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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, maka banyak

orang yang pada akhirnya melakukan usaha, dan dalam suatu usaha ada banyak

aspek salah satunya yang menjadi pilihan adalah investasi. Banyak orang

memilih untuk berinvestasi, alasannya adalah antara lain untuk menjaga agar

nilai dari aset yang dimiliki mereka tidak termakan oleh inflasi, untuk mencapai

tujuan keuangan tertentu dan hal lain juga untuk persiapan di hari tua.

Masyarakat melakukan pilihan berinvestasi dalam bentuk tabungan, deposito,

emas, ataupun properti hingga akhirnya bergeser ke dalam bentuk saham. Orang

- orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investasi di pasar

modal merupakan salah satu investasi yang disukai oleh para investor.

Umumnya perusahaan yang menjual surat berharga (saham atau obligasi) ke

pasar modal adalah perusahaan yang sudah mempunyai reputasi bisnis yang baik

dan kredibel, sehingga efek-efek yang dikeluarkan akan laku dijualbelikan di

bursa. Investasi di pasar modal lebih fleksibel, sebab setiap investor bisa dengan

mudah memindahkan dananya dari satu perusahaan ke perusahaaan lannya, atau

dari satu industri ke industri lainnya. Dengan menahan instrumen investasi

tersebut, para investor mengharapkan dapat memperoleh keuntungan.
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Salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak dikenal luas oleh

masyarakat adalah saham. Saham merupakan surat bukti kepemilikan atas aset-

aset perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Perusahaan-perusahaan yang

telah menerbitkan sahamnya di pasar disebut dengan perusahaan terbuka atau go

public yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang

telah go public terdiri dari berbagai macam jenis perusahaan yang dibagi

berdasarkan bidang usahanya ke dalam sektor tertentu.

Setiap aset memiliki sebuah nilai, kunci sukses dari investasi dan mengatur aset

adalah mengetahui dan mengerti bagaimana menilai suatu aset, juga mengetahui

asal/sumber dari nilai tersebut. Aset-aset yang dimaksud adalah berupa saham-

saham yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek

Indonesia (BEI) terus berkembang seiring bertambahnya usia, dan keadaan ini

menunjukkan bahwa efek saham semakin banyak peminatnya, ini dilihat dari

kapitalisasinya yang terus bertambah dari tahun-tahun sebelumnya. Investasi

pada saham merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong paling

high risk - high return investment yang memiliki pengertian bahwa peluang

untuk memperoleh keuntungan sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan

persen perbulan namun diimbangi dengan kemungkinan kerugian yang besar

apabila tidak dikelola dengan baik. Pada dasarnya semua jenis investasi memiliki

kemungkinan merugi. Besarnya potensi kerugian akan sebanding dengan

besarnya potensi keuntungan yang dapat diperoleh, sebaliknya semakin besarnya

potensi keuntungan yang dapat diperoleh disini, maka semakin besar juga potensi
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kerugian yang dapat timbul. Oleh karena itu, sangat penting bagi investor untuk

memprediksi arah pergerakan valuasi saham (Palimo,2009).

Nilai saham akan naik jika semakin banyak pihak yang ingin membeli suatu

saham, sedangkan nilai saham akan turun jika yang terjadi sebaliknya. Jadi

sebenarnya nilai  saham ditentukan oleh investor yang bertransaksi di pasar

modal dan harga tersebut sekaligus mewakili pendapat kebanyakan investor.

Mengatasi perubahan nilai saham tersebut diperlukan penilaian (valuasi) saham.

Terdapat dua pendekatan yang sering digunakan untuk menganalisis nilai saham,

yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal.

Analisis fundamental menilai saham berdasarkan kondisi fundamental

perusahaan itu sendiri karena analisis fundamental lebih sesuai untuk investasi

jangka panjang. Sedangkan analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan

refleksi harga dimasa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang

mungkin terjadi dimasa depan (Halim, 2005). Menurut Hartono (2003)

berpendapat bahwa analisis teknikal mengarahkan arah pergerakan harga,

membuat batas-batas pergerakan dalam kondisi tertentu, serta menunjukan target

arah beserta resikonya. Analisis teknikal lazimnya dilakukan denganaplikasi

software dan banyak mengeksploitasi grafik (chart). Karena sifat dan

karakternya, analisis teknikal lebih cocok untuk trading (spekulasi) dalam jangka

pendek ataupun perlindungan.

Porman (2008) juga mengutarakan, bahwa pasar modal bukan lagi dianggap

sebagai investasi, melainkan lahan spekulasi bisnis yang bisa sangat
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menguntungkan dan juga bisa sangat merugikan investor. Para analis saham

mengkhawatirkan kenaikan index yang demikian cepat dengan mengatakan

bahwa bullish (peningkatan) yang terjadi sekarang ini hanya buble (gelembung)

semata yang sewaktu-waktu dapat meletus jika sudah mencapai ketinggian

tertentu. Fluktuasi nilai saham  perusahaan ditentukan oleh perubahan dari laba

perusahaan yang tercermin dalam kinerja perusahaan. Menurut Halim (2005) hal

tersebut menyebabkan nilai intriksik perusahaan menjadi ukuran yang sangat

penting bagi investor untuk mengambil keputusan dalam membeli saham suatu

perusahaan, maka perlu melakukan valuasi saham sebelum mengambil keputusan

investasi.

Penilaian (valuasi) saham adalah mengestimasi nilai saham yang sebenarnya

(intrinsik value) berdasarkan data fundamentalnya Asnawi dan Chandra (2007).

Dalam tulisannya Parahita (2008) juga berpendapat bahwa melakukan penilaian

(valuasi) saham adalah proses penentuan berapa harga yang wajar untuk suatu

saham. Hasil dari valuasi saham nantinya akan menjadi informasi yang sangat

berharga bagi investor yang tidak menyukai risiko (risk averter) sebelum

mengambil keputusan investasi.

Penilaian (valuasi) mempunyai peran dalam berbagai macam arena, dalam

portofolio manajemen valuasi digunakan untuk memilih suatu saham atau

portofolio. Sebelum melakukan valuasi, investor memperkirakan nilai dari

faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga dimasa datang dan

menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran
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harga saham Hakiman (2005). Menilai suatu saham, pasar cenderung fokus

terhadap long term (jangka panjang) daripada short term (jangka pendek)

fundamental. Study yang dilakukan Kiney (2002) menjelaskan bahwa tidak ada

dampak negatif terhadap harga saham jika terdapat indikasi yang mempengaruhi

short term business profitability (jika target jangka pendek tidak tercapai).

Dijelaskan juga negative earning surprise hanya dapat menjelaskan kurang dari

2% dari price volatility yang terjadi pada perusahaan Amerika antara tahun 1992-

1997. Study oleh Graham (2001) menjelaskan bahwa kebijakan perusahaan

(advertisng dan R&D expenditure) yang tidak fokus terhadap jangka panjang

maka investor akan menghargai kebijakan tersebut dan berdampak pada

peningkatan value. Penelitian McConell (1985) dan Braislford menjelaskan

pernyataan perusahaan untuk meningkatkan capital expenditure dan strategi

investasi dapat meningkatkan growth opportunities dan dapat menjelaskan reaksi

pasar saham. Pasar juga akan bereaksi positif terhadap kebijakan perusahaan

untuk melakukan write-off pada investasi yang buruk pada pendapatan jangka

pendek.

Pasar modal bukan lagi dianggap sebagai investasi, melainkan lahan spekulasi

bisnis yang bisa sangat menguntungkan dan juga bisa sangat merugikan investor

(Porman,2008). Karena itu investor dituntut lebih proaktif dalam mengendalikan

investasinya, yaitu lebih aktif dalam menghitung dengan cara membedah laporan

keuangan kuartal ataupun tahunan perusahaan, dengan menghitung rasio

keuangan perusahaan kita akan dapat menilai harga wajar sahamnya (stock

valuation), dimaksudkan agar kita mengetahui apakah harga pasar saham saat ini
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terlalu murah (undervalued) atau terlalu mahal (overvalued). Selain itu untuk

menghindari harga mahal jika dapat membeli dengan harga yang wajar.

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan valuasi adalah

memperkirakan tingkat imbal-hasil (expected rate of return) yang ingin dicapai

(Porman, 2008). Jika perkiraan tingkat imbal-hasil sudah ditetapkan, beberapa

jenis instrumen investasi seperti tabungan, deposito, dan sertifikat Bank

Indonesia (BI) akan relatif mudah divaluasi (dinilai) karena jenis investasi ini

sudah menjanjikan tingkat imbal-hasil yang pasti. Sebaliknya beberapa

instrumen investasi yang lain memiliki arus kas dan harga yang hanya dapat

diperkirakan sebelumnya misalnya saham biasa. Kita dapat melakukan valuasi

dalam penentuan harga pasar instrumen investasi sudah sepadan dengan tingkat

imbal-hasil yang kita harapkan. Penilaian (valuasi) yang tepat terhadap nilai

perusahaan yang akan dibeli sahamnya adalah hal utama yang harus dilakukan

sehingga investor dapat melakukan prediksi dan perhitungan terhadap harga

saham perusahaan tersebut.

Penelitian mengenai penilaian (valuasi) 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 arus kas terdiskonto (dicount cash flow) dan perbandingan

data pasar (relativ 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.
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Menggunakan pendekatan dicount cash flow approach, abnormal opproach dan

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

dalam kondisi Undervalued, dengan kondisi tersebut investor dimungkinkan

untuk membeli saham tersebut. 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.

Melihat dari uraian yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis tertarik

untuk melakukan estimasi kembali terhadap nilai intrinsik saham perusahaan

pada sektor pertambangan dengan menggunakan pendekatan pendapatan yang

mengaplikasikan metode arus kas terdiskonto (discounted cash flow) yakni

selisih (nilai netto) dari jumlah arus kas dari operasi dibagikan kepada semua

pemodal setelah dikurangi nilai investasi yang diperlukan. Dipilihnya metode ini

karena metode arus kas terdiskonto (discounted cash flow) merupakan pondasi

dari semua perhitungan valuasi perusahaan (Damodaran, 2002) dan juga

merupakan salah satu pondasi paling penting dalam menentukan kemampuan

sebuah perusahaan untuk memperkaya pemegang saham dimasa yang akan

datang. Nilai sekarang dari arus pendapatan di masa depan secara teori adalah

nilai yang benar dari sebuah saham (Hurairah, 2012).

Komite Ekonomi Nasional (KEN) memproyeksikan kinerja sektor pertambangan

di Indonesia tahun 2013 masih akan tertekan seiring dengan harga komoditas
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pertambangan di pasar internasional yang tengah turun. Menurut Ketua KEN

Chairul Tandjung di Jakarta turunnya harga komoditas pertambangan disebabkan

permintaan terhadap komoditas pertambangan yang diperkirakan masih akan

melemah seiring dengan lesunya kondisi perekonomian global."Secara

keseluruhan, indeks harga saham di sektor pertambangan mengalami pelemahan

pada 2011 sejalan dengan melambatnya perekonomian dunia," katanya dalam

dokumen Prospek Ekonomi Indonesia 2012.Ia mengatakan, indeks harga saham

di sektor pertambangan tahun 2011 sebenarnya masih menguat sepanjang kuartal

pertama dan mulai menurun pada April dan Mei.Indeks harga saham di sektor

pertambangan ini bahkan sempat naik ke level 2.804,1 pada Februari. Akan

tetapi, indeks tersebut mengalami penurunan sebesar 6,6 persen (MoM) pada

April dan sebesar 19,9 persen (MoM) pada Mei.Sehingga, dari awal tahun hingga

Oktober 2012 indeks harga saham di sektor pertambangan turun sebesar 29,2

persen.

Lebih jauh ia mengungkapkan bahwa menurunnya harga saham perusahaan pada

sektor pertambangan tersebut tidak terlepas dari penurunan harga-harga

komoditas pertambangan di pasar internasional. Sejak awal tahun 2012

komoditas pertambangan seperti aluminium, nikel, dan timah putih menunjukkan

penurunan yang cukup signifikan. Misalnya, harga nikel dari harga rata-rata

20.450 dolar AS per ton pada Februari 2012 turun menjadi 15.658 dolar AS per

ton pada Agustus 2012. Sedangkan, harga timah putih dari harga rata-rata

sebesar 2.057 dolar AS per ton pada Februari 2012, turun menjadi 1.814 dolar

AS per ton pada Agustus 2012. Pada semester pertama 2012, pertumbuhan PDB
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sektor pertambangan masih menunjukkan peningkatan. Hingga pertengahan

tahun ini, sektor pertambangan berhasil mencatatkan pertumbuhan rata-rata

tahunan sebesar 2,9 persen. Namun, pada paruh kedua tahun ini pertumbuhan

sektor pertambangan diperkirakan akan menurun sehingga sektor pertambangan

diperkirakan hanya tumbuh 2,2 persen pada tahun ini.(Investor Daily Indonesia,

2012).

Dampak krisis keuangan dunia yang berawal di Amerika Serikat dan merembet

ke Negara lain termasuk kawasan Eropa, Asia, Amerika Latin dan Australia,

telah mengakibatkan lemahnya pertumbuhan ekonomi global, sehingga

menimbulkan krisis ekonomi dunia. Turunnya permintaan konsumen terhadap

produk manufaktur, terutama di negera-negera industri, berpengaruh pada

pengurangan permintaan bahan baku industri seperti logam dan energi. Kondisi

ini meyebabkan turunnya permintaan produk pertambangan yang begitu besar

karena daya beli konsumen industri yang lemah tanpa diikuti pengurangan

produksi atau pasokan dari para produsen pertambangan. Saat ini, harga produk

pertambangan dan energi sedang mencari keseimbangan baru antara permintaan

rill konsumen dan ketersediaan pasokannya di pasar. Sejalan dengan pemulihan

ekonomi, kebutuhan akan produk pertambangan mulai meningkat. Tentunya

harganya akan naik dan saham-saham perusahaan pertambangan mulai diminati

kembali oleh investor.

Penelitian yang dilakukan oleh Norio Gaman, Head Departemen Riset PT BNI

Securities, menyatakan bahwa harga saham pertambangan selama 2008 memang
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menurun, tetapi memasuki pertengangahan 2009 ada prospek perbaikan harga

saham pertambangan secara bertahap. Persepsi perbaikan harga saham itu

berdasarkan fundamental perusahaan yang masih bagus dalam jangka panjang

dan peluang pertumbuhan usaha yang lebih baik ketika terjadi pemulihan

ekonomi dunia tahun 2010. Selain itu, valuasi saham pertambangan saat ini

sudah sangat rendah, bila melihat nilai perbandingan saham terhadap laba bersih

per saham (price earning ratio/PER) saham-saham pertambangan dibandingkan

dengan nilai PER rata-rata sector pertambangan pada kondisi sekarang sebesar

12,2 kali. Jika memperhatikan nilai PER, saham batu bara seperti PT Tambang

Batubara Bukit Asam (PTBA), Indo Tambangraya Megah (ITMG), dan BUMI

sudah berada di bawah nilai PER rata-rata sektor pertambangan. Perbandingan

harga saham terhadap nilai buku per saham (price to book value/PBV) saham-

saham perusahaan tersebut sudah di bawah nilai PBV rata-rata industri

pertambangan sebesar 3,0 kali. Nilai PER dan PBV yang lebih rendah dari rata-

rata industri pertambangan memberi gambaran bahwa harga saham perusahaan

tambang saat ini relatif masih rendah (undervalue) dibanding harga pasar

wajarnya (fair market value), dan potensi pertumbuhan usaha dalam jangka

panjang. Ketika pertumbuhan ekonomi dunia pulih kembali, maka harga saham

perusahaan pertambangan diharapkan memberi imbal hasil yang sangat tinggi

bagi investor yang telah berinvestasi saham pada periode pelemahan harga

sahamnya. Karena itu, periode kuartal kedua tahun 2009 ini akan menjadi

peluang investasi di sektor pertambangan bagi investor yang memiliki perspektif

investasi jangka panjang
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Sumber : www.idx.co.id

Gambar 1 : Pergerakan Indeks Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan di Indonesia mengalami peningkatan beberapa tahun

terakhir seperti tampak pada grafik pergerakan indeks sektoral di atas. Grafik

menunjukkan adanya peningkatan harga saham-saham pertambangan yang

menyebabkan indeks sektoral pertambangan terus bergerak naik. Pada tahun

2007 indeks berada pada level tertinggi 3,270.09 dan pada tahun 2008

mengalami penurunan pada level 877.68. pada tahun 2007 rata-rata nilai

transaksi mencapai angka diatas Rp 4,3 triliun per hari. Bahkan pada tahun 2008,

sampai dengan semester pertama, rata-rata nilai transaksi harian meningkat

menjadi Rp 5,6 triliun. Meskipun pada semester II, terjadi penurunan karena ada

krisis suprime di Amerika yang mempengaruhi semua bursa di dunia tidak

terkecuali Indonesia, akan tetapi rata-rata nilai transaksi pada tahun 2008 masih

lebih tinggi dari tahun 2007 yaitu sekitar Rp 4,5 triliun.



12

Berdasarkan informasi diatas dapat dilihat bagaimana perkembangan dan

prospek bisnis dari sektor pertambangan di Indonesia. Sehingga sangat

diperlukan bagi setiap investor untuk dapat melihat bagaimana nilai daripada

perusahaan untuk kedepannya. Di pasar modal sendiri dapat dilihat bagaimana

perkembangan bisnis di sektor pertambangan:

Tabel 1.1 Leading & legging sektor BEI 2009

Sektor Leading & Legging

Pertanian 68,37 %
Consumer 84,95%
Finance 57,59%
Manufaktur 97,30%
Pertambangan 119,05%
Properti 36,91%
Perdagangan 59,87%

Sumber : www.duniainvestasi.com

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa sektor pertambangan memiliki

posisi yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain

namun semakin tinggi posisi dari setiap sektor maka akan semakin tinggi juga

tingkat  risiko yang dapat terjadi sehingga harus sangat berhati-hati ketika

membuat keputusan untuk melakukan investasi. Penulis memilih sektor

pertambangan sebagai objek penelitian karena sektor pertambangan  memiliki

elastisitas yang lemah terhadap perubahan financial global dibandingkan industri

lainnya, hal ini dapat dilihat pada krisis keuangan yang sempat melanda

Indonesia namun industri ini tidak terlalu terkena imbasnya. Dapat dilihat juga

bagaimana perkembangan dari sektor pertambangan pasca adanya krisis moneter

sehingga sangat diperlukan perhitungan untuk setiap keputusan yang akan
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diambil karena investasi di sektor pertambangan ini sangat high risk. Alasan lain

adalah untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang telah meneliti saham pada

sektor perusahaan yang lain, sehingga secara keseluruhan dapat lebih

menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Berikut diambil contoh beberapa perusahaan untuk melihat perbandingan antara

harga pasar dan nilai intrinsiknya.

Tabel 1.2 : Daftar Harga Pasar dan Nilai Intrinsik

Nama

erusahaan

Harga

pasar n

Nilai

trinsik

Potensi

Return

1. AKR 1,220 1,400 15%

2. Berlian
laju
tengker

690 2,097 20%

3. Bumi
resource

2,575 4,250 65%

4. Holcim
Indonesia

1,660 1,900 14%

5. Inco
Indonesia

3,900 5,600 44%

6. Indoceme
nt

11,650 12,000 3%

7. Jasa
Marga

1,870 2,050 10%

8. Perusahaa
n gas
Negara

3,800 4,200 11%

9. PT.
Timah

2,000 3,000 50%

10. United
tractors

15,850 19,000 20%

Sumber :www.duniainvestasi.com

Berdasarkan tabel 1. 2 diatas dapat dilihat harga dari setiap saham dan

perbedaannnya dengan nilai intrisik dari saham tersebut sehingga dapat diketahui

berapa potensi return yang dihasilkan ataupun yang didapatkan. Inilah mengapa
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sangat penting untuk mengetahui berapa nilai intrinsik setiap saham sebelum

para investor membuat keputusan untuk membeli ataupun menjual saham

tersebut.

Disebabkan oleh hal tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti “Penilaian

Saham Dengan Menggunakan Metode Discounted Cash Flow Pada

Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2009 -

2011”

1.2 Rumusan Masalah

Berinvestasi dalam bentuk saham, belakangan ini merupakan tren terbaru bagi

masyarakat untuk memilih jenis investasi. Berbagai model perhitungan bisa

digunakan untuk mengetahui nilai intrinsik suatu saham, yang perlu diingat

adalah meski tiap metode menghasilkan angka akhir yang berbeda-beda tidak ada

metode yang lebih akurat dari metode yang lainnya. Masing-masing metode

memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri karena tiap metode memiliki sudut

pandang yang berbeda dalam menghitung nilai intrinsik saham. Tugas kitalah

untuk mencermati dari sudut pandang manakah perhitungan nilai intrinsik saham

yang kita butuhkan, dan kemudian mencari metode yang tepat untuk

mendapatkan hasil. Pada penelitian ini metode yang digunakan untuk mengukur

nilai intrinsik saham adalah metode discounted cash flows.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan

yaitu: Berapa nilai intrinsik  saham  perusahaan sektor tambang dengan
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menggunakan metode Discounted Cash Flow periode 2009- 2011, mengalami

Undervalued atau Overvalued jika dibandingkan dengan harga pasar saham.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1.  Untuk mengetahui nilai intrinsik dari saham perusahaan sektor tambang

dengan menggunakan metode Discounted Cash Flow periode 2009 -2011

2.  Untuk mengetahui saham perusahaan pertambangan tersebut Undervalued

atau Overvalued

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Investor dan calon investor

Membantu investor dan calon investor dengan memberikan tambahan

wawasan dan informasi dalam pengambilan keputusan investasi agar

mendapat keuntungan seperti yang diharapkan di pasar modal.

2. Bagi Pembaca

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menjadi masukan atau

sebagai acuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.5 Kerangka Pemikiran

Setiap investor menginginkan return atas investasinya, untuk itu investor selalu

mencari alternatif  investasi dengan return tertinggi pada tingkat risiko tertentu.

Dalam investasi saham dirasa perlu untuk melakukan perkiraan harga wajar

(valuasi) saham sebelum mengambil keputusan investasi. Sebelum melakukan

estimasi nilai wajar suatu perusahaan, sebaiknya terlebih dahulu melakukan
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analisis terhadap kondisi perekonomian, kondisi industri dan kondisi perusahaan.

Untuk mengetahui kondisi perusahaan,dapat dilakukan dengan menganalisis rasio

keuangan perusahaan dan risiko sistematik.

Menurut website infovesta (www.infovesta.com) yang ditulis oleh manajemen

infovesta pada tanggal 30 Januari 2008. Dalam melakukan suatu investasi,

seorang investor sering dihadapkan pada pertanyaan mendasar seperti, apakah

harga saham dipasar mencerminkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Jika

tidak, berapa nilai sebenarnya dari saham tersebut. Nilai intrinsik merupakan nilai

sebenarnya dari suatu saham, dan merupakan standar untuk mempertimbangkan

apakah saham dinilai terlalu rendah (undervalued), wajar (fairly priced), atau

dinilai terlalu tinggi (overvalued). Sedangkan harga pasar saham (current market

price) adalah harga yang terbentuk di pasar jual beli saham.

Pergerakan harga saham sangat dinamis dan fluktuatif dimana dapat bergerak naik

dan turun dalam hitungan detik. Dengan adanya fluktuasi harga, investor dapat

membeli saham pada saat harga rendah dan menjual kembali pada harga yang

melambung tinggi. Akibatnya investor memiliki kesempatan untuk memperoleh

keuntungan yang luar biasa dan dalam tempo sekejab. Namun disisi lain jika

investor salah dalam memprediksi fluktuasi harga saham bisa-bisa mengalami

kerugian besar bahkan kebangkrutan akibat capital loss (rugi).

Kondisi perekonomian indonesia yang kondusif berdampak pada membesarnya

peluang para investor untuk memperoleh capital gain. Berdasarkan artikel

Indonesia Finance Today menyajikan informasi bahwa mayoritas saham batu bara
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undervalued. Saham-saham produsen batu bara thermal tahun ini berpotensi naik

karena valuasinya yang relatif murah selain proyeksi peningkatan kinerja.

Menurut analisis Departemen Riset IFT (Indonesia Finance Today) tahun 2011,

mayoritas saham batu bara berada di bawah harga wajarnya (undervalued)

berdasarkan metode enterprise multiple dan return on equity (ROE). Perhitungan

ROE, salah satu rasio profitabilitas, didapatkan dengan cara membagi laba bersih

dengan total ekuitas. Rasio ini untuk mengukur tingkat pengembalian yang

didapatkan investor apabila menginvestasikan dananya dalam sebuah perusahaan.

Semakin tinggi ROE, semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diterima

oleh investor.(Kuswahyo, 2011).

Afif (2007) melakukan estimasi terhadap PT Aneka Tambang, Tbk dengan

menggunakan pendekatan discounted cash flow valuation, relative valuation,

contigent claim valuation. Dari metode analisa tersebut diperoleh hasil bahwa

saham PT Aneka Tambang, Tbk berada pada posisi undervalued.

Ivalandari (2010) juga menghitung harga wajar terhadap PT Bumi Resources,

Tbk dengan mengaplikasikan metode discounted cash flow valuation, relative

valuation. Dan diperoleh hasil bahwa PT Bumi Resources, Tbk berada pada

posisi undervalued.

Saham yang undervalued dapat dijelaskan sebagai kondisi dimana harga pasar

suatu saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya. Sedangkan saham overvalued,

harga pasar lebih tinggi dari nilai intrinsiknya, sedangkan nilai intrinsik itu

sendiri adalah nilai seharusnya dari suatu saham atau nilai. Valuasi saham
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dilakukan dengan pendekatan metode arus kas terdiskonto (discounted cash

flow). Dalam pendekatan ini akan menggunakan metode free cash flow model

yang merupakan  metode valuasi nilai perusahaan dengan menghitung present

value dari arus kas di masa yang akan datang. Pragmatisnya kita semua tidak

dapat mengetahui dengan pasti arus kas di masa yang akan datang, namun dapat

diprediksi dengan planning period, lalu mengambil nilai dari arus kas yang

disebut metode terminal value. Kemudian menghitung weight average cost of

capital (WACC) yang merupakan rata-rata dari after tax cost dari seluruh sumber

modal perusahaan untuk proyek pembiayaan. Komponen WACC yang pertama

adalah biaya yang harus dikeluarkan dari hutang. Biaya tersebut berupa bunga

hutang dari bank yang disebut cost of debt. Setelah cost of debt komponen kedua

dari WACC adalah cost of equity yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan

perusahaan untuk membiayai ekuitas seperti dividend dan biaya untuk preferend

stock. Setelah dihitung kedua komponen tersebut maka dapat dihitung weight

average cost of capital (WACC) dan discounted cash flow (DCF). Jika

perbedaan nilainya cukup signifikan, saham-saham yang harganya murah dapat

dibeli, sebaliknya saham yang harganya mahal sebaiknya jangan dibeli atau

malah dijual saja jika anda miliki dengan harga perolehan yang murah. Dengan

melakukan penilaian terhadap harga wajar saham diharapkan dapat membantu

para investor dalam menentukan keputusan investasi
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AKTIVA KONDISI
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dari harga berlaku di pasar
berarti saham undervalue

Gambar 2. Bagan Kerangka Pemikiran

1.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pikir, teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang

diajukan penulis adalah :”Diduga valuasi saham sector pertambangan dengan

menggunakan metode discounted cash flow Undervalued.”




