena 

perusahaan target merasa bahwa perusahaan bidder melakukan penawaran 

yang baik, yaitu aset perusahaan target dinilai secara overvalue. Sehingga, 

tidak ada alasan bagi perusahaan target untuk mempertahankan perusahaan 

yang menurutnya dihargai oleh pasar secara undervalue. 

8. Kesan manajemen (management image) 

Sebuah manajemen perusahaan seringkali dinilai kurang berambisi untuk 

melakukan ekspansi. Salah satu cara untuk memperbaiki kesan (image) yang 

kurang baik tersebut adalah dengan melakukan ekspansi agresif melalui 

akuisisi. 

9. Jatuh cinta pada perusahaan lain 

Terkadang sebuah akuisisi dialakukan karena alasan yang sulit untuk dpahami, 

yaitu perusahaan bidder jatuh cinta dengan reputasi dari perusahaan target. 

Perusahaan bidder baru menyadari bahwa sebenarnya perusahaan target tidak 
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memiliki prospek yang diharapkan justru ketika akuisisi sudah terlanjur 

dilakukan. 

 

Menurut Ogden & O‟Connor (2003,p.548), beberapa motivasi untuk melakukan 

merjer dan akuisisi adalah sebagai berikut: 

1. Sinergi operasional 

Menurut Bradley, Desai, and Kim (1989) dalam Ogden (2003, p.549) 

menjelaskan bahwa sebuah merjer atau akuisisi dapat menyebabkan sinergi 

operasional dalam beberapa hal sebagai berikut: “Operating sinergy is 

obtained if the merger results in improvements in any business function, 

including (a) management, (b) labor cost, (c) production or distribution, (d) 

resource acquisition and allocation, or (e) market power.” Mengacu pada 

kutipan tersebut, maka sinergi operasi diperoleh ketika merjer yang dilakukan 

menghasilkan perbaikan di beberapa fungsi bisnis , seperti (a) manajemen, (b) 

biaya buruh, (c) produksi atau distribusi, (d) akuisisi dan alokasi sumber daya, 

atau (e) kekuatan pasar. 

2. Sinergi keuangan dan diversifikasi 

Menurut Ogden (2003, p.549), merjer atau akuisisi dapat menyebabkan 

terjadinya sinergi keuangan dalam bentuk sebagai berikut: “Financial synergy 

is obtained in a merger if some aspect of the financial configuration of the 

merged firm causes its market value to be greater than the sum of the market 

values of the separate firms.” Mengacu pada kutipan tersebut maka merjer 

menyebabkan sinergi keuangan ketika perubahan dalam aspek keuangan dari 

perusahaan-perusahaan yang bergabung menyebabkan nilai pasar perusahaan-
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perusahaan yang bergabung tersebut lebih besar daripada jumlah nilai pasar 

jika perusahaan-perusahaan tersebut berdiri secara terpisah. 

3. Bagi perusahaan target, merger dan akuisisi adalah salah satu cara untuk 

menghindarkan perusahaan dari kebangkrutan 

Haugen and Senbet (1978) dalam Ogden (2003, p. 553) menjelaskan bahwa: 

“Another rationale for merger is the bankruptcy avoidance argument. A firm 

may agree to be acquired because it is so close to bankruptcy , and the 

acquisition averts dead-weight cost of bankruptcy”. Dengan mengacu pada 

kutipan tersebut maka, alasan rasional lain untuk merger adalah sebagai salah 

satu cara untuk menghindari kebangkrutan. Sebuah perusahaan mungkin saja 

setuju untuk diakuisisi karena perusahaan tersebut sedang menuju 

kebangkrutan, dan akuisisi adalah salah satu cara untuk menghindari biaya 

kebangkrutan yang besar. 

4. Pasar modal internal, financial slack dan merger 

Pecking Order Hypothesis dari Myers & Majlufs (1984) juga memberikan 

penjelasan mengenai motif dari merger dan akuisisi. Seperti disebutkan dalam 

teori tersebut, informasi yang asimetris adalah masalah utama dalam model 

mereka dan hal tersebut membuat sebuah perusahaan lebih memilih mendanai 

alternatif investasi baru dengan modal internal daripada dengan hutang. Hal 

inilah membuat sebuah perusahaan yang berada dalam kondisi cash-poorlebih 

memilih diakuisisi daripada berhutang untuk mendanai sebuah projek 

investasi baru. 

 

 



17 

 

5. Hipotesis Hubris (The Hubris Hypothesis) 

Roll (1986) mengajukan Hubris Hypothesis sebagai sebuah motif atau 

setidaknya sebuah penjelasan untuk tindakan akuisisi atau takeover. Hubris 

Hypothesis menyebutkan bahwa adanya penurunan nilai perusahaan yang 

melakukan akuisisi. Dengan kata lain, sinergi dan perbaikan manajemen yang 

ditimbulkan cukup besar untuk menutupi premi yang dibayarkan. Dalam 

persaingan penawaran pengambilalihan, perusahaam-perusahaan yang 

berpartisipasi dalam penawaran tersebut cenderung kehilangan akal sehat 

dalam mengambil keputusan. Perusahaan-perusahaan tersebut bersaing 

sedemikian rupa sehingga hanya memfokuskan usaha hanya untuk 

memenangkan penawaran, sehingga tanpa disadari premi yang ditawarkan 

terlalu tinggi untuk dapat ditutupi oleh sinergi maupun perbaikan manajemen 

yang dihasilkan kemudian. 

6. Ketertarikan subjektif dari acquiring firm terhadap acquiring firm 

Alasan lain untuk melakukan akusisi adalah karena ketertarikan subjektif dari 

manajemen untuk mengakuisisi perusahaan target. Hal ini seringkali 

menyebabkan kerugian bagi bidding firm karena melakukan penawaran yang 

overpayment. Roll (1986, p.31) dalam Ogden (2003, p.554) menjelaskan hal 

tersebut berikut: 

... Another view of overpayment is that managers is bidding firms pursue 

personal objectives other than maximization of shareholders value. To 

the extent that acquisition serve these objectives, managers of bidding 

firms are willing to pay more for targets than they are worth to bidding 

firms shareholders. 
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Mengacu pada kutipan di atas bahwa, pandangan lain dari kelebihan pembayaran 

adalah bahwa manajer adalah penawaran perusahaan mengejar tujuan pribadi 

selain memaksimalkan nilai pemegang saham. Sejauh akuisisi yang melayani 

tujuan tersebut, manajer perusahaan tender bersedia membayar lebih untuk target 

dari pada mereka layak untuk perusahaan penawaran pemegang saham. Jadi, dari 

berbagai pendapat yang telah dijabarkan maka motif untuk melakukan merger dan 

akuisisi dapat digolongkan menjadi tiga otif utama, yaitu: 

1. Sinergi 

Sinergi diharapkan dapat dihasilkan dari merger dan akuisisi yang 

dilakukan.dari sinergi tersebut maka akan memunculkan integrasi antar unit 

bisnis yang mengalami merger dan akuisisi. Pada akhirnya, sinergi dan 

integrasi tersebut akan menghasilkan efisiensi. 

2. Ekspansi 

Ada beberapa jenis ekspansi yang bisa dilakukan seperti diversifikasi dan 

konglomerasi. Salah satu cara untuk melakukan diversifikasi dan 

konglomerasi adalah dengan membeli perusahaan yang sudah ada mempunyai 

prospek masa depan yang baik melalui merger atau akuisisi. 

3. Melepas unit bisnis yang tidak menguntungkan 

Ketika sebuah unit bisnis lebih banyak menghasilkan hutang daripada laba, 

maka salah satu jalan terbaik adalah menjal perusahaan tersebut melalui 

merger atau akuisisi, dan berfokus pada unit bisnis yang mempunyai 

prfitabilitas yang baik. 
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2.4. Penyebab Overpay dalam Transaksi Merger dan Akuisisi 

 

Menurut Copeland et al. (2000,p.116), ada beberapa faktor yang mungkin 

menyebabkan sebuah perusahaan membayar berlebihan (overpay) kepada 

perusahaan target dalam sebuah rencana akuisisi ataupun merjer, yaitu: 

1. Penilaian yang terlalu optimis terhadap potensi pasar 

Copeland et al. (2000) mengungkapkan hal ini sebagai berikut: 

“Acquisition is a dangerous enterprise if based on the assumption that a 

market will rebound from a cyclical slump or that a company will turn 

around. No less problematic or uncommon is the assumption that rapid 

growth will continue indenfinitely.” Jadi akuisisi dapat menyebabkan 

overpayment jika dilandasi atas asumsi bahwa pasar akan rebound atau 

perusahaan akan segera pulih dari kondisinya yang tidak menguntungkan. 

Akan bermasalah juga ketika mengasumsikan juga ketika mengasumsikan 

bahwa pertumbuhan yang cepat akan bertumbuh. 

2. Harapan yang terlalu berlebihan (overestimation) terhadap sinergi 

3. Mengabaikan masalah yang mungkin muncul 

Proses akuisisi memerlukan banyak persiapan mulai dari pengintegrasian 

akuntansi dari kedua perusahaan sampai dengan proses hukum yang harus 

dipersiapkan. Proses persiapan tersebut tidak mudah dan justru berbalik 

menjadi masalah yang cukup menyulitkan. 

4. Penawaran harga yang terlalu tinggi (overbidding) 

Pada proses negoisasi, acquirer firm bukan tidak mungkin menawarkan 

dengan harga yang terlalu tinggi. Acquirer firm menawarkan target firm 
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dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada intrinsic value-nya. Pada 

akhirnya winner’s curse akan terjadi. 

5. Integrasi yang tidak tercapai pasca akuisisi 

Proses akuisisi pada akhirnya akan berujung pada implementasi setelah kedua 

perusahaan terakuisisi secara penuh. Setelah terakuisisi secara penuh, 

terkadang integrasi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan pada saat pra-

akuisisi. Masalah seringkali timbul di dalam manajemen yang baru saja 

terbentuk dari dua perusahaan yang berbeda. Pada akhirnya, integrasi yang 

terjadi seringkali tidak seperti yang diharapkan atau direncanakan pada saat 

pra-akuisisi. 

 

2.5. Nilai Perusahaan (Company value) 

Menurut Hitchner (2006), ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menghitung nilai perusahaan (company value), yaitu: 

a. Pendekatan Pendapatan (Income Approach) 

b. Pendekatan Pasar (Market Approach) 

c. Pendekatan Aktiva (Asset Approach) 

 

a. Pendekatan pendapatan (Income Approach) 

Menghitung nilai perusahaan dengan pendekatan pendapatan (income approach) 

didasarkan pada salah satu prinsip dasar penilaian dalam dunia bisnis, yaitu 

prinsip “forward-looking”. Prinsip “forward-looking” ini mengatakan bahwa: 

“Value today always equals future cash flow discounted at the opportunity costs 

of capital.”   jadi, nilai sekarang selalu sama dengan arus kas masa depan yang 

didiskontokan pada tingkat biaya modal. Terdapat tiga bentuk metodologi yang 
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biasa digunakan untuk menghitung nilai perusahaan berdasarkan pendekatan 

pendapatan, yaitu Capitalized Cash Flow Method (CCF Method), Excess Cash 

Flow Method (ECF Method), dan Discounted Cash Flow Method (DCF Method). 

 

a.1. CCF Method 

Capitalized Cash Flow Method atau yang dikenal juga dengan nama “Gordon 

Crowth Model” mengasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan/growth (g) dan 

tingkat diskon/discount rate (k) adalah selalu konstan. Jadi, untuk menilai sebuah 

perusahaan maka CCF Method mengasumsikan bahwa sebuah perusahaan 

memiliki tingkat pertumbuhan arus kas yang konstan. Selain itu, perusahaan juga 

selalu berhadapan dengan tingkat biaya modal (cost of capital) yang konstan. 

Berdasarkan dua asumsi tersebut, maka rumus untuk menghitung nilai perusahaan 

dengan menggunakan CCF Method adalah sebagai berikut: 

     
    

   
 ..................................................... (Persamaan 2.1) 

Dengan, 

PV = Nilai sekarang dari sebuah perusahaan 

     = Ekspektasi arus kas bersih (net cash flow) di akhir tahun ke 1. 

k  = tingkat diskon/biaya modal 

g   = tingkat pertumbuhan arus kas 

CCF Method adalah salah satu metode penilaian yang mudah digunakan karena 

asumsi-asumsi yang digunakan membuat proses penelitian menjadi sangat 

sederhana. Akan tetapi, kesederhanaannya ini membuat CCF Method memiliki 

beberapa kelemahan dalam menilai suatu bentuk bisnis atau perusahaan. 
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a.2. ECF Method  

Excess Cash Flow Method juga dikenal dengan nama “excess earnings method”, 

“Treasury Method”, atau “formula method”. ECF Method adalah metode 

campuran yang menggunakan pendekatan aktiva dan pendekatan pendapatan. 

Penilaian dengan menggunakan ECF Method dilakukan dengan mengikuti 

beberapa langkah sebagai berikut: 

Langkah 1. Menentukan nilai pasar yang wajar dari “aktiva berwujud” 

bersih (“net tangible assets”) 

Langkah 2. Menentukan “normalized cash flow” dari modal yang 

diinvestasikan (invested capital) 

Langkah 3. Menentukan tingkat pengembalian yang layak (WACC) untuk 

“aktiva berwujud bersih” (“net tangible assets”) 

Langkah 4. Menentukan “normalized cash flow” yang berasal dari aktiva 

berwujud bersih (“net tangible assets”) 

Langkah 5. Mengurangkan “normalized cash flow” yang berasal dari aktiva 

berwujud bersih dengan “normalized cash flow” dari modal 

yang diinvestasikan (invested capital), untuk menentukan arus 

kas yang berasal dari aktiva tidak berwujud 

Langkah 6.  Menentukan tingkat pengembalian yang layak untuk aktiva tidak 

berwujud 
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Langkah 7. Menentukan nilai pasar yang wajar dari aktiva tidak berwujud 

dengan cara membagi arus kas yang berasal dari aktiva tidak 

berwujud terhadap tingkat pengembalian yang layak yang sudah 

didapatkan pada langkah 6 

Langkah 8. Menambahkan nilai pasar wajar dari aktiva berwujud bersih (net 

tangible assets) dengan nilai pasar wajar dari aktiva tidak 

berwujud 

Langkah 9. Hasil penambahan pada langkah 8 kemudian dikurangi semua 

biaya bunga hutang untuk mendapatkan nilai untuk ekuitas 

Hitchner (2006, p. 135) memberikan contoh mengenai proses perhitungan nilai 

perusahaan dengan menggunakan ECF Method seperti yang ditunjukkan pada 

gambar 4. 

 

a.3. DCF Method 

DCF Method adalah metode yang hampir sama dengan CCF Method. Hanya saja 

DCF Method sedikit lebih rumit dibandingkan dengan CCF Method. DCF Method 

menjadi lebih rumit karena tidak mengasumsikan arus kas tumbuh dengan tingkat 

pertumbuhan yang konstan. 

Rumus DCF        

     ∑
    

(   ) 

 

   
  

         

 
 ........................... (Persamaan 2.2) 

 

 

 

 

 

Explicit 

Forecast 

Period 

Terminal 

Period 
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Dengan, 

PV   = Nilai sekarang dari sebuah perusahaan 

       = Ekspektasi arus kas bersih (net cash flow) di akhir  

    tahun ke i 

k    = tingkat diskon/biaya modal 

WACC  = biaya modal rata-rata tertimbang (the weighted  

 average cost of capital) 

          = Net Operating Profit Less Adjusted Taxes pada  

   akhir tahun explicit forecast period. 

i    = tahun 

 

sedangkan, menurut Copeland et al., nilai perusahaan ditentukan sebagai berikut: 

 ... a company’s value is driven by its ability to generate cash flow 

over the long term. Furthermore, a company’s cash-flow 

generating ability (and hence its value creation ability) is driven by 

long-term growth and the returns that the company earns on 

invested capital relative to its cost of capital. 

 

Jadi, nilai perusahaan diperoleh dari kemampuannya untuk menghasilkan arus kas 

untuk jangka panjang. Lebih jauh lagi, kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan arus kas (dan karenanya kemampuan menciptakan nilai) diperoleh 

dari pertumbuhan jangka panjang dan laba yang perusahaan peroleh dari modal 

yang diinvestasikan dibandingkan terhadap biaya modalnya. Sehingga, nilai dari 

sebuah perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan Discounted Cash Flow 

Model. DCF Method versi Copeland dirumuskan sebagai         : 
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Company value = Estimated DFCF (Discounted Free Cash Flow) 

    = DFCF During explicit forecast period + DFCF 

       after explicit forecast period 

    = DFCF During explicit forecast period + 

       continuing value 

 

    = ∑
    

(      ) 

   

   
  

         

    
 ......(persamaan 2.3) 

 

 

 

 

Dengan, 

          = Net Operating Profit Less Adjusted Taxes pada  

       akhir tahun explicit forecast period. 

      = arus kas bebas masa depan yang diestimasi pada tahun ke 

      i (the estimated future free cash flow in year i) 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang (the weighted average    

   cost of capital) 

n  = tahun 

arus kas (cash flow) yang digunakan adalah arus kas bebas (free cash flow). Arus 

kas bebas adalah jenis arus kas yang paling tepat digunakan dalam model 

penilaian perusahaan karena arus kas ini mewakili arus kas yang tersedia untuk 

semua pemegang saham dan juga penyedia hutang (kreditur) bagi suatu 

perusahaan. Copeland (2000, p. 134) menjelaskan hal tersebut sebagai berikut: 

“Free cash flow is the correct cash flow for this valuation model because it 

Explicit 

Forecast 

Period 

Terminal 

Period 
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reflects the cash flow generated by a company’s operations that is available to all 

the company’s capital providers, both debt and equity.” 

 

b. Pendekatan Pasar (Market Approach) 

Ide pokok dari metode pendekatan pasar (Market Approach) adalah nilai dari 

sebuah entitas bisnis dapat ditentukan dengan membandingkan entitas bisnis 

tersebut dengan entitas bisnis lainnya yang serupa atau hampir serupa. Perusahaan 

yang dijadikan pembanding disebut dengan “reasonably comparable guideline 

companies” atau biasa disingkat dengan istilah “comps”. Variabel-variabel yang 

dijadikan pembanding dapat berupa nilai penjualan yang pernah terjadi 

pada“reasonably comparable guidelinecompanies” atau harga surat berharga dari 

“reasonably comparable guidelinecompanies”. 

 

Rumus dasar: 

             [(
     

         
)
     

                  ]              

Dengan, 

Price    = harga “comps” (harga penjualan atau harga  

       saham) 

               = parameter dari “comps” (net income, book value,  

       dan informasi keuangan lain yang relevan untuk  

       digunakan) 

               = Parameter dari perusahaan yang ingin dinilai (net     

     income, book value, dan informasi keuangan lain   

  yang relevan untuk digunakan) 
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Keunggulan: 

1. Mudah untuk dimengerti 

Perusahaan yang memiliki produk, kondisi geografis, dan risiko bisnis 

atau karakteristik keuangan yang sama seharusnya memiliki 

karakteristik harga yang sama pula 

2. Menggunakan data aktual 

Pada pendekatan pasar nilai estimasi didasarkan pada harga saham atau 

nilai transaksi aktual, dan tidak didasarkan pada sejumlah asumsi. 

3. Relatif sederhana untuk diaplikasikan 

Tidak seperti pendekatan pendapatan yang membutuhkan penggunaan 

model matematika. Pada pendekatan pasar niali estimasi ditentukan 

dari rasio-rasio keuangan yang berasal dari sejumlah perusahaan yang 

sama. 

4. Penilaian mencakup semua aktiva operasi bisnis 

Karena pendekatan ini menggunakan informasi keuangan yang 

mencakup aktivitas operasi perusahaan seperti jumlah pendapatan dari 

jumlah hutang. 

5. Tidak bergantung pada peramalan eksplisit (explicit forecast) 

Pendekatan pendapatan memerlukan sejumlah asumsi yang digunakan 

untuk meramalkan arus kas. Pendekatan pasar tidak memerlukan hal 

tersebut. 
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Kelemahan: 

1. Tidak ada perusahaan yang dapat dijadikan pedoman 

Ini adalah salah satu alasan tersebut mengapa pendekatan ini tidak 

digunakan dalam proses valuation. Analis tidak dapat menemukan 

perusahaan yang dapat dijadikan pedoman atau tolak ukur karena 

masing-masing perusahaan unik dan beraneka ragam. 

2. Asumsi yang terpenting tidak digunakan 

Asumsi terpenting dalam sebuah proses penilaian perusahaan adalah 

asumsi mengenai pertumbuhan harapan (expected growth) dari 

penjualan (sales) atau penghasilan (earnings). Pendekatan pendapatan 

(incone approach) sudah mencakup semua asumsi ini, sedangkan 

pendekatan pasar (market approach) tidak mencakup asumsi ini. 

Pendekatan pasar hanya menggunakan nilai-nilai informasi keuangan 

aktual. 

3. Tidak sefleksibel pendekatan lainnya 

Karena pendekatan pasar tidak mencakup asumsi mengenai future 

expected growth, maka pendekatan pasar tidak mampu menilai potensi 

nilai perusahaan di masa mendatang. Pendekatan pasar hanya menilai 

perusahaan berdasarkan informasi keuangan aktual. Sehingga, 

pendekatan pasar tidak mampu melihat potensi perusahaan di masa 

depan. 

 

c. Pendekatan Aktiva (Asset Approach) 

International Glossary of Business valuation Terms dalam Hitchner (2006,p.317) 

mendefinisikan metode pendekatan aktiva (asset approach) sebagai: „a general 
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way of determining a value indication of a business, business ownership interest, 

or security using one or more methods based on the value of the assets net of 

liabilities    jadi, metode pendekatan aktiva adalah cara yang digunakan untuk 

menentukan nilai dari sebuah bisnis, kepemilikan bisnis, atau surat berharga 

dengan menghitung selisih antara nilai aktiva dengan kewajiban. Nilai yang 

dihitung tersebut bukanlah nilai yang sudah tercantum pada laporan keuangan, 

tetapi nilai wajarnya (fair value). Sehingga, untuk menghitung nilai sebuah 

perusahaan dengan menggunakan metode pendekatan aktiva, maka yang pertama 

kali harus dilakukan adalah mengkonversi nilai aktiva, kewajiban, dan ekuitas 

yang ada pada laporan keuangan menjadi nilai wajar (fair value)-nya. Selisih dari 

nilai wajar (fair value) antara aktiva dan kewajiban itulah yang merupakan nilai 

perusahaan. 

 

2.6.  Arus kas (Cash Flow) 

Gitman (2005,p.108) secara garis besar mengklasifikasikan arus kas menjadi tiga 

jenis, yaitu: 

1. Arus Kas Operasi (Operating Flows) 

Adalah arus kas yang secara langsung berhubungan dengan penjualan dan 

produksi dari produk dan jasa perusahaan tersebut. 

2. Arus Kas Investasi (Investment Flows) 

Adalah arus kas yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan dari 

aktiva tetap dan bungan usaha (business interest). 

3. Arus Kas Pendanaan (Financial Flows) 

Adalah arus kas yang dihasilkan dari transaksi pendanaan hutang dan modal; 

termasuk pengadaan dan pembayaran utang, arus kas masuk dari penjualan, 
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dan arus kas keluar untuk membayar dividen tunai atau pembelian kembali 

saham (repurchase stock). 

 

Sedangkan, Ross et al.(2008,p.36) mengklasifikasikan arus kas secara lebih 

terperinci. Arus kas diklasifikasikan menjadi tiga jenis yang merupakan 

komponen-komponen pembentuk identitas arus kas (cash flow identity). Identitas 

arus kas (cash flof identity) dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut: 

Cash Flow from assets = cash flow to creditors (bondholders) + cash flow 

       to stockholders (owners)  

 

1. Arus Kas dari Aktiva (Cash Flow From Asset) 

Adalah total arus kas yang tersedia bagi kreditor dan pemegang saham. Terdiri 

dari arus kas operasi (operating cash flow), biaya modal (capital expenditure) dan 

perubahan modal kerja lebih (change n net working capital). Arus kas dari aktiva 

juga dikenal dengan nama lain sebagai “free cash flow”. Dan “free cash flow” 

juga dikenal dengan nama lain sebagai “net cash flow”. Sebagai contoh, Hitchner 

(2006, p.21) lebih memilih menggunakan istilah “net cash flow” daripada istilah 

“free cash flow”. Arus Kas dari Aktiva (Cash Flow From Asset) dirumuskan oleh 

Ross et al.(2008,p.36) sebagai berikut: 

Cash Flow From Asset = operating cash flow – net capital expenditure  

              – change in net working capital. 

Dengan, 

 Operating cash flow = EBIT + Depreciation – Taxes 

 Net capital expenditure adalah jumah uang yang dikeluarkan untuk 

membeli aktiva tetap (fixed asset) dikurangi dengan jumlah uang 
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yang diterima dari penjualan aktiva tetap. Secara sederhana, Net 

capital expenditure dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Net capital expenditure = Cash received from sales of fixed assets –  

         Cash spent for purchased of fixed assets. 

Atau, dapat juga dirumuskan sebagai berikut: 

 

Net capital expenditure = Ending net fixed assets – beginning net  

        fixed assets + depreciation 

 Change in NWC  = Ending NWC – Beginning NWC 

 

2. Arus Kas yang Tresedia Untuk Kreditur (cash flow to creditors) 

Adalah pembayaran bunga hutang perusahaan kepada kreditur dikurangi dengan 

jumlah utang yang baru. Cash flow to creditors dirumuskan oleh Ross et 

al.(2008,p.36) sebagai berikut: 

Cash flow to creditors = interest pcid – net new borrowing 

 

3. Arus Kas yang Tersedia Untuk Pemegang Saham (cash flow to 

stockholders) 

Adalah dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dikurangi dengan kenaikan 

jumlah modal. Cash flow to stockholders dirumuskan oleh Ross et al. (2008,p.36) 

sebagai berikut: 

Cash flow to creditors =  dividends paid – net new equity raised 

Sebenarnya, penilaian kelayakan dari akuisisi antara dua perusahaan dapat 

mempergunakan konsep capital budgeting. Bagaimanapun, sebuah tindakan 

akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang mengakuisisi adalah 
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tindakan investasi di aktiva tetap (fixed asset). Sehingga, konsep-konsep capital 

budgeting yang dapat digunakan sebagai indikator kelayakan dari sebuah projek 

(Gitman, 2005:452): 

1. Kriteria NPV 

Jika NPV yang dihasilkan dari projek tersebut adalah positif, maka projek tersebut 

layak untuk dilakukan. Akan tetapi, jika NPV yang dihasilkan dari projek tersebut 

adalah negatif, maka projek tersebut tidak layak untuk dilakukan. 

2. Kriteria IRR 

Kriteria lain yang dapat digunakan selain NPV adalah kriteria IRR. Jika IRR yang 

dihasilkan adalah lebih besar dari cost of capital, maka projek tersebut layak 

untuk dilakukan. Akan tetapi, jika IRR yang dihasilkan adalah lebih kecil dari cost 

of capital, maka projek tersebut tidak layak untuk dilakukan. 

3. Tingkat Risiko 

Dua kriteria sebelumnya (NPV dan IRR) mengasumsikan bahwa semua tingkat 

risiko dari antara berbagai alternatif projek adalah sama. Sehingga, tidak cukup 

hanya menggunakan kriteria NPV atau IRR untuk menentukan kelayakan suatu 

projek. Tingkat risiko juga harus dipertimbangkan untuk memutuskan apakah 

sebuah projek layak atau tidak. Tingkat risiko ini dapat diproksikan dalam satuan 

standar deviasi atau beta. 

 

2.7.  Penganggaran Modal (Capital Budgeting) 

2.7.1.   Definisi Penganggaran Modal (Capital Budgeting) 

Menurut Gitman (2005,p.376), penganggaran modal (Capital Budgeting) 

didefinisikan sebagai: “the process of evaluating and selecting long-terms 

investments that are consistent witn the firm’s goal of maximizing owner wealth.” 
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Jadi, penganggaran modal didefinisikan sebagai proses evaluasi dan seleksi 

investasi jangka panjang yang konsisten dengan tujuan perusahaan untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik. 

 

Menurut Keown (2005,p.290), penganggaran modal (Capital Budgeting) 

didefinisikan sebagai: “The decision-making process with respect to investment in 

fixed assets.” Jadi, penganggaran modal adalah proses pembuatan keputusan yang 

berkaitan dengan investasi pada aktiva tetap. 

 

Menurut Ross et al. (2003,p.2), penganggaran modal (Capital Budgeting) 

didefinisikan sebagai: “The process of planning and managing a firm’s long-term 

investments.” Jadi, penganggaran modal adalaha proses perencanaan dan 

manajemen investasi jangka panjang dari sebuah perusahaan. 

2.7.2.   Proses Penganggaran Modal 

Gitman (2005,p.376) mengidentifikasikan beberapa tahapan dilalui dalam proses 

penganggaran modal, yaitu: 

1. Pembuatan proposal 

2. Peninjauan dan analisis 

3. Pembuatan keputusan 

4. Implementasi 

5. Tindak lanjut (follow-up) 

 

2.7.3.   Risiko Investasi 

Berbagai teknik penganggaran modal yang sudah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya mempunyai sebuah kelemahan, yaitu tidak mempertimbangkan risiko 

dari sebuah rencana penganggaran modal. Jadi, teknik penganggaran modal 
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tersebut mengasumsikan bahwa setiap alternatif investasi, sehingga dalam setiap 

teknik penganggaran modal perlu dimasukkan variabel risiko dalam proses 

perhitungannya. Menurut Gitman (2005), untuk memasukkan variabel risiko 

dalam proses penganggaran modal maka perlu dilakukan penyesuaian 

(adjustment) dalam teknik penganggaran modal. Sebuah penyesuaian (adjustment) 

paling umum dulakukan untuk memasukkan unsur risiko dalam teknik 

penganggaran modal adalah dengan menggantikan tingkat diskon/discount rate 

(k) menjadi RADR (Risk-Adjusted Discount rates) pada teknik NPV. Sehingga, 

proses penghitungan NPV akan menjadi: 

      ∑
   

(      ) 

 

   
 –         ............... (Persamaan 2.4) 

 

Jadi, tingkat risiko dari suatu projek dalam konsep penganggaran modal dikenal 

dengan istilah RADR (Risk-Adjusted Discount rates). Gitman (2005,p.459) 

mendefinisikan RADR sebagai: 

The Risk-Adjusted Discount rates (RADR) is the rate of 

return that must be earned on a given project to compensate 

the firm’s owners adequately-that is, to maintain or improve 

the firm’s share price. The higher the risk of a project, the 

higher the RADR, and therefore the lower the net present 

value for a given stream of cash inflows. 

 

Jadi, Risk-Adjusted Discount rates (RADR) adalah tingkat pengembalian yang 

harus dihasilkan pada suatu projek tertentu untuk mengkompensasikan pemilik 

perusahaan secara layak-sehingga mempertahankan atau memperbaiki harga 

saham perusahaan. Semakin berisiko suatu projek, maka semakin tinggi RADR, 

dan oleh karenanya semakin rendah net present value untuk aliran arus kas masuk 
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tertentu. Cara membentuk RADR adalah dengan menggunakan CAPM, sebagai 

berikut: 

 RADR =         x (      )  .................. (persamaan 2.5) 

Dengan,  

   = risk-free rate of return 

    = koefisien beta 

       = return on market portfolio 

Dari persamaan 2.6, dapat ditentukan bahwa untuk melihat risiko dari sebuah 

projek dalam konsep capital budgeting dapat dilihat dari dua ukuran, yaitu RADR 

dan beta. 

 

2.8.  Risiko Sistematis 

Gitman (2005,p.226) mendefinisikan risiko sebagai: “...the chance of financial 

loss or, more formally, the variability of returns associated witrh a given asset”. 

Jika diterjemahkan, yaitu peluang kerugian keuangan atau, secara lebih formal, 

variabilitas dari pengembalian yang berhubungan dengan aset tertentu. 

Tipe-tipe risiko: 

1. Risiko Sistematis 

Didefinisikan sebagai risiko yang mempengaruhi sebagian besar aktiva 

perusahaan. Risiko sistematis juga dikenal dengan nama market risk atau 

nondiversiable risk. Risiko sistematis tidak dapat dihilangkan melalui 

diversifikasi. Koefisien yang digunakan untuk menyatakan besaran risiko 

sistematis adalah koefisien beta. 

 

 



36 

 

2. Risiko Tidak Sistematis 

Didefinisikan sebagai risiko yang mempengaruhi sedikit dari aktiva 

perusahaan. Risiko tidak sistematis juga dikenal dengan nama diversiable risk. 

Risiko tidak sistematis disebut juga diversiable risk karena risiko jenis ini 

dapat dihilangkan melalui diversifikasi. 

3. Total Risiko 

Adalah total dari risiko sistematis dan risiko tidak sistematis.Ada beberapa 

teknik yang dapat digunakan untuk menghitung risiko sistematis, yaitu Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) dan market model equition. 

1. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

Jones (2003, p.231) mendefinisikan CAPM sebagai model yang: 

“... relates the required rate of return for any security with the risk for that 

security as measured by beta”. 

CAPM diformulakan sebagai berikut: 

            x (      ) ..................................... (persamaan 2.6) 

Dengan, 

      = tingkat pengembalian yang diharapkan (the required rate of return) 

     = tingkat pengembalian bebas risiko (risk-free rate of return) 

      = koefisien beta 

    = tingkat pengembalian pasar (return on market prtfolio) 

 

 

2. Market Model Equition 

Jones (2003, b.233) mendefinisikan market model equition sebagai model 

yang: “... relates the return on each stock to the return on the market, using a 
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linear relationship with intercept and slope.”market model equition 

dirumuskan sebagai berikut: 

                 .......................................... (persamaan 2.7) 

Dengan, 

      = tingkat pengembalian historis (historical return) sekuritas i 

      = intercept term 

    = tingkat pengembalian historis (historical return) pasar 

      = slope term 

      = the random residual error 

 

2.9. Biaya Modal Rata-rata Tertimbang (Weighted Average Cost of   

Capital/WACC) 

 

Ross (2006,p.488) mendefinisikan WACC sebagai: “... the weighted average of 

the cost of equity and the aftertax cost of debt”. Jadi, WACC didefinisikan sebagai 

rata-rata tertimbang dari biaya modal dan biaya hutang setelah pajak. 

Sedangkan Copeland (2000,p.201) mendefinisikan WACC sebagai: “... the 

discount rate, or time value of money, used the convert expected future free cash 

flow into present value for all investors”. Jadi, WACC didefinisikan sebagai 

tingkat diskon, atau nilai waktu dari uang, yang digunakan untuk 

mengkonversikan arus kas bebas yang diharapkan menjadi nilai sekarang untuk 

semua investor.  

 

WACC dirumuskan sebagai berikut: 

 WACC = (E/V) x    + (D/V) x    x (1 -   ) ................ (persamaan 2.8) 
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Dengan, 

E     = Jumlah ekuitas 

D    = Jumlah hutang 

V    = E + D 

   = Biaya modal 

   = Biaya hutang 

    = Tingkat pajak yang dikenakan pada Nokia Corp 

 

2.10. Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (NOPLAT) 

NOPLAT adalah singkatan untuk Net Operating Profit Less Adjusted Taxes.Stern 

and Stewart (2006) merumuskan NOPLAT sebagai berikut: 

 NOPLAT  = Net Income x (1 – Tax Rate) ..........................(Persamaan 2.9) 

berdasarkan data historis NOPLAT, maka dapat diestimasi           dengan 

menggunakan metode trend garis statis. 

 

2.11. Estimasi Future Free Cash Flow 

Hitchner (2006,p.110) mengemukakan beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk mengestimasi future cash flow berdasarkan data-data historis. Beberapa 

metode tersebut, yaitu: 

1. Metode Penghasilan Mutakhir (The current earnings method) 

Adalah metode yang tepat digunakan jika pihak manajemen perusahaan 

berasumsi bahwa arus kas masa kini (mutakhir) akan sama dengan arus kas 

yang terjadi di tahun berikutnya. 

2. Metode Rata-rata Sederhana (The simple average method) 
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Adalah metode yang menghitung rata-rata kas historis dengan menggunakan 

metode rata-rata aritmatik (arithmetic mean). Hasil penghitungan rata-rata 

tersebut-lah yang merupakan hasil estimasi untuk arus kas di tahun berikutnya. 

3. Metode Rata-rata Tertimbang (The weighted average method) 

Adalah metode yang menghitung arus kas historis dengan menggunakan 

metode rata-rata tertimbang (arithmetic mean). Hasil penghitungan rata-rata 

tersebut-lah yang merupakan hasil estimasi untuk arus kas di tahun berikutnya. 

4. Metode Trend Garis Statis (The trend line-static method) 

Adalah aplikasi dari rumus statistik yaitu rumus kuadrat terkecil (least square 

formula). Untuk menggunakan metode ini, maka setidaknya diperlukan data 

historis minimal sebanyak lima tahun. Berdasarkan fakta, metode ini mampu 

memberikan estimasi arus kas masa depan yang lebih akurat, khususnya ketika 

pertumbuhan diharapkan untuk terus berlanjut.  The trend-line statistic method 

dirumuskan sebagai berikut. 

Y = a + bX............................................ (persamaan 2.10) 

 Di mana, 

 Y = variabel dependen = nilai estimated future free cash flow pada tahun  X 

 a = Y intercept 

 b = slope of line 

 X = variabel independen = kuartal atau tahun 

  Dengan, a = 
∑ 

 
  

 ∑ 

 
 ........................... (persamaan 2.11) 

 Dan 

  b = 
 (∑ ) (∑ )(∑ )

 (∑  )  (∑ ) 
   .............................. (persamaan 2.12) 

 keterangan: 
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 X = variabel independen = tahun 

 Y = variabel dependen = nilai estimated future free cash flow pada tahun X 

 N = tahun 

5. Metode Proyeksi Formal (The formal projections method) 

Menurut Hitchner (2006, p. 114) metode proyeksi formal dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

Projections often are determined by reference to historical 

financial information that has been normalized. Used as a 

foundation for future expectations, normalized financial 

statement may include both balance sheet and income 

statement adjustments. 

 

Jadi, metode ini mengestimasi arus kas masa depan dengan menganalisis 

semua elemen data laporan keuangan historis. Dari elemen-elemen yang 

dianalisis tersebut akan ditentukan sebuah trend yang akan menjadi dasar untuk 

mengestimasi arus kas masa depan. 

 

2.12   Penelitian Terdahulu 

Penilaian perusahaan telah dilakukan oleh banyak peneliti. Falatehan (2010, p. 34) 

yang kesimpulannya menyatakan bahwa nilai intrinsik saham Bank Muamalat 

berdasarkan Dividend Discount Model adalah sebesar Rp. 912.271.073.396,-. 

Nilai yang dihasilkan dari metode tersebut lebih rendah dari harga penawar 

pemegang saham yakni 3,2 kali book value (Rp. 5,6 Triliun). Lalu penelitian 

selanjutnya dilakukan oleh Fanditius (2011, p. 59) yang berkesimpulan bahwa 

estimasi nilai perusahaan (company value) BTEL adalah Rp.2.566.816.633.392,-. 



41 

 

Nilai perusahaan dari BTEL lebih rendah dari nilai akuisisi PT Telekomunikasi 

Indonesia.  

Kemudian penelitian tentang penilaian perusahaan dilakukan oleh Christina 

(2011, p. 49)Pada metode FCFF diperoleh nilai perusahaan dengan WACC 

10,25% adalah Rp. 1.745.759.350.085,-. Sementara berdasarkan metode Net 

asset, nilai perusahaan sebesar Rp. 311.268.138.244,-Nilai perusahaan dan risiko 

sistematis memiliki hubungan yang positif. Hal ini telah dibuktikan dalam 

penelitian Sudiyatno (2010, p. 57) yang menarik kesimpulan bahwa risiko 

sistematis berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan kinerja 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

 

Hasil penelitian Hanniarsa (2012) dimana hasil penelitian diketahui bahwa 

risikosistematis signifikanterhadapcost ofequitycapitaldengansignifikansi0,000< α 

0,05 dengan nilai koefisienβnilai pasar ekuitas  bernilai  negatif sebesar  -0,842 

dan  nilai  thitung <ttabelyaitu -0,6034 <1,998.  Hal  ini  berarti  bahwa  risiko 

sistematis berpengaruhterhadapcostof equity capital. 

 

Hasil penelitian Astutie (2012), dimana hasil penelitian menunjukkan untuk 

membuat peramalan selama 5 tahun ke depan digunakan asumsi yang sama 

dengan outlook tahun 2012, yaitu penjualan ponsel meningkat 10% dari tahun 

sebelumnya, margin laba meningkat antara 5%-10, penjualan produk yang lain 

tetap sama dengan tahun sebelumnya, biaya operasi (HPP) meningkat secara 

proporsional dengan penjualan dan hal (akun) lain tetap tidak berubah. 
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2.13. Kerangka Pemikiran 

Menurut Hitchner (26, p.99), salah satu cara menghitung nilai perusahaan 

(corporate value) adalah dengan menggunakan pendekatan pendiskontoan arus 

kas bebas (dicounted free cash flow approach). Arus kas bebas yang akan 

didiskontokan adalah arus kas bebas masa depan yang diestimasikan (estimated 

future free cash flow). Nilai dari discounted free cash flow inilah yang akan 

menjadi nilai perusahaan (company value) Nokia tersebut yang akan menjadi 

acuan mengenai pada harga berapakah Nokia layak diakuisisi oleh Micrososft. 

Nilai perusahaan (corporate value) yang dianalisis dengan pendekatan discounted 

free cash flow, akan dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Corporate Value = DFCF during explicit forecast period + continuing value 

    = ∑ (
   

(      ) 
)   (

          

    
)

   

   
   ...(persamaan 2.13) 

 Dengan, 

 

NOPLAT T+1 =  Net Operating Profit Less Adjusted Taxes pada akhir tahun     

   Explicit forecast period. 

FCFi  = arus kas bebas masa depan yang diestimasi pada tahun ke i   

(the estimated future free cash flow in year i) 

WACC = biaya modal rata-rata tertimbang (the wighted average cost   

of capital) 

n  = tahun 

 

Pada penelitian ini juga akan dihitung risiko sistematis (β) sebagai salah satu 

komponen penilaian kelayakan dari sebuah akusisi. Karena risiko sistematis (β) 

mempengaruhi sebagian besar aktiva perusahaan. Risiko sistemastis (β) 

akandihitung dengan menggunakan persamaan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM). Jones (2003, p.231) mendefinisikan CAPM sebagai model yang: “... 

relates the required rate of return for any security with the risk for tyhat security 
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as measured by beta”. Nilai dari risiko sistematis (β) ini akan memberikan 

informasi mengenai tingkat risiko yang terkandung pada Nokia.Meningkatnya 

risiko sistematis akan meningkatkan pula nilai perusahaan, dimana perusahaan 

dengan risiko yang besar akan membuat investor menuntut nilai perusahaan yang 

lebih tinggi pula atas risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, risiko sistematis 

mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Skinner & Sloan (1999). 

CAPM dirumuskan sebagai berikut: 

Ki = RF + [bi x km – RF)] ......................................... (Persamaan 2.14) 

 

Dengan, 

Ki = the required rate of return  bi = koefisien beta 

RF = risk-free rate of return   km = return on market portfolio 

Sehingga penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pemikiran yang teringkas 

dalam gambar 1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran 
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2.14. Batasan Masalah 

Penilaian perusahaan dalam penelitian ini hanya mengamati nilai perusahaan 

ditinjau dari aspek keuangan. Aspek lainnya yang mempengaruhi nilai perusahaan 

tidak diamati dalam penelitian ini. 

2.15. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1:  Nilai akuisisi Nokia Corp oleh Microsoft Corp pada tahun 2013 merupakan  

nilai yang wajar (fair value) 

Ha2: Nilai risiko sistematis di atas nilai risiko pasar (beta = 1) setelah akuisisi  

dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copeland, Koller, Murrin, 2000. Valuation (Measuring and Managing The Value 

of Companies) 3rd edition. John Wiley&Sons., Inc. Page 136 – 282. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif. Sukmadinata (2005) 

mendefinisikan penelitian evaluatif sebagai penelitian yang mengukur atau 

mengambil data dan membandingkan hasil pengukuran dengan standar yang 

digunakan. Berdasarkan hasil perbandingan ini maka akan didapatkan kesimpulan 

bahwa suatu kegiatan yang dilakukan itu layak atau tidak, relevan atau tidak, 

efisien dan efektif atau tidak. Penelitian evaluatif dimaksud untuk membantu 

perencana dalam pelaksanaan program, penyempurnaan dan perubahan program, 

menemukan fakta-fakta dukungan dan penolakan terhadap program, memberikan 

sumbangan dalam pemahaman suatu program serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

 

3.2 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti 

mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan 

berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

1. Metode Pengamatan Langsung 

Metode ini dilakukan dengan cara: 

a. Mengumpulkan data keuangan Nokia Corp dari tahun 1998 sampai 

tahun 2013 
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b. Menghitung nilai perusahaan Nokia Corp 

c. Menghitung risiko sistematis Nokia Corp 

2. Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, data diambil dari website Nokia Corp untuk 

mengetahui laporan keuangan dari tahun 1998 sampai tahun 2013. 

 

3.4 Definisi Operasional 

Definisi operasional adalah “suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

atau variabel tertentu.” Definisi operasional yang diukur memberikan gambaran 

bagaimana variabel atau konstrak tersebut diukur (Nazir. 1988, h. 63-64). 

Definisi-definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Perusahaan 

Merujuk padaCopeland et al. (2000,p.116) mengenai nilai perusahaan, maka 

nilai perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan arus kas jangka panjang. Di mana, 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas (dan karenanya 

kemampuan menciptakan nilai) tersebut diperoleh dari modal yang 

diinvestasikan dibandingkan terhadap biaya modalnya. 

2. Risiko Sistematis 

Risiko sistematis adalah risiko yang mempengaruhi sebagian besar aktiva 

perusahaan. Risiko sistematis juga dikenal dengan nama market risk atau 

nondiversiable risk. Risiko sistematis disebut juga sebagai nondiversiable 

risk karena risiko sistematis tidak dapat dihilangkan memlalui diversifikasi. 
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Koefisien yang digunakan untuk menyatakan besaran risiko sistematis 

adalah koefisien beta. 

 

3.5 Model Analisis Data 

3.5.1 Menghitung Nilai Perusahaan Nokia Corp 

Seperti yang sudah dijelaskan pada Bab II, menurut Hitchner (2006) ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai perusahaan. 

Pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung nilai 

perusahaan. Pendekatan-pendekatan itu adalah pendekatan pendapatan (income 

approach), pendekatan aktiva (asset approach) dan pendekatan pasar (market 

approach).Jadi, model yang paling relevan digunakan untuk menghitung nilai 

perusahaan dalam penelitian adalah DCFMethod. Arus kas yang akan digunakan 

dalam model DCFMethod adalah arus kas bebas (free cash flow) karena arus kas 

bebas mewakili arus kas yang tersedia untuk semua pemegang saham dan juga 

penyedia hutang (kreditur) bagi suatu perusahaan. Model DCFMethod yang 

digunakan untuk menghitung nilai perusahaan Nokia Corp dalam penelitian ini 

dirumuskan dalam persamaan 2.3. 

 

3.5.2  Menghitung Risiko Sistematis Nokia Corp 

Model yang digunakan untuk menghitung risiko sistematis dalam penelitian ini 

adalah Capital Asset pricing Model (CAPM). Dibandingkan dengan market model 

(single-index model), maka CAPM adalah lebih relevan dalam menghitung risiko 

sistematis karena market model (single-index model) sebuah kelemahan, yaitu 

market model (single-index model) mengasumsikan bahwa saham (stocks) hanya 

dipengaruhi oleh market returndan hal-hal lain seperti perngaruh industri 
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dianggap tidak mempengaruhi saham yang bersangkutan. Jones (2003, p.207) 

menjelaskan kelemahan market model tersebut sebagai berikut: 

The single-index model also assumes the securities are 

related only in their common response to the return on the 

market....This is the key assumption of the ssingle-index 

model, because it implies that stocks covary together only 

because of their common relationship to the market index in 

other words, there are no influences on stocks beyond the 

market, such as industry effects.... It is critical to recognize 

that this is a simplifying assumption. If this assumption is 

not a good description of reality, the model will be 

inaccurate. 

 

Di sisi lain, CAPM diklaim lebih akurat untuk mengestimasi nilai risiko sistematis 

(beta). Walaupun CAPM dibatasi oleh banyak asumsi, tetapi jikia sebagian besar 

asumsi tersebut tidak diikutsertakan atau diabaikan sebenarnya tidak terlalu 

mempengaruhi CAPM itu          . Jadi, Jones (2003, p.222) menyimpulkan 

bahwa CAPM adalah model yang kuat untuk mengestimasi nilai risiko sistematis 

(beta). CAPM yang digunakan untuk menghitung nilai risiko sistematis Nokia 

Corp dalam penelititan ini dirumuskan dalam persamaan 2.7. 

 

3.6. Langkah-Langkah Analisis Data 

3.6.1 Menghitung Nilai Perusahaan Nokia Corp 

Nilai perusahaan dihitung dengan menggunakan model DCF Method. Langkah-

langkah: 

a. Mengestimasi future free cash flow untuk explicit forecast period dengan 

menggunakan metode trend garis statis (persamaan 2.11). free cash flow 

historis yang akan digunakan sebagai sampel untuk membentuk persamaan 

2.11 adalah free cash flow historis dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2013. 
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b. Mengestimasi Weighted Average Cost of Capital (WACC) target dengan 

mencari rata-rata dari WACC pada bulan januari sampai bulan december pada 

tahun 2007, WACC target yang digunakan adalah WACC rata-rata yang 

terjadi pada tahun 2007 karena pada tahun tersebut adalah tahun dimana 

Nokia Corp mempunyai performa keuangan yang terbaik dari tahun 1998 

sampai dengan tahun 2013. WACC target ini akan digunakan pada persamaan 

2.3 untuk explicit forecast period dan terminal period. 

c. Mengestimasi           dengan menggunakan metode trend garis statis 

(persamaan 2.11). NOPLAT historis yang digunakan untuk membentuk 

persamaan 2.11 adalah NOPLAT historis dari tahun 1998 sampai dengan 

tahun 2013. NOPLAT historis itu sendiri dihitung dengan menggunakan 

persamaan 2.10. 

d. Memasukkan semua hasil perhitungan dari langkah a, b, dan c pada 

persamaan 2.3 untuk mendapatkan nilai perusahaan Nokia Corp. Explicit 

forecast period yang digunakan adalah 10 tahun. 

 

3.6.2 Menghitung Risiko Sistematis Nokia Corp 

Risiko Sistematis dihitung dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model. 

Langkah-langkah: 

a. Menentukan required rate of return (  ) 

Ditentukan dengan menghitung capital gain mingguan dari saham Nokia Corp 

untuk period minggu 1 Januari 2013 sampai dengan 31  Desember 2013. 

b. Menentukan risk-free rate of return (  ) 
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Ditentukan dengan menggunakan tingkat suku bunga FED yang berlaku 

secara variatif dari bulan Januari 2013 sampai dengan Desember 2013. 

c. Menentukan market return (  ) 

Ditentukan dengan menghitung returnbulanan dari Indeks Harga Dow Jones 

untuk periode bulan januari sampai bulan desember pada tahun 2013. 

d. Masukkan data a, b, dan c pada persamaan 2.7 setelah dilakukan uji asumsi 

klasik untuk memperoleh koefisien beta (  ) sebagai satuan risiko sistematis.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan dua hal, yaitu: 

1. Nilai akuisisi merupakan nilai yang wajar (fair value)/ over value/under value 

dalam estimasi nilai perusahaan (company value) Nokia Corp untuk 10 tahun 

kedepan adalah sebesar €18.372.574.036. Nilai estimasi tersebut lebih besar 

dari nilai akuisisi oleh Microsoft Corp sebesar €7,63 miliar. Oleh karena itu 

Nokia Corp. Layak untuk diakuisisi oleh Microsoft. Dan penelitian ini juga 

didukung oleh meningkatnya Tren saham Microsoft Corp. Pada tahun 2014 

dan tahun 2015. 

2. Nilai risiko sistematis Nokia Corp. berada di atas nilai risiko pasar (beta=1). 

Nilai risiko perusahaan yang berada di atas risiko pasar. Dibandingkan dengan 

produk pasar modal lainnya, tingkat high return pada saham sangat tinggi. 

Melihat dari hal itu, maka tingkat risikonya juga sangat tinggi. Jika harga 

saham menurun terus-menerus dalam hitungan menit, maka investor akan 

kehilangan modalnya.  

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis memberikan saran bagi 

peneliti selanjutnya yang mengambil topik serupa, agar dapat menemukan metode 

yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas bebas dan NOPLATT+1. Dalam 

penelitian ini, pengestimasian arus kas bebas dan NOPLATT+1 di masa depan 

menggunakan metode trend garis statis yang mempunyai keterbatasan karena 

hanya mendasar pada proses estimasi pada arus kas bebas historis dan 
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NOPLATT+1 historis. Meskipun begitu, semua alat estimasi dalam penelitian ini 

sudah memenuhi kaidah statistik dan kaidah ilmiah untuk sebuah penelitian. 

Metode lain yang mungkin lebih baik adalah metode proyeksi formal (formal 

projections method) yang dilakukan dengan menganalisis semua elemen data 

laporan keuangan historis untuk kemudian akan ditentukan sebuah trend yang 

akan menjadi dasar untuk mengestimasi arus kas bebas dan NOPLATT+1 Di masa 

yang akan datang. 
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