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ABSTRAK 

Valuasi saham adalah sebuah proses menilai harga wajar saham. Kegiatan ini penting 

untuk dilakukan oleh para investor sebelum mulai berinvestasi karena harga wajar saham 

akan mempengaruhi keputusan yang  berkaitan dengan pembelian dan penjualan saham. 

Dengan membandingkan harga wajar saham dengan harga sebenarnya di pasar, dapat 

diketahui apakah sebuah saham undervalued atau overvalued. Secara teoritis, apabila sebuah 

saham berada dalam kondisi undervalued maka keputusan yang tepat adalah membeli, dan 

apabila saham overvalued maka menjual saham tersebut. 

Berdasarkan kondisi tersebut, Penulis bermaksud meneliti nilai wajar saham PT. Kalbe 

Farma Tbk. Metode penilaian saham yang digunakan adalah dengan pendekatan fundamental, 

yaitu analisis yang dimulai dengan analisis makro ekonomi, kemudian menyempit menjadi 

analisis industri dan analisis perusahaan. Berdasarkan analisis makro ekonomi, diketahui 

bahwa secara keseluruhan, perekonomian Indonesia memiliki prospek yang dinilai cukup 

baik. Pertumbuhan ekonomi diprediksi masih akan mampu tumbuh sekitar 6% hingga 6.5%. 

Di lain pihak, inflasi diprediksi sekitar 4.5% sampai 5.5%. Berdasarkan analisis industri 

farmasi, Kalbe Farma dapat dikatakan masih berada pada tahap expansion stage, dan dari sisi 

tingkat persaingan, Kalbe Farma termasuk mengalami tekanan persaingan yang medium. 

Analisis nilai wajar perusahaan dilakukan dengan teknik analisis Discounted Cash Flow 

sehingga menghasilkan data bahwa saham PT. Kalbe Farma overvalued karena harga 

wajarnya lebih rendah dari hari pasarnya. Secara teoritis, keputusan yang dapat diambil oleh 

pemegang saham Kalbe Farma setelah mengetahui nilai sahamnya yang overvalued tersebut 

adalah keputusan jual (sell) karena cepat atau lambat harga saham akan terkoreksi turun 

hingga mendekati atau bahkan sama dengan harga wajar. 

Kata kunci: fundamental, discounted cash value, nilai intrinsik 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Stock valuation is a process to estimate stocks’ intrinsic value. This process is considered 

important prior to make an investment decision because stocks’ intrinsic value are most 

likely related to buy stock or sell stock options. By comparing stocks’ intrinsic value and 

stocks’ current market price, we can obtain information whether it’s undervalued or 

overvalued.  In theory, when stocks’ are undervalued, the right decision would be buying the 

stocks. On the other hand, when stocks’ are undervalued, we should sell stocks.  

Based on the condition, writer is trying to estimate the intrinsic value of PT. Kalbe Farma 

Tbk stocks. Fundamental approach is a valuation method involving macroeconomics analysis 

then narrowed to industry analysis and finally down to corporate analysis. Overall, from the 

macroeconomics aspect, Indonesia is considered having a good prospect since its’ economic 

growth is expected to grow among 6% to 6.5%. On the other hand, inflation rate is predicted 

among 4.5% to 5.5%. As for the industry aspect, Kalbe Farma is in expansion stage from 

business cycle with medium level of rivalry. 

The intrinsic value of the corporate stocks are estimated using Discounted Cash Flow 

method and its result is that Kalbe Farma stocks are overvalued since its’ market price are 

higher than its’ intrinsic value. Thus, theoretically the right decision for investors is to sell 

the stocks because sooner or later the stocks’ price would fall equivalent to its’ intrinsic 

value or possibly even below.     

Keywords: fundamental, discounted cash value, intrinsic value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia investasi tidak saja ditunjukkan oleh semakin meningkatnya 

jumlah yang diinvestasikan ataupun oleh semakin banyaknya jumlah investor yang 

berinvestasi, tetapi juga ditunjukkan oleh semakin banyaknya alternatif-alternatif 

instrumen investasi yang bisa dijadikan pilihan investor dalam berinvestasi. Dapat pula 

dikatakan bahwa tipe investor juga tergantung dari tipe investasi yang dilakukan, yaitu 

tipe konservatif, yang tidak akan mengambil pilihan investasi yang berisiko besar 

meskipun hanya menjanjikan pengembalian yang minimal, ataupun tipe agresif yang 

rela melalukan investasi berisiko tinggi dengan harapan pengembalian yang jauh lebih 

tinggi. Walaupun demikian, kedua investor tersebut tetap harus melakukan analisis 

menyeluruh terhadap jenis instrument investasi sehingga dapat mengukur seberapa besar 

pengembalian yang akan didapat.   

Analisis terhadap investasi terbagi dua, yaitu analisis teknikal dan analisis  

fundamental. Analisis teknikal adalah metode untuk memprediksi pergerakan harga dan 

tren pasar atau sekuritas di masa depan dengan mempelajari grafik dari aksi pasar di 

masa lalu dengan mempertimbangkan harga pasar instrumen dan minat atas instrumen 

tersebut (Cahyono, 2002: 131). Analisis teknikal adalah salah satu analisis atau metode 

pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga saham, kontrak berjangka (future 

contract), indeks dan beberapa instrumen keuangan lainnya (Sibuea, 2010). Secara 
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singkat, analisis teknikal dapat dikatakan sebagai analisis sekuritas dengan 

menggunakan grafik harga dan volume historis (Sulistiawan dan Liliana, 2007: 4). 

Analisis teknikal ini sering juga disebut dengan chartist karena para analisisnya 

melakukan studi dengan menggunakan grafik (chart), mereka berharap dapat 

menemukan suatu pola pergerakan harga sehingga mereka dapat memanfaatkannya 

untuk mendapatkan keuntungan (abnormal return). Analisis yang juga dapat 

dipergunakan untuk memprediksi pasar adalah adalah fundamental, yang  didasarkan 

pada pergerakan kondisi finansial, ekonomi, dan politis makro suatu negara disamping 

kondisi keseluruhan di suatu industri tertentu dan perusahaan yang bersangkutan. 

Dengan mengetahui kondisi arus kas, maka harga wajar suatu saham perusahaan dapat 

diperkirakan. Analisis teknikal dikatakan efektif untuk short–term analysis, karena arah 

pergerakan dalam grafik merupakan kepastian untuk jangka waktu pendek antara 0 (nol) 

hingga 90 hari. Sebaliknya, analisis fundamental dikatakan lebih untuk kepastian arah 

pergerakan dalam jangka panjang (Saifullah, 2010).  

Analisis fundamental mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan 

kondisi perusahaan dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Alasannya, karena 

nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga 

adalah harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham (Romauli,2010). Selanjutnya, Peneliti akan menggunakan metode analisis 

fundamental “top-down approach” dalam menganalisis untuk kepentingan penentuan 

nilai saham di masa yang akan datang. Top down approach melibatkan analisis bertahap 

terhadap kondisi ekonomi makro secara keseluruhan seperti indicator GDP dan inflasi, 
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kemudian semakin menyempit ke analisis industri seperti tingkat harga pasar dan total 

penjualan industri sejenis, sehingga akhirnya masuk ke analisis perusahaan yang 

bersangkutan yaitu analisis aspek finansial maupun non-finansialnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Analisis Fundamental memiliki banyak pendekatan sebagai metode penilaian harga 

wajar. Beberapa diantaranya yaitu Discounted cash-flow techniques, Relative Valuation 

Techniques, dan Metode Contingent Claim Valuation. Dalam metode arus kas 

terdiskonto (Discounted cash-flow) yaitu analisis untuk mengukur sejauh mana 

perkiraan arus kas harus dibuat. Ide utamanya adalah “time value of money”, yaitu 

mengukur tingkat pengembalian yang akan didapat di masa depan melalui perhitungan 

dari selisih kas keluar dan kas masuk. Langkah selanjutnya adalah membandingkan 

apakah pengembalian yang didapat setara, lebih tinggi, ataupun lebih rendah dari tingkat 

pengembalian yang didapat di pasar (contoh: deposito, obligasi) sehingga keputusan 

investasi akan lebih terarah (I Putu Darma, 2009).  Metode arus kas yang kedua adalah 

yang mengestimasi nilai aset dengan melihat pada penentuan harga pada aset-aset yang 

sebanding secara relatif terhadap variabel-variabel yang umum seperti earnings, cash 

flow, book value atau sales, yaitu metode Relative Valuation (pendekatan perbandingan 

data pasar). Metode selanjutnya yang juga berguna untuk mengestimasi nilai saham 

adalah Metode Contingent Claim Valuation, yang menggunakan option pricing model 

untuk mengukur nilai suatu aset yang memiliki karakteristik contingent atau belum pasti, 

seperti misalnya pengembangan obat farmasi terbaru atau pengembangan produk 

ataupun services yang berisiko dan penuh unsur uncertainty. Dari ketiga model yang 

telah dijelaskan diatas, metode Discounted Cash-Flow adalah yang paling popular, 
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karena metode ini memudahkan para investor untuk menentukan nilai intrinsik saham 

suatu perusahaan tanpa dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sedang berjalan. Alasan 

kedua adalah bahwa metode ini dapat mengukur arus dividen kas yang akan diterima di 

masa depan oleh investor (David Templeton, 2006). Ketiga, metode ini murni 

menggunakan aliran kas keluar dan masuk sehingga dapat terhindar dari ambiguitas 

dalam laporan pendapatan atau laporan keuangan (McClure, 2010). Berdasarkan 

keunggulan tersebut, Penulis akan menggunakan metode yang selanjutnya disebut DCF 

ini untuk menilai arus kas dan dividen perusahaan di masa yang akan datang sehingga 

penilaian saham dapat dilakukan. 

Industri yang akan diteliti adalah industri farmasi, karena tren pertumbuhan industri 

ini terus meningkat seiring bertambahnya fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, dan 

poliklinik. Faktor lainnya adalah meningkatnya jumlah usia lanjut, maraknya bencana 

alam, banyak pula obat-obatan yang masa patennya berakhir. Dengan demikian, 

penjualan obat juga terus meningkat dan mendorong peningkatan laba. Tidaklah 

mengherankan apabila industri farmasi juga merupakan salah satu industri yang 

memiliki prospek cerah. Dalam pemilihan objek penelitian dari sejumlah industri 

farmasi, Penulis memilih perusahaan yang sudah go public sehingga data laporan 

keuangan akan lebih mudah didapatkan.  

Industri yang terpilih untuk Penulis teliti adalah industri farmasi, yaitu PT. Kalbe 

Farma. PT. Kalbe Farma yang didirikan pada 10 November 1966. PT. Kalbe Farma telah 

berbentuk perusahaan terbuka dari awal pendiriannya dan telah berkembang terutama 

dari sisi kekuatan finansial. PT Kalbe Farma saat ini, adalah salah satu perusahaan 
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farmasi terbesar di Asia Tenggara yang sahamnya telah dicatat di bursa efek dengan 

nilai kapitalisasi pasar di atas US$ 1 miliar dan penjualan melebihi Rp 7 triliun. Posisi 

kas yang sangat baik saat ini juga memberikan fleksibilitas yang luas dalam 

pengembangan usaha Kalbe di masa mendatang misalnya merger atau akuisisi.  

Berdasarkan hal diatas, maka Penulis bermaksud meneliti nilai wajar (intrinsik) 

saham KLBF dengan pendekatan Discounted Cash Flow periode Desember 2010 

kemudian membandingkannya dengan rata-rata harga di pasar saham selama periode 

berjalan dengan judul ANALISIS PENILAIAN HARGA WAJAR SAHAM 

DENGAN METODE DISCOUNTED CASH FLOW (Studi  Kasus pada PT. 

KALBE FARMA Tbk). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa identifikasi masalah 

sebagai berikut: 

a. Berapakah nilai wajar (intrinsik) saham KLBF dengan pendekatan Discounted Cash 

Flow per Desember 2010? 

b. Apakah nilai saham KLBF overvalued atau undervalued? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperoleh cakupan permasalahan yang 

begitu luas, namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka 

penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. 
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Selanjutnya data yang akan dianalisis adalah laporan keuangan KLBF selama 2005 

hingga 2010, disamping data historis harga sahamnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk menjawab pertanyaan dari 

perumusan masalah, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkapkan hal sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis nilai wajar saham KLBF per Desember 2010. 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah nilai saham KLBF overvalued atau 

undervalued. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi manajemen 

Bagi manajemen, penelitian ini dapat memberikan masukan dan penambahan 

referensi serta pemahaman harga yang bermanfaat untuk mengambil keputusan 

yang berkaitan dengan penentuan harga saham untuk memaksimalkan 

keuntungan yang diperoleh. 

1.5.2 Bagi akademisi 

Manfaat bagi akademisi antara lain, menambah khasanah pengetahuan tentang 

penilaian harga wajar saham perusahaan dan perbandingannya dengan harga 

pasar.  
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1.5.3 Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat pula bermanfaat bagi Penulis agar mampu menerapkan teori 

yang didapat di perkuliahan di dunia kerja nantinya. Di samping itu, juga sebagai 

syarat kelulusan strata S1 STIE Indonesia Banking School. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut adalah penjabaran singkat mengenai struktur susunan laporan penelitian ini: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi gambaran singkat mengenai latar belakang perumusan 

masalah yang akan dibahas, pembatasan masalah, tujuan serta manfaat 

penelitian bagi penulis, akademisi, dan bagi manajemen. 

BAB II.  LANDASAN TEORITIS 

Bagian ini memuat ini pembahasan teoritis dari topik penilaian saham, yaitu 

pengertian saham, metode dalam penilaian saham, dan alasan penulis 

memilih analisis fundamental untuk melakukan penilaian saham. Selain itu, 

bagian ini juga membahas tahapan penilaian saham dengan metode 

discounted cash flow dan hasil penelitian terdahulu yang sudah dilakukan 

sebelumnya dengan metode yang sama, serta bagan kerangka pemikiran.   

BAB III.  METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini membahas sasaran (objek) penelitian, waktu penelitian, dan sifat 

penelitian yang dilakukan. Di samping itu, bab ini juga membahas metode 

pengumpulan data serta metode analisis data. 
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BAB IV.  ANALISIS dan PEMBAHASAN 

Bagian ini mencakup pertama, gambaran umum objek penelitian, berupa 

uraian keadaan umum objek penelitian. Kedua, analisis dan pembahasan hasil 

penelitian yang telah dilakukan.  

BAB V. KESIMPULAN dan SARAN 

Kesimpulan merupakan rangkuman singkat dari seluruh uraian yang 

dicantumkan pada bab analisis dan pembahasan. Saran meliputi masukan 

yang diberikan baik kepada manajemen, maupun peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1. Tinjauan Pustaka 

 2.1.1 Penilaian Saham 

Saham merupakan salah satu bentuk aset finansial yang dapat diinvestasikan. 

Penilaian saham didefinisikan sebagai sebuah metode menilai harga wajar suatu saham. 

Penilaian saham ini akan berguna untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli atau 

dijual akan memberikan imbal hasil (return) yang sesuai dengan yang diharapkan sebagai 

bentuk kompensasi atas risiko yang diambil (Koller, Goedhart, and Wessels, 2010:3). 

Selain itu, penilaian saham juga dapat dipakai sebagai alat pengambilan keputusan 

pemilihan portfolio saham yang paling cocok untuk diinvestasikan, yaitu biasanya saham 

yang dinilai undervalue terhadap harga pasar (Pablo Fernandez, 2007:3). Menurut 

Hutrema Arif (2007), penilaian saham bertujuan memberi gambaran tentang estimasi 

nilai saham suatu perusahaan sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan kebijakan 

atas saham perusahaan bersangkutan. Nilai saham mencerminkan nilai perusahaan, 

karena apabila kondisi suatu perusahaan dalam aspek finansial seperti kinerja keuangan 

(Yuniasih dan Wirakusuma, 2007) maupun aspek non finansial seperti produktivitas 

(Utami, 2004) meningkat maka nilai saham juga cenderung bergerak kearah yang sama. 

Nilai saham itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu nilai buku (book value), nilai 

pasar (market value) dan nilai intrinsik (intrinsic value). Pertama, nilai buku 

melambangkan nilai yang “dibawa” oleh suatu aset perusahaan dalam neraca atau 

balance sheet (Droms dan Wright, 2010: 39). Konsep nilai buku adalah membagi selisih 
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total aktiva dan total utang dengan jumlah saham yang beredar. Nilai likuidasi merupakan 

selisih antara nilai jual total aktiva setelah dikurangi dengan total kewajiban yang ada, 

maka nilai likuidasi adalah hak bagi pemegang saham. Namun, perhitungan nilai 

likuidasi hanya digunakan saat perusahaan benar-benar akan dilikuidasi, dengan 

demikian nilai buku juga dapat dipakai untuk tujuan yang sama yaitu mencari batas 

bawah harga saham (Lukmanto Adjie, 2008). Maka, dapat pula disimpulkan bahwa nilai 

buku dapat digunakan sebagai acuan batas bawah harga saham. 

Kedua, nilai pasar atau market value didefinisikan sebagai harga saham di bursa 

saham pada saat tertentu. Harga pasar ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham 

yang bersangkutan di pasar bursa. Farfat (2010) menjabarkan faktor yang mempengaruhi 

permintaan dan penawaran terhadap saham di bursa, yaitu tingkat bunga yang 

ditawarkan, laba per lembar saham, jumlah laba yang didapat perusahaan, jumlah kas 

dividen yang diberikan, serta tingkat risiko dan proyeksi laba. Tingkat suku bunga dapat 

mempengaruhi harga saham dengan cara mempengaruhi persaingan di pasar modal antara 

saham dengan obligasi, apabila suku bunga naik maka investor akan menjual sahamnya 

untuk ditukarkan dengan obligasi. Laba per lembar saham juga mempengaruhi harga 

karena melambangkan pengembalian yang ditawarkan kepada investor. Begitu pula 

halnya dengan jumlah laba yang didapat perusahaandan jumlah kas dividen yang 

diberikan melambangkan profitabilitas dan prospek pengembalian (return) yang baik. 

Dengan demikian, semakin tinggi risiko dalam perusahaan terutama secara finansial, 

maka semakin tinggi pula pengembalian yang diharapkan oleh investor. 

Ketiga, nilai intrinsik yaitu nilai sebenarnya atau nilai seharusnya dari suatu 

saham. Calon investor menggunakan perhitungan nilai intrinsic untuk pengambilan 
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keputusan startegi investasinya, karena dalam situasi pasar tidak sempurna (imperfect 

market) calon investor akan mengharapkan dapat memilih saham yang overvalued atau 

undervalued. Kondisinya adalah saham overvalued apabila nilai pasar lebih besar 

daripada nilai intrinsik, dan sebaliknya undervalued apabila nilai pasar lebih kecil dari 

nilai intrinsiknya. Strategi yang biasanya diterapkan investor adalah bahwa membeli dan 

mempertahankan saham yang dinilai undervalued. Di lain pihak, dinilai tidak bijaksana 

untuk mempertahankan saham yang overvalued karena cepat atau lambat harganya akan 

terkoreksi, akan lebih baik untuk segera melepas saham yang overvalued untuk mencegah 

kerugian lebih jauh (cut loss). 

Menurut Jones (2007; 432) untuk menentukan nilai intrinsik suatu sekuritas, ada 

dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu analisis teknikal dan analisis fundamental. 

Analisis teknikal adalah pendekatan yang lebih menekankan pada dimensi psikologi 

pasar, yaitu bagaimana setiap pelaku pasar bereaksi terhadap rumor tertentu yang beredar 

di sekitarnya. Menurut Dow Theory, analisis teknikal menggunakan analisis chart atau 

grafik, dengan asumsi bahwa harga suatu saham cenderung akan bergerak ke suatu arah 

tertentu, naik atau turun, dalam jangka waktu yang signifikan. Asumsi kedua yaitu bahwa 

kejadian di masa lalu akan terulang di masa depan, berati bahwa pola pergerakan grafik 

harga di masa lampau tidak akan jauh berbeda dengan pola yang akan terjadi di masa 

depan (pola berulang). Di lain pihak, analisis fundamental merupakan kegiatan 

meramalkan return dan nilai perusahaan dikaitkan dengan masalah fundamental ekonomi 

atau industri dan perusahaan. Jones (2007: 396) menjelaskan bahwa analisis fundamental 

perusahaan meliputi analisis variable-variabel keuangan menyeluruh dengan tujuan 

mengestimasi nilai intrinsik suatu perusahaan. Variabel-variabel keuangan yang 
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dimaksud yaitu penjualan, marjin keuntungan, depresiasi, tingkat pajak, sumber 

pendanaan, penggunaan aset, dan faktor lainnya. Analisis fundamental memiliki dua 

pendekatan, yaitu top down approach yaitu melibatkan analisis beruntut terhadap 

ekonomi secara keseluruhan, kemudian menyempit menjadi analisis industri dan analisis 

perusahaan, sedangkan bottom up approach berlaku sebaliknya, analisis dimulai dari 

analisis perusahaan kemudian dilanjutkan dengan analisis industri dan terakhir, analisis 

ekonomi keseluruhan. 

Hinsa Siahaan (2003) lebih lanjut menjelaskan tentang faktor fundamental yang 

dapat mempengaruhi nilai intrinsik sekuritas sebagai berikut:  

a. Value of the Firm’s Assets, yaitu bahwa aktiva yang secara fisik dimiliki oleh 

perusahaan selalu mempunyai nilai pasar (harga menurut persepsi pasar) dan 

aktiva tersebut dapat dilikuidasi jika perusahaan membutuhkannya untuk 

membayar utang dan membagikannya kepada pemegang saham. 

b. Likely Future Growth Rate, yaitu prospek pertumbuhan perusahaan di masa yang 

akan datang senantiasa diperhatikan oleh investor untuk pengambilan keputusan 

investasi. 

c. Likely Future Earnings, yaitu bahwa prospek pendapatan di masa depan sangat 

mempengaruhi dividen dan bunga yang akan diterima dari investasi saham yang 

dilakukan investor. 

d. Likely Future Interest and Dividend. Perusahaan punya janji untuk selalu 

membayar bunga utangnya beserta pokok utangnya di masa yang akan datang, 

sedangkan untuk saham preferen dan saham biasa, perusahaan selalu berusaha 
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untuk membagikan dividend.  Besar kecilnya kemungkinan perusahaan akan 

menepati janji tersebut akan mempengaruhi nilai sekarang. 

 2.1.2 Tahapan Penilaian Saham 

Proses penilaian saham menurut analisis fundamental top down approach adalah 

sebagai berikut: 

a. Analisis Ekonomi dan Pasar Modal 

Analisis ini meliputi analisis menyeluruh tentang variabel-variabel ekonomi 

makro yang mempengaruhi kinerja seluruh perusahaan. Indikator global ekonomi 

yang dianalisis misalnya pertumbuhan ekonomi, kondisi politis, kurs, dan faktor 

teknologi yang kemudian diteliti pengaruhnya terhadap pengembalian saham. Siegel 

(1991) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara harga saham dan 

kinerja ekonomi makro. Hal ini terjadi karena pasar modal mencerminkan apa yang 

terjadi pada perekonomian makro. Fluktuasi yang terjadi di pasar modal terkait erat 

dengan perubahan yang terjadi pada variabel ekonomi makro. Jones (2007:355) 

menggambarkan bahwa fluktuasi ekonomi seperti resesi maupun ekspansi ekonomi 

akan mempengaruhi indeks ekonomi. Maka, kemampuan investor dalam memahami 

dan meramalkan kondisi makroekonomi negaranya akan dapat mengambil keputusan 

investasi yang lebih tepat.  

Jones (2007:365) lebih lanjut menjelaskan bahwa ada dua indikator atau variabel 

yang berhubungan erat dengan pergerakan harga saham, yaitu suku bunga dan 

keuntungan yang diharapkan perusahaan. Suku bunga merupakan salah satu 

komponen penggerak harga saham, ketika suku bunga naik maka harga saham 
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cenderung turun dan berlaku sebaliknya, dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. 

Hubungan lurus antara tingkat keuntungan yang diharapkan perusahaan dengan harga 

saham dijelaskan dengan kenyataan bahwa ketika ekonomi makro sedang 

berkembang maju, para investor akan mengharapkan peningkatan keuntungan 

perusahaan dan peningkatan deviden. Dengan demikian, para investor akan tertarik 

oleh prospek saham perusahaan di masa mendatang dan menyebabkan kenaikan harga 

saham. 

 

b. Analisis Industri 

Dalam analisis industri, kinerja dari berbagai industri dievaluasi untuk 

mengetahui industri mana yang memberikan prospek menjanjikan di masa yang akan 

datang. Evaluasi industri menjadi penting karena tingkat pengembalian dan tingkat 

risiko beragam untuk setiap industri. Evaluasi industri dilakukan dengan menganalisis 

daur hidup industri (industry life cycle) sebagai berikut (Jones, 2007:383): 

 Pioneering Stage 

Di tahap awal industri, permintaan terhadap produk yang sedang dijual bertumbuh 

dengan pesat, namun diperlukan pengalaman yang cukup untuk bertahan dari 

tekanan kompetisi dari perusahaan lain yang sejenis yang sudah ada sebelumnya. 

Perusahaan yang dapat bertahan dari tekanan persaingan tersebut akan mengalami 

pertumbuhan penjualan dan pendapatan yang cukup tinggi. Investor memiliki 

tingkat risiko yang tinggi dengan menanamkan modalnya di perusahaan yang baru 

ini namun pengembaliannya juga tinggi apabila di masa depan berhasil 

menghasilkan keuntungan.   
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 Expansion Stage 

Di tahap kedua dari daur hidup industri ini, perusahaan yang dapat bertahan dari 

tekanan persaingan di tahap pionir akan mengalami pertumbuhan penjualan yang 

lebih stabil dari sebelumnya. Perusahaan mengembangkan produknya dan 

menekan biaya. Investor tentunya lebih berkeinginan untuk berinvestasi di 

industri ini karena peluang kesuksesannya sudah terlihat sehingga risiko 

berkurang. Di tahap ini, marjin keuntungan lebih tinggi dan dividen lebih pasti 

pembayarannya sehingga akses ke sumber pendanaan menjadi lebih mudah. 

 Stabilization Stage 

Industri lambat laun bergerak ke tahap stabil atau dewasa (mature). Produk telah 

distandarisasi dan kurang inovatif, pasar penuh dengan kompetitor, biaya menjadi 

lebih stabil daripada menurun. Maka di tahap ini, keahlian manajemen dalam 

mengendalikan biaya dan efisiensi produksi sangatlah ditekankan agar marjin 

keuntungan dapat dipertahankan. 

 Declining Stage 

Penurunan permintaan mulai terjadi, dan tingkat penjualan perusahaan menurun 

seiring berkembangnya produk baru di pasar. Biasanya di tahap ini perusahaan 

mengalami penurunan keuntungan bahkan berpotensi merugi. Tingkat 

pengembalian terhadap investor menjadi rendah.  

 Analisis industri tidak saja hanya memperhatikan aspek keuntungan 

(profitabilitas) tetapi juga aspek persaingan (Jones, 2007:386). Seperti yang 

dikemukakan dalam teori Porter’s Five Forces (Michael Porter, 1980: 4) dikatakan 

bahwa lima kekuatan persaingan akan menentukan profitabilitas industri karena lima 
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factor tersebut mempunyai pengaruh terhadap aspek Return on Investment (ROI). 

Lima kekuatan persaingan tersebut adalah : 

 Persaingan antara perusahaan dalam industri yang sama 

Kompetitor yang masuk ke industri sejenis akan bersaing secara harga maupun 

kualitas dan kuantitas, sehingga dapat mempengaruhi penjualan dan keuntungan 

yang akan didapat. 

 Ancaman pemain baru 

Hal ini berkaitan dengan faktor barriers to entry, atau hambatan masuk ke sebuah 

industri. Hambatan tersebut dapat berupa tingginya biaya investasi, peraturan 

pemerintah. Semakin besarnya hambatan tersebut, maka akan sulit bagi pesaing 

untuk masuk di industri yang sama. 

 Ancaman barang substitusi 

Keberadaaan produk atau jasa yang dapat menggantikan atau memiliki fungsi 

serupa dapat menjadi ancaman. Pembeli menjadi sangat sensitif dengan harga, 

kuantitas, maupun kualitas. Semakin banyak produk substitusi, maka pembeli 

akan dapat dengan mudah berpindah ke produk subtitusi. 

 Bargaining power pembeli 

Pembeli memiliki daya tawar yang tinggi dikarenakan oleh berbagai faktor. 

Banyaknya produk atau jasa dengan harga lebih kompetitif, atau pembelian dalam 

jumlah besar menyebabkan pembeli memiliki daya tawar yang menekan  

perusahaan untuk menjual produk atau jasanya dengan harga lebih murah untuk 

kualitas yang sama. 
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 Bargaining power pemasok 

Pemasok dapat mempengaruhi return industri karena keunikan produknya atau 

harga produknya yang kompetitif. Apabila jumlah pemasok lebih sedikit dari 

penjual maka bargaining power supplier akan semakin kuat, sehingga penjual 

tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga maupun kualitas dari produk 

tersebut. 

c. Analisis Perusahaan 

Analisis perusahaan secara fundamental melibatkan analisis variabel keuangan 

mendasar seperti tingkat pajak, sumber pendanaan, utilisasi aset, depresiasi, dan 

variabel keuangan lainnya. Analisis perusahaan berguna untuk  mengetahui secara 

mendalam variabel keuangan perusahaan dan dengan demikian dapat mengetahui 

nilai perusahaan dan peluangnya di masa depan (Jones, 2007:396). 

Jones (2007:397) juga menjelaskan bahwa investor biasanya melakukan analisis 

terhadap pendapatan perusahaan, terutama EPS (Earning per Share) yang 

ditunjukkan oleh data di laporan keuangan perusahaan (financial statement). Laporan 

keuangan berisi neraca yang menunjukan posisi aset dan kewajiban pada waktu 

tertentu, kemudian laporan laba rugi yang menunjukan arus pendapatan dan beban 

operasional yang membentuk perhitungan pendapatan bersih perusahaan di periode 

tertentu. Laporan arus kas memuat sumber–sumber dan penggunaan kas oleh 

perusahaan di periode tertentu. Melalui laporan keuangan inilah investor dapat 

melakukan estimasi pendapatan dan profitabilitas perusahaan. Estimasi profitabilitas 

perusahaan dapat dilakukan dengan perhitungan ROA (Return on Asset) maupun 

ROE (Return on Equity). ROA menunjukan pengembalian atas aset sedangkan ROE 
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menunjukan pengembalian kepada stockholders, yang merupakan pemberi dana atas 

aset perusahaan. 

 2.1.3 Metode Penilaian Saham 

Beberapa metode penilaian saham berikut adalah sebagian metode yang kemungkinan 

paling menonjol dalam penilaian harga saham di kebanyakan perusahaan, yaitu:  

a. Relative Valuation 

Damodaran (2005) mengungkapkan bahwa metode Relative Valuation merupakan 

pendekatan yang mengestimasi nilai aset dengan melihat pada penentuan harga pada 

aset-aset yang sebanding secara relatif terhadap variabel-variabel yang umum seperti 

earnings, cash flow, book value atau sales. Ide pokoknya adalah bahwa nilai intrinsik 

sebuah aset sebenarnya tidak mungkin dapat diestimasi nilainya, maka nilai sebuah 

aset adalah ukuran seberapa besar pasar bersedia untuk membayarnya. Untuk dapat 

melakukan perhitungan Relative Valuation, komponennya adalah: 

 Menemukan sebuah aset atau sekelompok aset yang identik atau persis sama. 

Kebanyakan analis membandingkan suatu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya yang berada di industri yang sama.  

 Kedua, menetapkan standar pengukuran nilai, yaitu membagi harga dengan 

variable umum seperti earnings, cash flow, book value atau sales. Sebagai 

contoh, price to book value ratio, atau price earnings ratio. 

 Ketiga, membuat penyesuaian terhadap perbedaan antara aset tersebut. 

Sebagai contoh, dua buah rumah (assets) meskipun memiliki price to book 
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value yang sama, namun rumah yang lebih baru seharusnya memiliki nilai 

yang lebih tinggi dari rumah yang sudah lama.  

 Keunggulan dari perhitungan Relative Valuation ini yaitu perhitungannya 

memerlukan lebih sedikit waktu dan lebih sedikit data daripada discounted cashflow 

method. Di samping itu, metode ini akan lebih mudah dijelaskan kepada investor 

sehingga sahamnya dapat dijual dengan cepat. Lebih lanjut lagi, relative valuation 

dapat lebih menggambarkan persepsi pasar. 

 Kelemahan dari metode ini adalah pertama, ada kemungkinan terjadinya 

inkonsistensi dalam estimasi value ini karena adanya variable yang diabaikan seperti 

risiko, tingkat pertumbuhan dan proyeksi cash flow. Kedua, karena sifatnya yang 

menggambarkan persepsi pasar, ada kemungkinan pula terjadinya bias, yaitu apabila 

pasar memberi harga untuk sekelompok aset pembanding terlalu tinggi (overvalued) 

atau terlalu rendah (undervalued). 

b. Contingent Claim (Option) Valuation 

Metode Contingent Claim Valuation merupakan metode yang menggunakan 

option pricing model untuk mengukur nilai suatu aset yang memiliki karakteristik 

contingent atau belum pasti, seperti misalnya pengembangan obat farmasi terbaru 

atau pengembangan produk ataupun services yang berisiko dan penuh unsur 

uncertainty (Allan Rodrigues, 2006). Jenis aset seperti ini tidak dapat diprediksi alur 

cashflow di masa depan, maka yang digunakan untuk mengukur adalah underlying 

asset-nya. Dalam hal ini, karena yang akan dievaluasi adalah call (put) option. Call 

option menguntungkan apabila harga pasar underlying asset lebih besar daripada 
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exercise (strike) price, sedangkan put option menguntungkan apabila harga pasar 

underlying asset lebih kecil daripada exercise (strike) price. Apabila harga pasar 

underlying asset sama dengan harga exercise (strike) price maka option menjadi tidak 

berarti. Contoh option adalah warrants, yaitu call option untuk sekuritas yang 

diperdagangkan, biasanya diterbitkan oleh perusahaan. Contingent Value Rights, 

adalah put option untuk sekuritas yang diperdagangkan, diterbitkan juga oleh 

perusahaan. Selain itu, hak paten juga termasuk salah satu bentuk tidak langsung dari 

option.  

Contingent Claim (Option) Valuation memiliki beberapa asumsi dalam 

perhitungannya, beberapa diantaranya adalah (Ingersoll, 1976): 

 Investors prefer more wealth than less. Harga telah ditentukan oleh pasar 

sehingga aset yang fungsinya pengganti sempurna (perfect substitutes), diberikan 

nilai yang sama. Tidak ada aset yang dominan. 

 Perfect market: Pasar modal diasumsikan sempurna, tidak ada biaya transaksi, 

tidak ada pajak, informasi terbuka untuk seluruh investor. 

 Modigliani-Miller Theorem: Karena tidak ada pajak perusahaan, maka theorem 

yang berlaku adalah MM Proposition I. 

 No dividends: Tidak ada pembagian dividen kepada pemegang saham biasa 

 Flat term structure: Sistem suku bunga yang dipakai adalah flat. 

 No call notice: Ketika saham convertible akan dibeli (called) amka pemilik saham 

saat itu juga harus langsung menyerahkan sahamnya tanpa ada pemberitahuan 

sebelumnya. 
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 Frictionless markets: Penjualan atau pembelian opsi selalu berlangsung tanpa 

hambatan waktu. 

 

Damodaran (2005) menjabarkan keuntungan metode Contingent Claim (Option) 

Valuation adalah bahwa model ini memungkinkan perusahaan untuk menilai aset 

yang sebenarnya tidak dapat dihitung nilainya. Sebagai contoh, menilai saham 

perusahaan bio-technology kecil (tidak memiliki pendapatan dan keuntungan) 

sehingga sulit dihitung dengan discounted cashflow valuation. Di lain pihak, 

kelemahan dari penggunaan metode ini adalah bahwa metode ini menghitung nilai 

saham dari underlying asset-nya, jadi harus pula dilakukan penilaian terhadap aset 

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa metode Contingent Claim (Option) Valuation 

tidak dapat dilakukan secara mandiri, namun sebagai pelengkap dari metode penilaian 

lainnya. 

c. Discounted Cash Flow Valuation (DCF) 

Tujuan laporan arus kas dalam perusahaan adalah untuk menjelaskan peningkatan 

dan penurunan jumlah kas selama periode berjalan yang sudah ditetapkan (Lundholm 

& Sloan, 2007), sementara discounted cash flow valuation dilakukan untuk 

menentukan nilai perusahaan dengan mengestimasi arus kas yang akan dihasilkan di 

masa depan kemudian didiskontokan dengan tingkat diskonto sesuai risiko yang ada 

(Pablo Fernandez, 2007).  

Proses dalam melakukan analisis perhitungan Discounted Cash Flow adalah 

(Mc.Clure, 2010): 

1. Menentukan forecast period dan forecasting revenue growth. 
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Langkah pertama dalam melakukan discounted cash flow (DCF) analysis adalah 

menentukan seberapa jauh kita harus memperkirakan aliran kas perusahaan di 

masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat perkiraan berdasarkan 

posisi competitiveness perusahaan dan market position.  

Tabel 2.1 Panduan Penentuan Forecast Period Perusahaan 

Company 

Competitive Position 

Excess 

Return/Forecast 

Period 

Slow-growing company; operates in highly competitive, 

low margin industry 

1 year 

Solid company; operates with advantage such as strong 

marketing channels, recognizable brand name, or 

regulatory advantage 

5 years 

Outstanding growth company; operates with very high 

barriers to entry, dominant market position or prospects 

10 years 

Sumber : http://www.investopedia.com/university/dcf/ 

Dalam mengestimasi pertumbuhan pendapatan (revenue growth), ada beberapa 

cara mendasar yang dapat digunakan seperti dikemukakan oleh Damodaran 

(2002:268). Pertama, dengan mengacu pada data historis pertumbuhan 

pendapatan perusahaan, dinamakan historical growth rate. Namun, metode ini 

dapat menjadi sulit ketika kebanyakan perusahaan memiliki volatilitas dan 
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terkadang menghasilkan pendapatan negatif. Metode kedua, adalah dengan 

mempercayakan kepada analis untuk mengestimasi pertumbuhan tersebut 

(Damodaran, 2002:279). Kelemahan metode ini adalah tidak dapat menghasilkan 

estimasi tingkat pertumbuhan yang lebih baik daripada metode historical growth 

rate. Ketiga, mengukur pertumbuhan perusahaan dengan analisis fundamental 

(Damodaran, 2002:283). Menurut metode ini, pertumbuhan suatu perusahaan 

ditentukan  oleh seberapa besar yang dapat diinvestasikan kembali dalam bentuk 

aset baru dan kualitas dari investasi itu sendiri.  

Menurut Bradford (1993; 131), metode peramalan pertumbuhan pendapatan 

penjualan yang paling sederhana adalah dengan menggunakan tingkat inflasi 

karena apabila unit penjualan dan harga jual barang tidak berubah maka tingkat 

penjualan akan bergerak sesuai tingkat inflasi. Meskipun demikian, tidak dapat 

disangkal bahwa unit penjualan dan harga produk akan selalu bervariasi, maka 

kedua komponen ini perlu diperhatikan kembali. Bradford (1993;135) 

menggunakan perhitungan historical growth, yaitu geometric average growth 

dengan rumus sebagai berikut (Damodaran, 2002; 269) : 

                    
         
         

 
 
 
 
 

   

Selanjutnya, dilakukan penerapan terhadap rumus geometric tersebut terhadap 

data pertumbuhan penjualan sebelumnya selama tahun yang diteliti. Menurut 

Damodaran (2002; 294) ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam 

membuat asumsi pertumbuhan penjualan, diantaranya: 
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a. Tingkat pertumbuhan pendapatan akan semakin menurun sementara 

pendapatan penjualan meningkat.  

b. Dalam membuat estimasi pertumbuhan pendapatan penjualan, harus membuat 

penilaian subjektif tentang kompetisi, kapasitas perusahaan yang dinilai 

tersebut dalam mengatasi pertumbuhan pendapatan dan kapabilitas pemasaran 

perusahaan. 

2. Melakukan forecast free cash flow. 

Langkah selanjutnya adalah mengestimasi aliran arus kas bebas (free cash flow) 

selama periode yang sudah ditetapkan sebelumnya pada langkah pertama. Konsep 

free cash flow (selanjutnya disebut FCF) adalah menetapkan seberapa banyak kas 

yang masih akan dimiliki oleh perusahaan setelah dikurangi pembayaran hutang 

atau pembayaran biaya operasional selama periode berjalan. FCF yang bertumbuh 

dapat diartikan sebagai pendapatan perusahaan yang telah berkembang, 

peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, distribusi dividen, atau pelunasan 

terhadap hutang yang dimiliki. FCF yang berkembang ini tentulah menjadi daya 

tarik bagi investor karena rasio likuiditasnya dianggap baik dan dengan demikian, 

meningkatkan nilai saham. FCF merupakan hasil terakhir pendapatan setelah 

dikurangi dengan biaya operasional, biaya pajak, net investment, dan perubahan 

modal kerja (working capital).  

Tabel 2.2 Model Perhitungan Free Cash Flow of Firm 

(1) EBIT 

(2) - Tax Rate 
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(3) + Depresiasi 

(4) - Capital Expenditure 

(5) - Change in Working Capital 

(6) = FCFF 

 Sumber : Damodaran (2002;383) 

a. EBIT merupakan hasil dari Total Sales Revenue dikurangi dengan Biaya 

Operasional. Biaya Operasional itu sendiri meliputi biaya gaji, cost of goods 

sold (CoGS), selling and general administrative expenses (SGA) ataupun 

biaya penelitian dan pengembangan (R&D). 

Menurut Bradford (1993; 122), dalam melakukan forecasting biaya 

operasional dilakukan dengan melakukan perbandingan kinerja dengan 

perusahaan lain dalam industri sejenis. Perbandingan tersebut dilakukan 

pertama, menghitung rata-rata pertumbuhan variabel biaya operasional 

tersebut terhadap total sales revenue per tahunnya perusahaan yang 

bersangkutan. Kedua, membandingkan rata-rata perusahaan yang diteliti 

tersebut dengan rata-rata perusahaan di industri yang sama. Ketiga, 

mengambil nilai tengah dari nilai rata-rata perusahaan dengan rata-rata 

industri sebagai acuan tingkat pertumbuhan masing-masing variabel biaya 

operasional.     

b. Biaya Pajak. Banyak perusahaan yang sebenarnya tidak membayar tarif pajak 

secara resmi (official corporate tax rate) atas laba usahanya karena beberapa 
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perusahaan tertentu diperbolehkan melakukan tax break, yaitu pemberlakuan 

pajak istimewa untuk perusahaan tertentu berupa misalnya subsidi pajak atau 

tax holiday. Di Indonesia, tarif pajak resmi adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Tarif Pajak Badan Dalam Negeri Dan BUT Lama (UU 

No.17 Tahun 2000) berlaku hingga 31 Desember 2008. 

Lapisan Penghasilan Tarif Pajak  

s/d Rp50.000.000,- 10% 

diatas Rp50.000.000,- s/d Rp100.000.000,- 15% 

diatas Rp100.000.000,- 30% 

 

 Tabel 2.4 Tarif Pajak Badan Dalam Negeri Dan BUT Terbaru 

Tahun Tarif Pajak Tunggal 

2009 28% 

2010 dan selanjutnya 25% 

PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di 

bursa efek 

5% lebih rendah dari 

yang seharusnya 

Sumber: www.pajak.go.id, diakses 20 April 2011 

Biaya pajak biasanya tersedia di Income Statement perusahaan, atau dengan 

rumus: 
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c. Net investment merupakan salah satu investasi perusahaan dalam bentuk 

kapital (modal), seperti tanah, bangunan, pabrik, atau peralatan. Nilai net 

investment dapat diperoleh dengan menghitung biaya pembelian properti 

(capital expenditures) tersebut dikurangi biaya depresiasi (atau amortisasi). 

Peramalan capital expenditures bergantung pada strategi financial perusahaan 

itu sendiri, seperti misalnya apakah perusahaan merencanakan pembelian 

investasi modal dalam jumlah besar untuk ekspansi bisnis atau tidak. 

Peramalan dilakukan dengan menetapkan suatu standar pertumbuhan konstan, 

yaitu berupa rasio capital expenditure terakhir terhadap penjualan. 

Peramalan depresiasi diperhitungkan terutama apabila terdapat rencana 

pembelian modal atau kapital di tahun mendatang, sisanya dianggap tetap per 

tahunnya. Menurut Koller, Goedhart, dan Wessels (2005 : 209), salah satu 

metode peramalan depresiasi adalah dengan membuat persentase rasio 

terhadap angka depresiasi dengan aset tetap (Property, Plant, and Equipment) 

kotor karena depresiasi sangat erat kaitannya dengan aset tetap. Dengan 

demikian, tingkat pertumbuhan untuk depresiasi didasarkan pada dua tahap. 

Tahap pertama, melakukan perhitungan rasio antara depresiasi tahun dasar 

dengan asset tetap tahun dasar. Kedua, rasio tersebut akan diaplikasikan 

terhadap peramalan aliran arus kas, yaitu rasio terhadap PPE tahun terakhir. 

Rumus untuk perhitungan PPE tahun akhir (tahun n) adalah PPE tahun 

sebelumnya (tahun n-1) ditambah Capex tahun akhir (tahun n). 
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d. Perubahan modal kerja. Working capital (modal kerja) merujuk pada kas 

yang dibutuhkan sehari-hari oleh perusahaan untuk operasional, atau dengan 

kata lain, sebagai pendanaan jangka pendek dalam mengelola aktiva lancar 

seperti persediaan (inventory). Modal kerja itu sendiri dihasilkan dari total 

aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar, maka perubahan modal kerja 

adalah selisih antara jumlah modal kerja periode sebelumnya dengan modal 

kerja periode berikutnya. Kenaikan modal kerja dapat dikatakan sebagai 

beban bagi free cash flow, karena semakin berkembangnya bisnis maka kas 

yang diperlukan untuk investasi dan modal juga meningkat. 

Peramalan modal kerja dilakukan dengan membandingkan rata-rata modal 

kerja dibagi dengan total pendapatan penjualan perusahaan per tahunnya 

dengan rata-rata industri per tahunnya. Kemudian, perhitungan peramalan 

diambil dari nilai tengah antara selisih rata-rata perusahaan dengan rata-rata 

industri. 

 

3. Menghitung discount rate yang akan digunakan. 

Untuk menetukan nilai sekarang arus kas masa depan, diperlukan perhitungan 

biaya modal (cost of capital) yang tepat. Biaya modal menjadi penting karena 

biaya modal dijadikan acuan tingkat pengembalian terendah yang akan didapat 

oleh investor, maka perbedaan biaya modal meskipun hanya 1 (satu) persen akan 

sangat berpengaruh pada nilai perusahaan. Menurut Pablo Fernandez (2007), 

discount rate yang cocok dipakai untuk metode free cash flow adalah WACC 

(Weighted Cost of Capital), dengan persamaan bahwa biaya modal adalah biaya 
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ekuitas (cost of equity) ditambah dengan biaya hutang (cost of debt). Secara 

singkat, dijabarkan oleh persamaan berikut: 

     
                   

   
 

 

dimana: E = market value of the equity  

Ke = required return to equity 

Kd = cost of the debt before tax = required return to debt 

D = market value of the debt 

T = tax rate 

Pertama, market value of the equity. Menurut Damodaran (2002: 50), secara 

umum, nilai pasar dari ekuitas adalah hasil perkalian antara jumlah saham beredar 

dengan harga saham sekarang.  

Kedua, required return of equity yaitu pengembalian yang diharapkan oleh 

investor atas kepemilikan sahamnya di perusahaan. Perhitungan yang paling 

umum digunakan untuk menentukan cost of equity adalah dengan CAPM (Capital 

Asset Pricing Model) sebagai berikut: 

                

dimana : Ke = required return to equity 

Rf = Risk free rate  

β = beta = Industry risk 

Rm = Market return 
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(Rm-Rf) = Equity market risk premium 

Risk free rate dijabarkan sebagai pengembalian investasi yang dianggap bebas 

dari credit risk seperti obligasi pemerintah, atau sekuritas dengan rating AAA 

keatas. Beta adalah ukuran volatilitas sekuritas dibandingkan dengan pasar. Oleh 

karena sifatnya, beta dijadikan acuan pengukuran risiko sebuah sekuritas. Pasar 

didefinisikan memiliki beta sebesar 1.0, maka saham yang memiliki beta diatas 

1.0 atau dinilai memiliki volatilitas tinggi berarti saham tersebut berisiko tinggi 

namun dapat menjanjikan pengembalian yang tinggi pula. Equity market risk 

premium merupakan selisih antara risk free rate dengan market risk, oleh karena 

itu menunjukan tingkat pengembalian yang diharapkan investor, yaitu diatas 

bahkan melampaui risk free rate. Dapat pula dikatakan bahwa equity market risk 

premium merupakan tingkat bunga hasil kompensasi investor terhadap risiko yang 

dihadapi saat pembelian sekuritas. 

Beta menurut Damodaran (2002:247) didefinisikan sebagai risiko yang 

ditambahkan kedalam portofolio investasi pasar. Ada 3 pendekatan dalam 

mengukur beta, yaitu pertama menggunakan data historis harga pasar untuk 

investasi individu, kedua, estimasi beta dari karakteristik fundamental investasi 

tersebut dan ketiga, menggunakan data akuntansi. Namun pada kesempatan ini, 

pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan pertama dengan 

menggunakan data historis pengembalian dalam indeks pasar yang diregresikan 

dengan data historis tingkat pengembalian investasi itu sendiri. Berikut adalah 

rumus regresi dalam menghitung beta:  
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dimana : Rj = Stock return  

Rm = Market return  

a = Intercept from the regression 

b = Slope of the regression  

Slope regresi berhubungan dengan beta saham dan mengukur risiko saham. Slope 

dari regresi tersebut juga didapatkan dengan rumus sebagai berikut: 

                        
           

  
 

 

 Stock return dan market return dihitung per bulannya, dengan rumus: 

                
                        

        
 

dimana : Stock returnj = Return kepada stockholder di bulan j  

Pricej = Harga saham di akhir bulan j 

Pricej-1 = Harga saham di akhir bulan j-1 (bulan sebelumnya) 

Dividenj = Dividen atas saham di bulan j 

               
                        

        
 

dimana : Market returnj = return indeks pasar di bulan j  

Indexj = Level harga index pasar di akhir bulan j 

Indexj-1 = Level harga index pasar di akhir bulan j-1 (bulan sebelumnya) 

Analisis Penilaian Harga..., Erlyn Yovinna , Ma.-Ibs, 2011



32 
 

Dividenj = Dividen dibayarkan atas saham di bulan j 

Dengan demikian, dari hasil regresi, akan didapatkan angka bagi slope of the 

regression, yang merupakan beta dari perusahaan yang bersangkutan.  

Ketiga, cost of debt. Biaya hutang lebih mudah untuk dihitung, karena tingkat 

bunga sudah merupakan perjanjian yang disepakati antara debitur dan kreditur 

perusahaan. Menurut Ross Geddes (2006 : 92), ada 2 pendekatan  dalam 

menentukan cost of debt melalui obligasi perusahaan,yaitu: 

a. Menghitung nilai yield-to maturity obligasi perusahaan,dengan rumus 

b. Estimasi menggunakan metode debt risk premium 

Metode pertama adalah yang paling memungkinkan jika perusahaan sudah 

menerbitkan surat hutang yang nilai yield to maturity-nya dapat dihitung. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

  
  

      
 

  

      
     

  

      
 

 

      
 

dimana:  B = current Bond price  

C = coupon payment per period 

P = par value of bond or call premium 

n = number of years until maturity  

Y = yield to maturity 
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 Metode kedua dikatakan kurang akurat dan kurang disukai oleh para ahli 

keuangan. Metode ini melibatkan hasil pertambahan dari risk-free rate (obligasi 

pemerintah) dengan tingkat risiko premium dari perusahaan.  

 Apabila kreditur adalah Bank, cost of debt adalah tingkat bunga hutang yang 

sudah ditentukan dan disepakati sesuai perjanjian dari awal. Interest rate dari 

pinjaman Bank juga dapat digunakan sebagai acuan cost of debt apabila 

perusahaan tidak menerbitkan obligasi jangka panjang, dengan catatan bahwa 

suku bunga pinjaman dari Bank tersebut adalah suku bunga atas pinjaman terbaru 

yang dilakukan oleh perusahaan.  

Keempat, market value of the debt. Damodaran (2002: 50) juga menjelaskan 

tentang metode perhitungan nilai pasar dari hutang, yaitu dengan perhitungan 

obligasi perusahaan, karena pinjaman dari Bank biasanya tidak diperdagangkan 

sehingga tidak memiliki nilai pasar. Sebagai contoh perhitungan, apabila sebuah 

obligasi perusahaan memiliki nilai $1Milyar, dengan kupon $60juta, selama 6 

tahun, dan cost of debt sebesar 7.5%, maka market value of the debt dapat 

diestimasi sebagai berikut: 
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4. Mengestimasi nilai wajar ekuitas perusahaan  

Setelah mengestimasi aliran arus kas bebas yang dihasilkan selama forecast 

period, langkah selanjutnya adalah estimasi arus kas bebas untuk periode 

setelahnya hingga tak terhingga. Untuk tujuan tersebut, dapat menggunakan 

konsep terminal value. Damodaran (2005) menjabarkan beberapa metode 

perhitungan terminal value. Pertama, Liquidation Value, yang mengasumsikan 

bahwa pada periode terminal perusahaan akan melakukan likuidasi terhadap 

asetnya dan dengan demikian menjual semua aset yang dimiliki hingga saat itu 

kepada penawar tertinggi. Estimasi dari nilai aset likuidasi tersebut adalah 

liquidation value-nya, yang dilakukan dengan menghitung nilai buku dari aset 

tersebut kemudian disesuaikan dengan inflasi. Kedua, Multiple Approach, yang 

mengasumsikan bahwa nilai suatu perusahaan dapat diperoleh dengan 

mengaplikasikan suatu faktor perkalian (multiple) terhadap pendapatan periode 

tersebut. Ketiga, Stable Growth Model, yang mengasumsikan bahwa aliran arus 

kas akan bertumbuh secara konstan setelah terminal year.  

Metode perhitungan terminal value yang akan digunakan adalah stable growth 

model, atau disebut juga dengan perpetuity value menggunakan Gordon Growth 

Model, dengan formula sebagai berikut (Roxar, 2008): 

                
         

   
 

 dimana: CFn = final projected year cash flow 

  g = cash flow growth rate 

  R = discount rate = WACC 
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Formula ini bergantung pada asumsi jangka panjang bahwa pertumbuhan cash 

flow akan stabil dan berlanjut untuk selamanya. Dalam perhitungan ini, growth 

rate diasumsikan sama dengan tingkat inflasi, karena cash flow perusahaan dalam 

jangka panjang akan bergerak setidaknya sebesar tingkat inflasi (Bradford, 

1993;146) 

Tahap berikutnya adalah perhitungan total company value atau enterprise value 

(EV). Perhitungannya didapat dari mem-present value-kan cash flow selama 

forecast period dan terminal value-nya dengan formula sebagai berikut: 

    
   

      
 

               

      

   

   

 

dimana : CFt = cash flow pada tahun t 

 R = discount rate = WACC 

 t = periode 

 

Setelah mendapatkan nilai total company value, maka harus dikurangkan terlebih 

dahulu dengan company net debt karena investor hanya akan berurusan dengan 

saham atau ekuitas perusahaan.  

                                                

dimana: 

                                             

Gross debt mengacu kepada semua hutang yang belum dilunasi. Net debt 

merupakan selisih antara gross debt dengan posisi kas dan setara kas dalam 

Neraca Laporan Keuangan(Damodaran,2002:51). Kas dan setara kas menjadi 

Analisis Penilaian Harga..., Erlyn Yovinna , Ma.-Ibs, 2011



36 
 

faktor pengurang karena kas dapat digunakan untuk membayar kembali hutang 

maupun bunga hutang dan dengan demikian mengurangi nilai gross debt.  

Setelah didapat nilai sebenarnya perusahaan (Value of the firm), maka cara 

mendapatkan nilai wajar saham perusahaan adalah sebagai berikut: 

                   
                     

                        
 

Persyaratan dalam penilaian saham adalah sebagai berikut (I Putu Darma, 2009): 

a) NI > harga pasar saat ini: Undervalued (harga terlalu murah atau rendah) 

b) NI < harga pasar saat ini: Overvalued (harga terlalu mahal atau tinggi) 

c) NI = harga pasar saat ini: harganya wajar 

 

Metode Discounted Cash Flow yang telah diperkenalkan tersebut memiliki beberapa 

keuntungan dalam penggunaanya, antara lain, menghindari perhitungan ganda 

(double counting) dalam memprediksi pendapatan dividen di masa depan bagi 

investor, karena metode discounted cash flow mengestimasi aliran arus kas yang 

sebenarnya dibandingkan apabila harus mengestimasi pendapatan dividen dengan 

mendiskon EPS (Earning Per Share). Discounted EPS tidak dapat digunakan karena 

masih mengandung unsur retained earnings (laba ditahan), sementara laba ditahan 

merupakan investasi perusahaan dan dapat meningkatkan pendapatan perusahaan di 

masa depan, oleh karena itu dapat memicu perhitungan ganda (Pietersz, 2005). 

Keunggulan lainnya dari metode DCF adalah bahwa metode ini dapat mencerminkan 

pengembalian dari aset yang diinvestasikan dengan cepat (Damodaran, 2005). Ryan 

MacGregor (2011) mengungkapkan kelebihan dari metode DCF adalah sifatnya yang 

forward-looking, yaitu lebih mengandalkan ekspektasi masa depan daripada data 
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historis. Analisis DCF juga lebih berfokus pada menghasilkan cash flow dan lebih 

sedikit terpengaruh oleh praktik akuntansi dan asumsi. Sifat metode DCF juga 

dikatakan mengandung unsur inward-looking, yaitu mengandalkan pada ekspektasi 

fundamental dari bisnis atau aset, dan lebih sedikit terpengaruh oleh gejolak faktor 

eksternal. 

  

Di lain pihak, DCF juga memiliki kelemahan seperti dijelaskan oleh Ryan MacGregor 

(2011), bahwa tingkat keakuratan metode DCF bergantung pada kualitas asumsi, 

menyangkut free cash flow analysis, terminal value, dan discount rate. Akan lebih 

baik apabila dalam DCF, dilakukan dengan berbagai scenario misalnya skenario 

pesimis, optimis, dan moderat agar unsur sensitive terhadap asumsi dapat dihilangkan 

dan metode DCF lebih objektif. Menurut Damodaran (2002:16), metode analisis 

Discounted Cash Flow memiliki beberapa keterbatasan penggunaan sehingga perlu 

diadaptasi lebih lanjut: 

a. Firms in Trouble 

Sebuah perusahaan yang memiliki arus kas dan pendapatan negatif menghadapi 

kemungkinan kebangkrutan yang besar di masa depan, oleh karena itu, sulit 

mengestimasi arus kas dari perusahaan tersebut di masa depan. Jikapun 

perusahaan diperkirakan berhasil bertahan dari kebangkrutan, estimasi harus 

dilakukan hingga arus kas berubah positif, karena nilai sekarang (present value) 

dari arus kas yang bernilai negatif akan menghasilkan nilai perusahaan (value of 

the firm) yang negatif pula.   
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b. Cyclical Firms 

Pendapatan dan arus kas perusahaan yang bersifat siklikal cenderung mengikuti 

arah perekonomian, meningkat saat ekonomi berkembang dan menurun saat 

ekonomi mengalami resesi. Apabila metode discounted cash flow digunakan 

untuk mengestimasi nilai perusahaan ini, maka bias terhadap kondisi ekonomi 

yang sedang berlangsung harus menjadi bahan pertimbangan. Dengan kata lain, 

estimasi nilai wajar perusahaan menjadi bergantung pada prediksi analis 

perusahaan terhadap situasi ekonomi yang akan terjadi. Semakin optimis analis 

tersebut, maka nilai perusahaan menjadi tinggi. 

c. Firms with Unutilized Assets 

Metode discounted cash flow menggambarkan nilai dari seluruh aset yang 

menghasilkan arus kas. Jika sebuah perusahaan memiliki aset yang tak 

termanfaatkan, sehingga tidak dapat menghasilkan arus kas, nilai dari aset 

tersebut tidak dapat dicerminkan oleh nilai yang dihasilkan dari mem-present 

value-kan arus kas di masa depan. 

d. Firms with Patents or Product Options 

Terkadang perusahaan memiliki hak paten yang tak termanfaatkan sehingga tidak 

mneghasilkan arus kas untuk saat ini maupun di masa depan, namun tetap 

memiliki nilai. Dalam hal ini, apabila tetap dilakukan penilaian dengan discounted 

cash flow, akan mengurangi nilai perusahaan yang sebenarnya. 

e. Firms in the Process of Restructuring 

Perusahaan yang sedang dalam proses akuisis melakukan penjualan aset, 

mendapatkan aset lain, merubah struktur permodalan, dan kebijakan deviden. 
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Beberapa perusahaan lain melakukan perubahan struktur kepemilikan perusahaan 

(dari perusahaan privat ke publik atau sebaliknya). Perubahan tersebut membuat 

penilaian dengan discounted cash flow semakin sulit dan mempengaruhi risiko 

perusahaan. Penggunaan data historis untuk menilai perusahaan ini akan 

menyebabkan penyimpangan terhadap nilai yang sebenarnya. 

f. Firms Involved in Acquisitions 

Terdapat dua hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan nilai perusahaan 

yang sedang terlibat dalam akusisi. Pertama, ada tidaknya sinergi yang dihasilkan 

dari merger tersebut dan apakah nilainya dapat diukur. Kedua, ada tidaknya 

pengaruh perubahan manajemen terhadap arus kas dan pendapatan, karena 

perubahan tersebut akan mengubah estimasi arus kas di masa depan dan tingkat 

diskon, sehingga mempengaruhi penilaian perusahaan juga. 

g. Private Firms 

Masalah dalam mengestimasi nilai perusahaan privat adalah pengukuran tingkat 

risikonya (yang digunakan untuk menentukan tingkat diskonto). Kebanyakan 

model pengukuran risiko menggunakan data historis dari aset, sementara surat 

berharga di perusahaan privat tidak diperdagangkan, maka timbul kesulitan 

pengukuran risiko. 
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penilaian saham sebelumnya dilakukan oleh Ivan 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 

(discount cash flow) dan perbandingan data pasar (relative valuation). Dengan 

menggunakan kedua metode tersebut harga saham Bank BNI kemungkinan mengalami 

undervalued.  

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Hauriah (2006) terhadap saham PT Medco 

Energi Tbk. Dengan menggunakan pendekatan discount cash flow approach, dan relative 

valuation. Diperoleh hasil bahwa saham PT Medco Energi Tbk berada dalam kondisi 

undervalued. Dengan kondisi tersebut investor dimungkinkan untuk mengambil posisi hold 

atau menunggu arah perkembangan Medco Energy selanjutnya. 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.  

Analisis penilaian saham terhadap industri makanan dan minuman oleh I Putu Darma 

(2009) Saham INDF dan GGRM berada dalam kondisi overvalued jika dihitung dengan 

pendekatan Discounted Cash Flow dan Capital Asset Pricing Model. Namun jika dihitung 

dengan menggunakan pendekatan Relative Valuation saham INDF dan GGRM berada 

dalam kondisi undervalued. Sedangkan untuk saham UNVR jika dihitung dengan 

pendekatan Discounted Cash Flow, Relative Valuation, dan Capital Asset Pricing Model 

berada dalam kondisi overvalued. 
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2.3. Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis 

dan sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan hubungan antar variabel yang diteliti 

(Sugiyono, 2004 : 49) berupa kerangka pemikiran.  

 Kerangka pemikiran penelitian ini berawal dari analisis fundamental mencakup analisis 

ekonomi makro Indonesia, analisis industri farmasi, dan analisis PT. Kalbe Farma, Tbk itu 

sendiri.  Analisis fundamental ini akan menghasilkan proyeksi free cash flow of the firm dan 

estimasi WACC. Selanjutnya, dengan metode discounted cash flow akan menghasilkan 

perhitungan nilai wajar saham perusahaan. Dari nilai wajar saham tersebut, akan 

dibandingkan dengan nilai pasar yang berlaku saat ini sehingga diperoleh kesimpulan 

apakah saham PT. Kalbe Farma, Tbk berada pada kondisi undervalued atau overvalued. 

Kerangka pemikiran tersebut digambarkan dengan bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
Nilai Wajar  Nilai Pasar 

Overvalued atau Undervalued 

Discounted Cash Flow Approach 

Analisis Fundamental: 

- Analisis Ekonomi Makro 

- Analisis Industri 

- Analisis PT. Kalbe Farma, Tbk 

- Proyeksi Free Cash Flow of the Firm 

- Estimasi WACC 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Kriteria pemilihan objek penelitian adalah industri farmasi yang sudah melakukan 

listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kriteria kedua adalah perusahaan yang sudah 

menerbitkan laporan keuangan tahunan (annual report) untuk periode awal Januari 2006 

hingga akhir Desember 2010. Setelah melakukan pengamatan, diperoleh PT. Kalbe 

Farma, Tbk sebagai objek penelitian. 

PT. Kalbe Farma merupakan salah satu dari produsen farmasi terbesar di Indonesia 

yang telah membuka cabang di Bali, Banten, Jogjakarta, Irian Jaya, Jambi, Jawa, 

Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, dan beberapa negara seperti Kambodia, Malaysia, 

Myanmar, Sri Lanka, Vietnam, Nigeria, Filipina, Singapura, dan Afrika Selatan. Kalbe 

Farma memiliki kantor pusat yang beralamat di Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, Jakarta.  

Sifat penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, karena merupakan pengujian 

secara intensif dan rinci terhadap suatu perusahaan, yaitu PT. Kalbe Farma, Tbk dengan 

maksud memahami berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya (Erna Febru, 

2008). Ciri-ciri studi kasus menurut Agung Nugroho (2009) adalah terkumpulnya data 

yang lengkap, dan data tersebut terkumpul secara ilmiah karena data tersebut harus dapat 

dipertanggung-jawabkan secara rasional dan objektif.  Pengumpulan data juga dilakukan 

secara ilmiah berarti dengan mengacu kaedah-kaedah yang rasional dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenaran dan validitasnya. Data yang dikumpulkan juga harus 
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relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, sehingga memungkinkan data diperoleh 

dari berbagai pihak yang mempunyai informasi relevan dengan permasalahan.  

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang akan diteliti adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

sumber tertentu. Dalam hal ini, sumber tersebut adalah berupa data kuantitatif laporan 

keuangan tahunan PT. Kalbe Farma sebagai berikut: 

a. Data Laporan Neraca PT. Kalbe Farma periode tahun 2005 hingga 2010. 

b. Data Laporan Laba Rugi PT. Kalbe Farma periode tahun 2005 hingga 2010. 

c. Data Laporan Arus Kas PT. Kalbe Farma periode tahun 2005 hingga 2010. 

Adapun sumber data tersebut diperoleh langsung dari situs resmi PT. Kalbe Farma 

yaitu www.kalbe.co.id berupa published annual report. Selain itu, digunakan juga 

metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari baik 

buku-buku, jurnal, artikel internet, maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

3.3 Metode Analisis Data 

Teknik pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu jenis dan 

analisis data menggunakan model matematik, statistik, ekonomi, maupun bentuk lainnya 

sedangkan penafsiran atau pembahasan analisis data tersebut dijabarkan secara 

deskriptif. 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
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1. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan 

penelitian, yaitu data laporan keuangan PT. Kalbe Farma Tbk dari tahun 2005 hingga 

2010, data harga saham KLBF dan IHSG di Bursa Efek Indonesia selama periode 

tahun 2005 hingga 2010. 

2. Tahap Pengolahan Data 

Di tahap ini, Penulis mengolah data yang sudah ada dengan metode discounted cash 

flow untuk melakukan proyeksi arus kas perusahaan di masa depan serta menentukan 

nilai wajar saham perusahaan. 

3. Tahap Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan  

Tahap ini merupakan tahap terakhir, Penulis menarik kesimpulan dari data yang 

telah diolah dan dianalisis sehingga dapat diambil keputusan apakah saham PT. 

Kalbe Farma Tbk berada dalam kondisi undervalued atau overvalued terhadap nilai 

pasar sekarang. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum PT. Kalbe Farma Tbk 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan PT. Kalbe Farma Tbk 

PT. Kalbe Farma Tbk didirikan sebagai perseroan sejak tahun 1966 dan 

melakukan akusisi dengan PT. Dankos Laboratories di tahun 1977, serta PT Bintang 

Toedjoe dan PT. Hexpharm Jaya di tahun 1985. Kalbe kemudian menjadi 

perusahaan publik pada tahun 1991 di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan 

melakukan Penawaran Umum Perdana (IPO). Pada tahun 1993, PT. Kalbe Farma 

Tbk mengakuisisi PT. Sanghiang Perkasa dan melakukan konsolidasi bisnis nutrisi 

kedalam anak perusahaan ini. Pertama kalinya PT. Kalbe Farma Tbk memulai bisnis 

minuman energi pada tahun 1994 dengan peluncuran Extra Joss. Sejak tahun 1995, 

melakukan dilusi 50% kepemilikan pada PT Helios Arnott’s Indonesia yang 

bergerak dalam bisnis makanan dan pada tahun 1997 menjual sisa kepemilikan 50% 

pada PT Helios Arnott’s Indonesia serta melakukan akuisisi pada merek Woods dan 

akuisisi 80% saham PT Saka Farma Laboratories. Semenjak tahun 2006, PT. Kalbe 

Farma Tbk terus berusaha memeperluas cakupan regional, membangun merek dan 

meningkatkan pengembangan penemuan obat, serta membangun jaringan dan 

kemitraan global. 

Berkantor pusat di Jakarta, tepatnya di Jl. Let. Jend. Suprapto Kav. 4, PT. Kalbe 

Farma Tbk merupakan salah satu perusahaan publik farmasi terbesar di Asia 
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Tenggara dengan pasar tersebar di 9 negara yaitu Kambodia, Malaysia, Myanmar, 

Sri Lanka, Vietnam, Nigeria, Filipina, Singapur, dan Afrika Selatan. Hingga kini, 

PT. Kalbe Farma Tbk memiliki nilai kapitalisasi pasar pada saat ini diatas USD 1.4 

miliar dan penjualan melebihi Rp 9 triliun 

4.1.2 Visi, Misi, Motto dan Nilai 

4.1.2.1 Visi  

Menjadi perusahaan yang dominan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan 

memiliki eksistensi di pasar global dengan merek dagang yang kuat,didasarkan oleh 

manajemen, ilmu dan teknologi yang unggul. 

4.1.2.2 Misi  

Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik.  

4.1.2.3 Motto  

” The Scientific Pursuit of Health for a Better Life” 

4.1.2.4 Nilai “Panca Sradha Kalbe” 

a) Saling percaya adalah perekat diantara kami,  

b) Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami,  

c) Inovasi adalah kunci keberhasilan kami,  

d) Bertekad untuk menjadi yang terbaik,  

e) Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami. 
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4.1.3 Strategi Perusahaan 

“Productivity – Innovation - Cash Flow (PIC) Strategy” 

 4.1.3.1 Productivity 

Strategi mendorong pelaksanaan yang unggul. Perbaikan pengelolaan rantai 

pasokan Grup Kalbe di tahun 2010 telah memasuki tahap penyelarasan antara 

organisasi dan operasional yang lebih mendalam. Upaya memperlancar pengelolaan 

rantai pasokan ini mampu memperbaiki struktur biaya serta meningkatkan 

produktivitas, yang akhirnya meningkatkan nilai Perseroan. 

 4.1.3.2 Innovation 

Strategi menciptakan terobosan baru untuk selalu menciptakan nilai tambah. 

Kalbe terus mendorong inovasi berbasis teknologi medis yang secara potensial bisa 

memberikan nilai tambah untuk kesinambungan pertumbuhan bisnis serta mampu 

memberikan kontribusi bagi perkembangan dunia kesehatan. 

 4.1.3.3 Cash Flow 

Strategi memperbaiki proses untuk meningkatkan kinerja perseroan. Alur proses 

yang selaras dari produksi hingga distribusi adalah urat nadi yang menentukan 

kesehatan kinerja Perseroan. Melalui penyempurnaan rantai pasokan secara end-to-

end dari pembelian bahan baku, persediaan bahan jadi, produksi, pengaturan 

persediaan produk hingga distribusi di tahun 2010, Kalbe mampu menurunkan siklus 
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operasional bersih dan memperbaiki pengelolaan modal kerja sehingga berdampak 

pada kelancaran arus kas Perseroan. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Kalbe Farma secara keseluruhan, dilampirkan di Lampiran. 

4.1.5 Tinjauan Usaha 

Grup Kalbe memiliki fokus bisnis di 4 kategori produk dan jasa kesehatan yang 

masing-masing memberikan kontribusi yang relatif seimbang terhadap total 

pendapatan Grup, yaitu kategori obat resep (kontribusi 25%), produk kesehatan 

kontribusi 17%), produk nutrisi (kontribusi 22%) serta bisnis distribusi & kemasan 

(kontribusi 36%). 

Divisi Obat Resep telah mampu melayani penyediaan obat resep dan mengalami 

peningkatan penjualan dari tahun ke tahun didominasi oleh segmen apotek dan 

segmen rumah sakit. Obat resep yang dilayani beragam mulai dari segmen obat 

generik hingga obat khusus seperti obat kanker. Melalui Divisi Generik, PT. Kalbe 

Farma Tbk memproduksi lebih dari 30 produk obat generik yang lengkap, 

berkualitas dan ekonomis dengan berbagai bentuk kemasan. Obat Generik Kalbe 

memiliki distribusi yang luas dan tersebar di rumah sakit, apotek, puskemas dan 

klinik di seluruh Indonesia, sehingga lebih mudah terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat. Divisi Obat Resep hingga tahun 2009 telah memproduksi 359 produk 

obat resep yang telah memperlihatkan hasil yang menjanjikan. Prospek untuk Divisi 

Analisis Penilaian Harga..., Erlyn Yovinna , Ma.-Ibs, 2011



49 
 

Obat Resep di tahun mendatang adalah pengembangan produk-produk baru yang 

terarah, misalnya produk penyembuhan luka, cairan infus, dan sebagainya. 

Divisi Produk Kesehatan PT. Kalbe Farma Tbk terus melakukan inovasi produk-

produk kesehatan baru, antara lain produk yang menyehatkan, mudah dan praktis 

untuk dikonsumsi dan memiliki cita rasa. Divisi Produk kesehatan memiliki dua 

kategori produk yaitu obat bebas (OTC) dan minuman energi. Dalam pasar obat 

bebas, PT. Kalbe Farma Tbk berada di urutan pertama dengan penguasaan 16% 

pangsa pasar di Indonesia. Pengertian obat bebas disini adalah jenis obat-obatan 

yang bebas tersedia dan dijual tanpa resep dokter dan digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit ringan serta meningkatkan kesehatan masyarakat luas 

secara efektif dengan biaya terjangkau. Divisi Produk Kesehatan memproduksi obat 

bebas tersebut dalam 6 kelas terapi. Kelas terapi obat maag seperti Promag, Waisan; 

kelas terapi obat diare seperti Neo Entrostop, kelas terapi obat batuk seperti Komix 

dan Woods; kelas terapi obat flu seperti Mixagrip; kelas terapi anti jamur seperti 

Kalpanax; dan kelas terapi suplemen kesehatan seperti Cerebrovit dan Fatigon. Di 

segmen minuman energi, seiring tekanan persaingan pasar, segmen ini terus 

melakukan perbaikan dan pembenahan dalam aspek produk, distribusi dan 

pemasaran. Dengan demikian, prospek terhadap Divisi Produk Kesehatan adalah 

terus memantau perkembangan pasar untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan, 

antara lain melalui produk berbahan dasar herbal dan alami. Di samping itu, juga 

diharapkan ada peningkatan kompetensi dalam bidang rantai pasokan dan pemasaran 

produk minuman kesehatan. 
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Divisi Nutrisi meluncurkan merek korporat Kalbe Nutritionals yang hingga kini 

mencakup 11 merek rangkaian produk-produk nutrisi yang lengkap untuk seluruh 

lapisan usia konsumen serta produk-produk konsumen dengan kebutuhan khusus, 

sebagai contoh susu Zee, Prenagen, Entrasol, dan sebagainya. Divisi Nutrisi 

memfokuskan pertumbuhan pada produk-produk premium, yang menempatkan 

Kalbe dalam posisi bersaing ketat dengan produsen-produsen multinasional yang 

telah mapan di segmen produk nutrisi premium. Namun demikian, melihat segmen 

kelas menengah yang terus bertumbuh pesat, Kalbe mulai meluncurkan produk yang 

ditargetkan pada segmen yang sangat potensial ini. Prospek Divisi Nutrisi di masa 

depan terbukti menjanjikan dan akan terus dikembangkan sebagai motor 

pertumbuhan di masa depan. 

Divisi Ditribusi dan Kemasan berfokus pada distribusi produk-produknya secara 

lancar dan merata ke jutaan outlet di seluruh Indonesia secara langsung maupun 

tidak langsung, dengan tujuan menjamin ketersediaan produk dan peningkatan 

penetrasi produk Perseroan ke daerah baru. Dalam distribusi peralatan kesehatan, 

Perseroan tidak sekedar bertindak sebagai agen penjual, namun juga melakukan 

kegiatan pemasaran secara aktif melalui kegiatan seminar dan sebagainya ke klinik 

dan rumah sakit di Indonesia. Jaringan distribusi farmasi Kalbe yang paling luas di 

Indonesia ini, dijalankan oleh PT Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval) dan 

anak perusahaannya. Prospek masa depan untuk Divisi Distribusi dan Kemasan, 

Kalbe berupaya meningkatkan ketersediaan produk dan efisiensi modal kerja dalam 

menghadapi tantangan dan persaingan yang akan terus bertambah seiring tuntutan 
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akan pelayanan yang lebih berkualitas dan biaya distribusi yang semakin kompetitif. 

Sebagai upaya untuk memperluas dan meningkatkan efisiensi jaringan distribusi, 

Divisi Distribusi akan melakukan ekspansi ke wilayah baru, serta meningkatkan 

kondisi fasilitas dan kapasitas gudang yang ada. 

4.2 Analisis Fundamental  

4.2.1 Analisis Makro Ekonomi 

Menurut Agen Intellijen Pusat Amerika (2011), Indonesia merupakan negara 

dengan populasi masyarakat terbesar keempat setelah Republik Rakyat China 

(RRC), India dan Amerika Serikat. Indonesia memiliki populasi penduduk sebanyak 

kurang lebih 245 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 1.06 persen per tahunnya. 

Dengan demikian,Indonesia termasuk target pasar yang besar bagi industri domestik 

maupun industri asing.  

Dari segi ekonomi, Bank Indonesia mencatat bahwa tingkat pertumbuhan 

perekonomian di Indonesia telah bertumbuh rata-rata sebesar kurang lebih 6% 

selama 5 tahun. Hingga tahun 2007, pertumbuhan ekonomi masih stabil berkisar di 

angka 6%, sementara pada tahun 2008 dan 2009 pertumbuhan ekonomi sempat 

terhambat karena krisis ekonomi global yang membawa dampak ke perekonomian 

Indonesia. Pada tahun 2008 dan 2009 tingkat pertumbuhan berada pada level 5.2 % 

dan 5.4% berturut-turut kemudian Pemerintah mengeluarkan sepuluh (10) kebijakan 

yang ditetapkan dalam menangani krisis global tersebut. Langkah yang diproritaskan 

Pemerintah adalah mengutamakan proteksi rakyat kecil dan memastikan sektor riil 
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terus bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bernilai positif. Pada 

tahun 2010, Indonesia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali ke level 

6.9%, sehingga secara keseluruhan Pemerintah berhasil meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia sebesar 32.69% semenjak 2008 hingga akhir 2010. Di lain pihak, 

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga terus bertumbuh dari tahun ke tahun 

seperti yang ditunjukkan oleh Grafik 4.1, bahwa dari tahun 2008 hingga tahun 2010 

telah meningkat sekitar 29.44%.  

   

Dari sisi harga, tingkat inflasi Indonesia pada tahun 2006 dan 2007 bersifat stabil 

pada level 6.6%, namun terjadi fluktuasi yang cukup tajam pada tahun 2008 dan 

2009.  Pada tahun 2008, tingkat inflasi cukup tinggi karena pengaruh risiko akibat 

krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global tersebut mampu membawa imported 

inflation yang terjadi karena ketidakpastian perkembangan komoditas dunia baik 

makanan maupun energi. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatakan 

harga BBM bersubsidi dan faktor musiman seperti tekanan permintaan akibat hari 

raya agama turut berperan dalam mendorong peningkatan tekanan inflasi pada akhir 

tahun 2008. Pada akhir tahun 2010, tingkat inflasi berhasil dikendalikan dan berada 
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Grafik 4.1 Pertumbuhan PDB Indonesia 

Sumber : www.bi.go.id 
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pada tingkat 7%. Pemulihan ini terjadi karena kebijakan pemerintah (Bank 

Indonesia) melalui kebijakan moneter ,salah satunya dengan meningkatkan cadangan 

devisa untuk menahan gejolak volatilitas Rupiah. Untuk mendukung kebijakan BI 

tersebut, Pemerintah sendiri berupaya melakukan perbaikan di bidang distribusi dan 

upaya penyediaan kebutuhan pokok. Secara keseluruhan, Pemerintah telah berhasil 

menurunkan laju inflasi sebesar 36.94% semenjak 2008 hingga akhir 2010. 

 

Di sektor keuangan, kondisi perbankan tetap menjaga tingkat likuiditasnya 

dengan CAR yang cukup tinggi (17.6%). Indikator-indikator utama seperti CAR 

(Capital Adequacy Ratio), NPL (Non-Performing Loan) dan PDN (Posisi Devisa 

Netto) perbankan menunjukkan ketahanan dalam menghadapi gejolak pasar. 

Pertumbuhan kredit mulai menurun, sementara risiko kredit tetap terjaga meskipun 

ke depan masih perlu diwaspadai. Rasio NPL gross dan net 2009 masing-masing 

meningkat secara marginal yaitu dari 4.5% dan 1.9% menjadi 4.6% dan 2.0%. (Putu 

Darma, 2009) 
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Suku bunga surat berharga seperti Surat Bank Indonesia (SBI) atau obligasi 

pemerintah seperti Surat Utang Negara (SUN) sebagai patokan surat berharga bebas 

risiko (risk-free) dengan asumsi Bank Indonesia (Pemerintah) tidak pernah gagal 

bayar (default). SBI digunakan sebagai patokan untuk menetapkan tingkat suku 

bunga perbankan, seperti suku bunga tabungan, deposito dan suku bunga kredit. 

 

Dari grafik BI Rate yang ditunjukkan diatas, terlihat bahwa BI Rate sempat 

mengalami penurunan di tahun 2007 dan 2008 kemudian meningkat kembali di 

tahun 2009. Hal ini terjadi sebagai usaha Pemerintah dalam mengatasi krisis 2008, 

yaitu penurunan BI rate yang diharapkan sebagai stimulus moneter, yaitu mendorong 

perkreditan. Menurut hasil survey BI di tahun 2008, dengan penurunan BI rate 

sebagian besar Bank telah menurunkan suku bunga simpanan terutama suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit investasi per Desember 2008.  Sebagai hasilnya, 

tercapai target pertumbuhan kredit terlihat dari tingginya pertumbuhan kredit tahun 

yang untuk posisi Mei 2009 tumbuh sebesar 36.84%. Penurunan BI rate sebesar 

23.08% semenjak akhir tahun 2008 juga diharapkan akan meningkatkan likuiditas 
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perbankan di Indonesia. Untuk itu Bank Indonesia bersama perbankan akan terus 

berupaya mengurangi kendala-kendala dalam peningkatan fungsi intermediasi 

perbankan (Putu Darma, 2009).  

Di pasar domestik, dipicu oleh perbaikan likuiditas perbankan dan kembalinya 

sentiment positif dari pelaku pasar pasca krisis ekonomi global, Indonesia mulai 

mengalami aliran modal masuk (capital inflow). Indonesia dinilai sebagai negara 

yang layak dijadikan tempat berinvestasi menurut lembaga pemeringkat S&P. Aliran 

modal masuk mempengaruhi posisi Rupiah terhadap mata uang negara lain, yaitu 

penguatan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. Penguatan Rupiah turut 

menjadi pemicu penguatan Index Harga Saham Gabungan (IHSG), ditunjukkan oleh 

Grafik 4.4 bahwa IHSG menuju arah menguat semenjak 2008 hingga 2010 sebesar 

173.24%. 

 

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia memiliki prospek yang dinilai 

cukup baik. Pertumbuhan ekonomi diprediksi masih akan mampu tumbuh sekitar 6% 

hingga 6.5%. Walaupun laju inflasi diperkirakan bakal lebih tinggi, namun belum 

tentu akan membuat overheating. Inflasi diprediksi sekitar 4.5% sampai 5.5%, 
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sehingga tidak akan mendorong peningkatan suku bunga. Kuncinya adalah 

pengelolaan kebijakan moneter dan fiskal yang lebih efektif. Nilai tukar Rupiah rata-

rata untuk tahun 2010 diperkirakan mengalami penguatan dan dengan demikian akan 

memicu kenaikan IHSG pula. (Angelina Desy, 2009). Faktor penguatan Rupiah dan 

IHSG adalah sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian Indonesia, maka 

menjadi tugas Pemerintah bekerjasama dengan seluruh pelaku pasar untuk menjaga 

iklim investasi di Indonesia tetap positif. 

4.2.2. Analisis Industri Farmasi 

Sektor industri manufaktur termasuk sektor industri yang berperan penting bagi 

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ekspor industri manufaktur menyumbang kurang 

lebi 85% ekspor nonmigas dan sekitar 67% total ekspor Indonesia sejak 1994. 

Ekspor industri manufaktur menyumbang sekitar 85% ekspor nonmigas dan sekitar 

67% total ekspor Indonesia sejak 1994 (Mudrajad Kuncoro, 2008). Singkatnya, 

industri manufaktur telah menjadi penyumbang nilai tambah yang dominan bagi 

GDP Indonesia dan Grafik 4.5 dibawah ini menjelaskan perbandingan indeks 

industri manufaktur dengan industri consumer goods dan industri property, bahwa 

indeks manufaktur memiliki posisi yang lebih menjanjikan daripada industri 

property. 
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Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pasca krisis ekonomi mayoritas indeks 

tersebut secara yoy (year on year) mengalami penurunan. Industri manufaktur 

terutama yang berorientasi pada ekspor mengalami keterpurukan tajam akibat 

rendahnya permintaan terhadap barang manufaktur dari negara lain, ditambah 

dengan meningkatnya harga komoditas dunia dan pelemahan nilai tukar.  Kondisi ini 

berhasil diatasi oleh Pemerintah berkat kebijakan pengembangan sektor manufaktur 

sehingga indeks manufaktur di tahun 2009 meningkat tajam. 

Sebagai bagian dari industri manufaktur, industri farmasi sendiri telah 

berkembang mengatasi kondisi krisis ekonomi global. Mengacu data IMS Health, 

sektor farmasi di Indonesia bertumbuh dari sekitar Rp29.98 triliun pada 2008 

menjadi Rp33.96 triliun pada 2009, dan mencapai Rp37.53 triliun pada akhir 2010 

(Wahyu, 2009). Berdasarkan data Intercontinental Marketing Services (IMS) Health 

Juni 2010, penguasaan pangsa pasar farmasi nasional secara umum didominasi oleh 

Kalbe Group (14%), diikuti Dexa Medica Group (7%), Sanbe (6%), Soho Group 
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(4%), Tempo Group (4%), Pharos Group (4%), dan Bayer Indonesia (3%). 

Sementara jika dilihat lebih detail berdasarkan jenis obatnya, pemain utama di 

segmen obat resep adalah Kalbe Group (14%), Dexa Medica Group (7%), Sanbe 

(6%), Pfizer Group (4%), Sanofi Aventis Group (4%). Fahrenheit (4%), dan Novartis 

Group (4%). Sedangkan pemain utama di segmen obat bebas adalah Kalbe Group 

(15%), Tempo Group (9%), Soho Group (7%), Pharos Group (6%), Abbott Group 

(5%), Koni-mex (5%), dan Glaxosmith KL Group (3%). Untuk obat generik, 

dominasi pasar saat ini masih dikuasai oleh perusahaan farmasi badan usaha milik 

negara (BUMN), terutama Indofarma dan Kimia Farma. 

Dari sisi persaingan, analisis terhadap industri farmasi dilakukan dengan 

analisis teori Michael Porter tentang Lima (5) Kekuatan Persaingan: 

4.2.2.1 Persaingan antara perusahaan dalam industri yang sama 

 Kalbe Farma mengalami persaingan dalam hal pemasaran, distribusi, 

hingga inovasi baik dalam internal maupun dari eksternal. Persaingan internal 

terjadi karena salah satu anak perusahaan Kalbe Farma, yaitu Dankos 

Laboratories menjadi pesaing dengan produk dalam kategori yang sama. Di 

obat flu, misalnya, Kalbe memiliki Procold sementara Dankos Laboratories 

punya andalan yang cukup ampuh, Mixagrip. Kalbe dan Dankos bisa saling 

melihat data masing-masing, dengan demikian mereka bisa saling 

menjatuhkan (Kusumawati, 2010). Persaingan eksternal terjadi antara 

perusahaan dalam industri yang sama, yaitu seperti misalnya PT. Kimia 

Farma (KAEF), PT Pyridam Farma Tbk (PYFA), Darya-Varia Laboratoria 
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(DVLA), Indofarma (INAF), Merck Indonesia (MERK), Schering Plough 

Indonesia (SCPI), Tempo Scan Pasific (TSPC), maupun beberapa perusahaan 

lainnya yang telah maupun belum tercatat di Bursa Efek Jakarta. 

 Keunggulan Kalbe Farma sendiri adalah keberhasilan Divisi Obat Resep 

dalam menguasai pangsa pasar tertinggi di pasar obat resep Indonesia yakni 

sebesar 14% diantara sekitar 200 perusahaan farmasi lainnya, melebihi Dexa 

Medica Group dan Sanbe Farma dengan penguasaaan pasar sebesar 7% dan 

6% (IMS Health, 2010). Secara keseluruhan, Kalbe menguasasi 15% pangsa 

pasar obat bebas di Indonesia, ditunjang oleh pelaksanaan strategi direct to 

customer yaitu pendekatan kepada masyarakat melalui kegiatan social dalam 

rangka meningkatkan kesehatan umum. 

4.2.2.2 Ancaman barang substitusi 

 Dari divisi produk kesehatan, Kalbe Farma memiliki 2 jenis produk yaitu 

produk kesehatan dan minuman energi. Penjualan minuman energi pada 

tahun 2010 menurun 1.5% dari tahun 2009 karena belum stabilnya penjualan 

produk minuman energi ExtraJoss. Menurut Laporan Tahunan Kalbe Farma 

2010, penurunan kinerja minuman energi ini disebabkan oleh pergeseran 

permintaan dari minuman energi ke minuman isotonik. Persaingan dalam 

segmen minuman energy adalah Kratingdaeng oleh PT AHEB (Asian Health 

Energy Beverages) atau KukuBima oleh PT. Sido Muncul, sedangkan 

persaing segmen minuman isotonik adalah Pocari Sweat oleh PT Amerta 

Indah Otsuka. Untuk menangani hal tersebut, Kalbe Farma mengeluarkan 
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varian baru produk minuman isotoniknya, yaitu rasa baru Fatigon Hydro 

serta varian rasa baru untuk minuman energi E-Juss.  

 Dari Divisi Nutrisi, Kalbe Farma menyediakan produk nutrisi untuk 

segala lapisan usia. Pesaing yang muncul adalah misalnya susu AnMum 

oleh PT. Fonterra Brands Indonesia untuk kategori nutrisi ibu hamil, atau 

Sustagen oleh Nestle Nutrition. Untuk memenangkan persaingan dalam 

segmen nutrisi, Kalbe Farma terus menciptakan inovasi produk nutrisi 

dalam berbagai kategori segmen usia dan menjalin hubungan langsung 

dengan konsumen melalui gerai Nutrition for Life (NFL). 

 Selain itu, Kalbe Farma mengalami persaingan karena keberadaan obat-

obat tradisional, atau obat herbal yang dijual dengan bebas. Namun, dengan 

memanfaatkan posisi unggul merek-merek produk kesehatannya, Kalbe 

mendorong pengembangan varian produk baru ke berbagai segmen berbeda 

sesuai pergeseran permintaan pasar antara lain dengan mengandalkan 

kandungan produk herbal dan bahan alami, seperti Fatigon C-Plus yang 

menggunakan Pureway-C, generasi terbaru Vitamin C dengan kombinasi 

bahan alami buah-buahan dan sayuran serta Vitamin B kompleks dan Zinc. 

4.2.2.3 Bargaining power pembeli 

 Pembeli memiliki daya tawar yang tinggi atau rendah dikarenakan oleh 

berbagai faktor, antara lain differensiasi, konsentrasi, kepentingan pembeli, 

tingkat pendapatan, pilihan kualitas produk, akses informasi, dan switching 

cost. Kalbe Farma memiliki strategi pengembangan produk-produk generik 

pertama di pasar dengan harga yang tepat dan terjangkau oleh mayoritas 
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masyarakat. Kalbe Farma juga memiliki startegi fokus (konsentrasi),seperti 

misalnya pengembangan portofolio obat untuk kelas terapi pada tiga bidang 

yaitu terapi kanker, ginjal, dan diabetes. Dalam hal kualitas, Kalbe Farma 

menjaga kualitas obat selama pengiriman sesuai dengan prinsip-prinsip 

“Cara Membuat Obat yang baik (Good Manufacturing Practices), praktek 

penyimpanan yang baik (Good Storage Practices) dan praktek distribusi 

yang baik (Good Distribution Practices) itu sendiri. Kualitas obat dari 

produksi hingga sampai ke pengguna akhir dikelola oleh PT Enseval Putera 

Megatrading dan Divisi Ditribusi Kalbe Farma. Akses informasi tenatng 

obat-obatan yang diproduksi oleh Kalbe Farma dapat dicari dengan mudah 

melalui situs internet, melalui resep dokter, atau anjuran dari apotek untuk 

obat resep, sedangkan obat bebas diperdagangkan secara bebas dan 

informasinya dapat dilihat melalui iklan televisi atau membaca informasi 

dosis obat yang tertera di kemasan obat. Dalam hal biaya perpindahan 

(switching cost) untuk obat resep adalah kemungkinan efek samping yang 

mungkin diderita karena alergi obat tertentu namun bagi obat bebas, biaya 

perpindahan hampir tidak ada karena begitu banyaknya obat sejenis yang 

tersedia di pasaran untuk jenis penyakit tertentu sehingga pembeli bebas 

memilih obat yang diinginkan sesuai penyakit yang diderita. Secara 

keseluruhan, dalam kasus Kalbe Farma, pembeli tetap memiliki kekuatan 

tawar yang tinggi karena banyaknya pilihan obat dengan kegunaan yang 

sama dan kualitas yang hampir sama. Di samping itu, pembeli dapat dengan 

mudah beralih ke obat generik dengan harga yang lebih murah. 
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4.2.2.4 Bargaining power pemasok  

 Pemasok bahan baku, komponen, tenaga kerja, dan jasa (seperti 

keahlian) kepada perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan di perusahaan, 

ketika ada beberapa pengganti. Direktur Pemasaran Ethical Kalbe Farma, 

Michael Buyung (2011) mengatakan seluruh bahan baku obat masih 

didatangkan dari Eropa dan Amerika Latin karena Indonesia belum memiliki 

industri hulu untuk memasok kebutuhan pabrik obat terutama obat kanker 

karena dianggap tidak ekonomis, sebab produksinya harus untuk konsumsi 

besar. Ketergantungan terhadap impor atas 90% bahan baku dan 50% bahan 

pengemas menjadikan daya tawar pemasok juga menjadi tinggi. Di samping 

itu, ketergantungan terhadap impor tersebut mengakibatkan kenaikan harga 

obat, terutama obat kanker karena pengaruh kurs atau ketersediaan bahan 

baku itu sendiri. Dalam mengatasi hal tersebut, Kalbe Farma membangun 

pabrik-pabrik yang menunjang produksi domestik atas produk kesehatan 

sehingga harga obat dapat berkurang. Sebagai contoh, Kalbe Farma pada 

tahun 2005 telah mengawali pembangunan pabrik susu pada kuartal II 2005 

dan berproduksi komersial tahun 2007 dengan kapasitas terpasang 12.000 

ton per tahun sehingga menunjang pertumbuhan penjualan diatas 15% pada 

akhir 2005.  

4.2.2.5 Ancaman pemain baru 

Kekuatan ini biasanya dipengaruhi besar kecilnya hambatan masuk ke dalam 

industri. Biasanya semakin tinggi hambatan masuk, semakin rendah 

ancaman yang masuk dari pendatang baru. Hambatan untuk masuk sebagai 
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perusahaan farmasi di Indonesia adalah ketatnya regulasi Pemerintah yang 

melarang perusahaan farmasi asing untuk menjual produknya di Indonesia 

tanpa memiliki fasilitas produksi di Indonesia serta ketatnya regulasi 

pemerintah mengenai standar kualitas. Pemerintah pada tanggal 3 November 

2008 menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Per-menkes) 

No.lOlO/Menkes/ Per/XI/2008 yang menyatakan bahwa hanya perusahaan 

farmasi yang memiliki fasilitas produksi (pabrik) di dalam negeri yang 

diizinkan untuk meregistrasi obat dan mengedarkannya di wilayah hukum 

Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan pula bahwa hambatan ke 

industri farmasi cukup tinggi adalah bahwa industri ini membutuhkan modal 

yang cukup besar (capital intensive) karena salah satu persyaratannya adalah 

memiliki fasilitas produksi sendiri dan pentingnya keberadaan pengelolaan 

risiko akibat perubahan nilai tukar dalam melakukan impor bahan baku. 

Saat ini, Kalbe Farma dapat dikatakan masih berada pada tahap expansion stage, 

karena terlihat dari kegiatan Kalbe Farma untuk terus mengembangkan produknya 

dan menekan biaya serta terus menerus mengalami pertumbuhan penjualan yang 

lebih stabil dari sebelumnya di setiap divisinya sehingga pengurangan risiko juga 

terus berjalan. Pengembangan produk yang sedang difokuskan adalah produk obat 

kanker dan minuman energi yang diwujudkan dengan pendirian pabrik obat kanker. 

Pendirian pabrik tersebut diharapkan akan dapat menekan biaya impor obat kanker 

sehingga harga obat kanker dapat turun hingga berkisar 50%. Melalui strategi Kalbe 

Farma direct to customer, hubungan dengan pembeli dan calon pembeli meningkat 
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melalui kegiatan sosial yang diadakan seperti Fun Bike, Fun Aerobic bersana 

Fatigon. Dengan demikian, setiap divisi, per 2010, masing-masing telah mencatatkan 

keberhasilan pertumbuhan penjualan. 

4.2.3 Analisis PT. Kalbe Farma 

Analisa variable keuangan pada PT. Kalbe Farma melibatkan beberapa rasio 

keuangan mendasar seperti Gross Profit Margin, ROA, ROE, DER, dan Current 

Ratio. Dengan menggunakan rasio-rasio diatas kita akan dapat melihat kondisi 

perusahaan lebih dalam. Untuk menghitung rasio yang digunakan dalam analisis 

perusahaan, penulis menggunakan data yang terdapat dalam Laporan Keuangan 

Tahunan Perusahaan periode 2006-2010.  

Tabel 4.1 Rasio Keuangan Kalbe Farma 

Rasio Keuangan (%) 2006 2007 2008 2009 2010 

Gross Profit Margin 51.04 50.7 48.29 49.65 50.52 

ROA 14.63 13.73 12.39 14.33 18.29 

ROE 22.59 20.84 19.51 21.55 23.94 

Current Ratio 504.17 498.26 333.35 298.7 439.36 

DER 12.64 9.27 11.19 7.88 0.47 

EPS 67 70 72 97 137 

Sumber : Laporan Tahunan Kalbe Farma 2006 - 2010 

 

Hasil perhitungan rasio keuangan terhadap profitabilitas atau kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba, Gross profit Margin berarti bahwa setiap 100 Rupiah 

penjualan yang dilakukan dapat menghasilkan laba kotor Rp50.52 atau dapat 

dikatakan bahwa laba kotor perusahaan adalah 50.52% dari penjualan pada tahun 
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2010, mengalami peningkatan sebesar 1.75% dari tahun 2009. Rasio ROA mewakili 

efisiensi manajemen aset, bahwa setiap 100 Rupiah aset yang dimiliki perusahaan 

dapat memberikan kontribusi keuntungan sebesar Rp18.29 pada tahun 2010. ROA 

pada tahun 2011 tersebut sudah tumbuh sebesar 27.63% dibandingkan tahun 2009. 

Hal ini membuktikan efisiensi Kalbe Farma dalam mengelola aset yang dimilikinya. 

Rasio ROE mewakili kinerja perusahaan dalam memanfaatkan modalnya untuk 

menghasilkan laba, yaitu bahwa setiap untuk setiap seratus Rupiah modal 

perusahaan, perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar Rp23.94 pada tahun 2010, 

sudah mengalami pertumbuhan ROE sebesar 11.09% semenjak tahun 2009. 

Dari sisi likuiditas, Kalbe Farma tergolong perusahaan yang sangat likuid, 

terlihat dari posisi current ratio jauh diatas 100%  yaitu 439% pada tahun 2010. 

Rasio lancar 439% berarti untuk setiap 100 Rupiah hutang lancar dijamin dengan 

Rp439 aktiva lancar. Dari sisi solvabilitas, Kalbe Farma juga termasuk perusahaan 

denga risiko yang rendah karena sebagian besar pendanaannya bukan dari utang, 

bahkan pada tahun 2010, Kalbe Farma memiliki rasio DER hanya sebesar 0.47%. 

Terakhir, Kalbe Farma memiliki rasio EPS sebesar 137 pada tahun 2010 yang berarti 

untuk setiap satu lembar saham rata-rata laba yang diperoleh adalah Rp137 sehingga 

mengalami peningkatan sebesar 41% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Peningkatan EPS tersebut berarti Kalbe Farma semakin meningkatkan 

kesehajateraan stockholder-nya dan peningkatan prospek terhadap saham Kalbe 

Farma di masa depan. 
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4.3 Analisis Valuasi Saham  

4.3.1 Penentuan forecast period dan forecasting revenue growth. 

Dalam menentukan sejauh mana kita harus memperkirakan aliran kas 

perusahaan di masa depan, dilakukan analisis tentang posisi pasar dan tingkat 

kompetensi PT. Kalbe Farma. PT. Kalbe Farma memiliki merek dagang yang 

sudah terkenal karena sudah berdiri sejak 1966 dan dapat dikatakan sebagai 

perusahaan yang kuat. Melalui pengalihan bisnis distribusi kepada PT 

Enseval sejak tahun 1981, Kalbe Farma telah membangun jaringan distribusi 

pemasaran yang luas ke hampir seluruh Indonesia. Disamping itu, Kalbe 

Farma sebagai bagian dari industri farmasi yang telah diakui kegiatan 

produksinya di Indonesia karena telah mematuhi peraturan salah satunya 

memiliki fasilitas produksi (pabrik) di dalam negeri sesuai Peraturan Menteri 

Kesehatan (Per-menkes) No.lOlO/Menkes/ Per/XI/2008. Dengan demikian, 

proyeksi terhadap aliran arus kas Kalbe Farma akan dilakukan selama 5 

tahun mendatang. 

Perhitungan pertumbuhan pendapatan pada Kalbe Farma dilakukan 

dengan perhitungan historical growth model (Damodaran, 2002; 269) sebagai 

berikut:  
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Rumus pertumbuhan historis tersebut diaplikasikan terhadap data 

penjualan tahun 2005 hingga tahun 2010 sehingga didapatkan estimasi 

pendapatan penjualan untuk tahun 2011 hingga 2015. 

Tabel 4.2 Analisa Peramalan Pendapatan Penjualan 

Year 
 Sales (dlm 

milyar Rupiah)  
Growth Rate 

 Growth Rate 
Extrapolation  

 Inflation at 7 
Percent  

2005 5,870.939 
   

2006 6,071.550 3.42% 
  2007 7,004.910 15.37% 
  2008 7,877.366 12.45% 
  2009 9,087.347 15.36% 
  2010 10,226.789 12.54% 
  

     2011e 12,001.137 Geometric 
Average Growth 

11.74% 

11,427.414 10,942.664 

2012e 13,963.323 12,768.992 11,708.651 

2013e 16,106.693 14,268.072 12,528.256 

2014e 18,418.003 15,943.144 13,405.234 

2015e 19,707.263 17,814.869 14,343.601 

Sumber : hasil pengolahan data 

 Tabel peramalan pendapatan penjualan diatas dimulai dengan 

membandingkan peramalan penjualan dengan 3 metode perhitungan. 

Pertama, bahwa pertumbuhan penjualan tetap sesuai dengan tingkat inflasi. 

Kedua, pertumbuhan penjualan tetap sesuai dengan perhitungan rata-rata dari 

data pertumbuhan historis. Namun, kedua asumsi pertumbuhan tersebut tidak 

mempertimbangkan hal-hal seperti yang diungkapkan oleh Damodaran 

(2002; 294) bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan akan semakin menurun 

sementara pendapatan penjualan meningkat dan bahwa dalam membuat 

estimasi pertumbuhan pendapatan penjualan, harus membuat penilaian 
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subjektif tentang kompetisi, kapasitas perusahaan yang dinilai tersebut dalam 

mengatasi pertumbuhan pendapatan dan kapabilitas pemasaran perusahaan. 

Oleh karena itu, digunakan konsep Bradford (1993, 135) bahwa tingkat 

pertumbuhan pendapatan menurun seiring peningkatan pendapatan penjualan 

hingga berada di titik ekuilibrium, yaitu tingkat inflasi. 

Dengan demikian, tingkat pertumbuhan pendapatan penjualan ditentukan 

dengan konsep bahwa peningkatan pendapatan penjualan pada forecast 

period terakhir (tahun 2015) adalah sama dengan tingkat inflasi 7%. Dari 

hasil perhitungan geometric average growth sebesar 11.74%, dibagi dengan 

jumlah periode peramalan pendapatan penjualan sebagai berikut: 

      

 
        

Selanjutnya, perkiraan pertumbuhan dilakukan secara subjektif,berdasarkan 

analisa bahwa pertumbuhan rata-rata Kalbe Farma selama tahun 2007 hingga 

2010 adalah lebih kurang 12% hingga 15%. 

a. Tingkat pertumbuhan 2015 adalah 7% 

b. Tingkat pertumbuhan 2014 adalah 12% + 2.348% = 14.35% 

c. Tingkat pertumbuhan 2013 adalah 13% + 2.348% = 15.35% 

d. Tingkat pertumbuhan 2012 adalah 14%+ 2.348% = 16.35% 

e. Tingkat pertumbuhan 2011 adalah 15%+ 2.348% = 17.35% 
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4.3.2 Forecasting free-cash flow 

Estimasi free cash flow dilakukan juga dengan analisis data historis 

laporan keuangan Kalbe Farma sebagai berikut, yaitu dengan 

membandingkan rata-rata kinerja rasio Kalbe Farma selama 5 tahun dan 

dibandingkan dengan rata-rata kinerja rasio perusahaan lain di industri yang 

sama. 

Tabel 4.3 Data Historis Rasio Keuangan Utama Kalbe Farma 

Year 
Sales  

(dlm miliar Rupiah) 
COGS/Sales 

Operating 
Expenses/Sales 

Working 
Capital/Sales 

2006        6,071.550  49.0% 33.4% 43.9% 
2007        7,004.910  49.3% 34.6% 42.9% 
2008        7,877.366  51.7% 33.8% 37.0% 
2009        9,087.347  50.3% 32.4% 34.4% 

2010      10,226.789  49.5% 33.0% 38.0% 

 Five-year average  50.0% 33.4% 39.3% 

Sumber : hasil pengolahan data 

Tabel 4.4 Data Pembanding Industri Farmasi Indonesia 

(rata-rata selama 5 tahun) 

Company COGS/Sales 
Operating 

Expenses/Sales 
Working 

Capital/Sales 

Kimia Farma 72.5% 23.7% 19.0% 
Indofarma 74.5% 20.9% 20.9% 
Tempo Group 60.9% 28.0% 46.9% 
Merck Indonesia 42.6% 34.4% 37.8% 
Tigaraksa Satria 89.2% 8.8% 9.1% 

Industry avg 62.6% 26.7% 31.1% 

Sumber : hasil pengolahan data 
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Hasil tabel dapat digunakan sebagai penentu tingkat pertumbuhan COGS, 

Operating Expense, dan Working Capital dalam meramalkan aliran arus kas 

di masa depan, yaitu nilai tengah dari rata-rata Kalbe Farma dengan rata-rata 

industri. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan bahwa: 

a. tingkat pertumbuhan CoGS adalah 56.3% dari sales, hasil dari 

perhitungan sebagai berikut: 

                                            

 
 = 

          

 
 = 56.3% 

b. tingkat pertumbuhan Operating expense adalah 30% dari sales, hasil dari 

perhitungan sebagai berikut: 

                                            

 
 = 

            

 
 = 30% 

c. tingkat pertumbuhan Working Capital adalah 35.2% dari sales, hasil dari 

perhitungan sebagai berikut: 

                                            

 
 =
            

 
 = 35.2% 

 Tingkat pertumbuhan untuk capital expenditures ditentukan dengan 

rasio capital expenditure terakhir (2010) terhadap penjualan. Capex tahun 

2010 tercatat sebesar Rp469.775 Milyar dan Pendapatan penjualan 2010 

sebesar Rp10,226.789 Milyar, sehingga besaran pertumbuhan Capex adalah 

sebesar 4.59% dan diasumsikan tetap setiap tahunnya dengan perhitungan 

sebagai berikut: 
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 Tingkat pertumbuhan untuk depresiasi didasarkan pada dua tahap. 

Tahap pertama, melakukan perhitungan rasio antara depresiasi 2010 dengan 

asset tetap 2010. Menurut Laporan keuangan tahunan Kalbe Farma akhir 

2010, aset tetap kotor adalah sejumlah Rp 2,167.063 Milyar sedangkan pada 

tahun 2009, aset tetap kotor tercatat sejumlah Rp2,186.538 Milyar. Aset tetap 

kotor yang dimaksud terdiri Aset Pemilikan Langsung dan Aset Sewa 

Pembiayaan. Aset Pemilikan Langsung terdiri dari Bangunan dan 

prasarana,Perbaikan kantor disewa, Mesin dan Peralatan, Perlengkapan 

kantor, Kendaraan dan alat transportasi, Peralatan kesehatan. Asset sewa 

Pembiayaan terdiri dari mesin dan peralatan, serta Kendaraan. Semua 

komponen asset tetap tersebut terdapat dalam akun PPE (Property, Plant, and 

Equipment) dalam laporan keuangan Neraca Konsolidasi Kalbe Farma. 

Dengan demikian, tingkat pertumbuhan depresiasi adalah sebagai berikut: 

               

        
 

           

              
       

Kedua, rasio 9.12% tersebut akan diaplikasikan terhadap peramalan aliran 

arus kas, yaitu rasio 9.12% terhadap PPE tahun terakhir. Perhitungan PPE 

akhir 2011 adalah PPE 2010 ditambah Capex 2011, sehingga menghasilkan 

data sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Perhitungan Peramalan PPE Kalbe Farma 

(dalam Miliar Rupiah) 

tahun PPE awal Capex PPE akhir 

2010  -  - 2,167.06 

2011 2,167.06 491.573 2,658.64 

2012 2,658.64 514.136 3,172.77 

2013 3,172.77 537.735 3,710.51 

2014 3,710.51 562.417 4,272.92 

2015 4,272.92 588.232 4,861.16 

Sumber : hasil pengolahan data 

Dengan demikian, rasio depresiasi 9.12% tersebut akan dikalikan dengan 

PPE akhir tiap tahun dan menghasilkan peramalan depresiasi sebagai berikut: 

f. Depresiasi tahun 2010 adalah              

g. Depresiasi tahun 2011 adalah 9.12% x Rp2,658.64M = Rp242.468 M 

h. Depresiasi tahun 2012 adalah 9.12% x Rp3,172.77M = Rp289.357 M 

i. Depresiasi tahun 2013 adalah 9.12% x Rp3,710.51M= Rp338.399 M 

j. Depresiasi tahun 2014 adalah 9.12% x Rp4,272.92M= Rp389.690 M 

k. Depresiasi tahun 2015 adalah 9.12% x Rp4,861.16M= Rp443.338 M 

Unsur yang juga terdapat dalam peramalan aliran arus kas Kalbe Farma 

adalah unsur pajak. Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia terbaru, 

bahwa pajak untuk badan usaha adalah tarif pajak tunggal 25% dan dikurangi 

5% untuk PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Menurut 

Laporan keuangan Kalbe Farma 2010, tercatat bahwa 43.36% sahamnya 

dijual kepada publik di Bursa Efek, sehingga tarif pajak yang digunakan 

untuk peramalan aliran arus kas ini adalah sebesar 20%. 
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Dengan demikian, data pertumbuhan untuk peramalan tersebut diaplikasikan 

kedalam perhitungan peramalan aliran arus kas masa depan dari Kalbe Farma 

sehingga menghasilkan data sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Peramalan Aliran Arus Kas Kalbe Farma 

(dalam milyar Rupiah) 

  2010  2011e   2012e   2013e   2014e   2015e  

Sales growth Rate   17.35% 16.35% 15.35% 14.35% 7.00% 

Sales Revenue 10,226.789 12,001.137 13,963.323 16,106.693 18,418.003 19,707.263 

Less : Cost of Goods 
Sold 

      (56% of sales) 5,757.682 6,756.640 7,861.351 9,068.068 10,369.336 11,095.189 

Gross Income 4,469.107 5,244.497 6,101.972 7,038.625 8,048.667 8,612.074 

Less: Operating 
expense 

      (30% of sales) 3,068.037 3,600.341 4,188.997 4,832.008 5,525.401 5,912.179 

EBIT 1,401.070 1,644.156 1,912.975 2,206.617 2,523.266 2,699.895 

Less: Tax (20%) 280.214 328.831 382.595 441.323 504.653 539.979 

Add: Depreciation 197.719 242.468 289.357 338.399 389.690 443.338 

Less: Change in 
working capital 

      (35.2% of change in 
sales) 401.084 624.570 690.689 754.466 813.581 453.820 

Less: Capital 
Expenditures 470.000 491.573 514.136 537.735 562.417 588.232 

Net Cash Flow of 
the Firm 447.491 441.649 614.911 811.491 1,032.305 1,561.202 

Sumber : hasil pengolahan data 
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4.3.3 Penentuan discount-rate 

Menurut Pablo Fernandez (2007), penentuan discount rate yang cocok 

dipakai untuk metode free cash flow adalah WACC (Weighted Cost of 

Capital), dengan persamaan berikut: 

     
                   

   
 

dimana: E = market value of the equity  

Ke = required return to equity 

D = market value of the debt 

Kd = cost of the debt before tax = required return to debt 

T = tax rate 

 Komponen pertama adalah menentukan cost of equity. Perhitungan yang 

paling umum digunakan untuk menentukan cost of equity adalah dengan 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) sebagai berikut: 

                

 

dimana : Ke = required return to equity 

Rf = Risk free rate  

β = beta = Industry risk 

Rm = Market return 

(Rm-Rf) = Equity market risk premium 
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Tingkat risk-free rate yang digunakan adalah suku bunga SBI tahun 

terakhir 2010 menurut data Bank Indonesia, yaitu 6.45%. Beta dihitung 

dengan data historis dan dilakukan perhitungan regresi menggunakan 

persamaan: 

             

dimana : Rj = Stock return  

Rm = Market return  

a = Intercept from the regression 

b = Slope of the regression  

Tingkat pengembalian pasar dan tingkat pengembalian saham dihitung 

secara terpisah sehingga didapatkan data bulanan dari Januari 2006 hingga 

Desember 2010, dengan rumus sebagai berikut sehingga menghasilkan tabel 

data bulanan pengembalian saham dalam Lampiran 2 dan 3 : 

               
                        

        
 

dimana : Stock returnj = Return kepada stockholder di bulan j  

Pricej = Harga saham di akhir bulan j 

Pricej-1 = Harga saham di akhir bulan j-1 (bulan sebelumnya) 

Dividenj = Dividen atas saham di bulan j 
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dimana : Market returnj = return indeks pasar di bulan j  

Indexj = Level harga index pasar di akhir bulan j 

Indexj-1 = Level harga index pasar di akhir bulan j-1 (bulan 

sebelumnya) 

Dividenj = Dividen dibayarkan atas saham di bulan j 

Data tersebut diolah dengan menggunakan rumus: 

                         
           

   
 

                               

sehingga persamaan menjadi sebagai berikut: 

                   

Beta merupakan slope dari regresi tersebut, dengan demikian beta Kalbe 

Farma adalah sebesar 0.082. Beta tersebut kemudian diaplikasikan kedalam 

rumus CAPM dengan nilai risk free rate 6.45% dan rata-rata return pasar 

dihitung berdasarkan data historis market return yaitu 27.27% sehingga 

didapatkan nilai cost of equity sebesar 8.16%, sebagai berikut: 

                              

         

Komponen kedua dalam menentukan tingkat discount rates dengan 

metode WACC adalah menentukan nilai cost of debt. Sebagai penentu cost of 
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debt adalah yield to maturity obligasi perusahaan jangka panjang, karena 

obligasi jangka pendek tidak cocok dengan durasi aliran arus kas perusahaan. 

Namun, diketahui bahwa pada tahun 2010 Kalbe Farma tidak menerbitkan 

obligasi sehingga penentu cost of debt adalah interest bearing debt. Jumlah 

beban bunga Kalbe Farma pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 

(dalam milyar Rupiah) 2010 2009 

Pinjaman jk.pdk 24.29 339.131 

Sewa Pembiayaan jk.pdk 0.308 0.5 

Sewa Pembiayaan jk.pjg 0.745 1.045 

Estimasi kewajiban karyawan 105.488 108.002 

Jumlah 130.831 448.678 

  

Untuk mendapatkan cost of debt adalah dengan membagi jumlah beban 

bunga dengan rata-rata hutang, yaitu: 

                  

 
                                   

  

  
          

 
                   

  
      

Dengan demikian, diketahui bahwa cost of equity adalah sebesar 23.23% 

dan cost of debt sebelum pajak adalah 7.1%. Langkah selanjutnya adalah 

menentukan market value of equity, yaitu hasil perkalian antara jumlah 

saham beredar dengan harga saham akhir 2010 sebagai berikut: 
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Dalam membuat estimasi market value of debt dapat menggunakan data 

obligasi Kalbe Farma, namun karena pada tahun 2010 Kalbe Farma tidak 

menerbitkan obligasi maka market value of debt menjadi sama dengan book 

value of debt yang bersifat interest-bearing, yaitu Rp130.831Milyar. 

Data tersebut diaplikasikan ke rumus WACC sehingga didapatkan bahwa 

nilai WACC adalah 23.16% dijabarkan sebagai berikut: 

     
                                               

                        
 

           

 

4.3.4 Mengestimasi nilai wajar ekuitas perusahaan  

Perhitungan terminal value dilakukan dengan menggunakan Gordon 

Growth Model, dengan formula sebagai berikut: 

                
         

   
 

 dimana: CFn = final projected year cash flow 

  g = cash flow growth rate 

  R = discount rate = WACC 
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 Dalam perhitungan ini, growth rate diasumsikan sama dengan tingkat 

inflasi 7%, karena cash flow perusahaan dalam jangka panjang akan bergerak 

setidaknya sebesar tingkat inflasi (Bradford, 1993;146), sehingga: 

                
                         

           
 

                               

 Tahap berikutnya adalah perhitungan total company value atau enterprise 

value (EV). Perhitungannya didapat dari mem-present value-kan cash flow 

selama forecast period dan terminal value-nya dengan formula sebagai 

berikut: 

    
   

      
 
               

      

   

   

 

 

   
            

           
 
           

           
 

           

           
 
             

           

 
             

           
 

               

           
 

 Dengan demikian, didapatkan bahwa nilai perusahaan atau enterprise 

value adalah Rp101,556.396 Milyar. Setelah mendapatkan nilai enterprise 

value tersebut, maka harus dikurangkan terlebih dahulu dengan company net 

debt karena investor hanya akan berurusan dengan saham atau ekuitas 

perusahaan.  

                                                

Analisis Penilaian Harga..., Erlyn Yovinna , Ma.-Ibs, 2011



80 
 

 dimana: 

                                             

                                  

                         

Net debt merupakan selisih antara gross debt dengan posisi kas dalam Neraca 

Laporan Keuangan (Damodaran,2005;51). Kas dan ekuivalen kas menjadi 

faktor pengurang karena kas dapat digunakan untuk membayar kembali 

hutang maupun bunga hutang dan dengan demikian mengurangi nilai gross 

debt. Hasil net debt yang negatif dapat diartikan sebagai bukti tingginya 

likuiditas Kalbe Farma bahwa semua hutang dapat ditutupi oleh kas yang 

tersedia bahkan berlebih. Hal ini dapat dibuktikan oleh tingginya rasio 

likuiditas Kalbe Farma, yaitu posisi current ratio sebesar 439% pada tahun 

2010, maupun pada tahun-tahun sebelumnya bahwa posisi current ratio Kalbe 

Farma berkisar antara ±300% hingga ±500%.  

 sehingga: 

                                                     

                                      

 Dengan demikian, setelah didapat nilai sebenarnya perusahaan (Value of 

the firm), maka cara mendapatkan nilai wajar saham perusahaan adalah: 
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Jika dibandingkan dengan nilai pasar saham Kalbe Farma (KLBF) diakhir 

Desember tahun 2010, yaitu Rp3,250; maka saham Kalbe Farma termasuk 

saham undervalued karena harga wajarnya lebih tinggi dari harga pasarnya. 

Keputusan yang dapat diambil oleh pemegang saham Kalbe Farma setelah 

mengetahui nilai sahamnya yang undervalued tersebut adalah keputusan 

membeli (buy) karena cepat atau lambat harga saham akan terkoreksi naik 

hingga mendekati atau bahkan sama dengan harga wajar (Siahaan, 2003:77).  

Faktor yang dapat menyebabkan saham Kalbe Farma mengalami 

undervalued yaitu kemungkinan bahwa pasar tidak efisien. Menurut Hinsa 

Siahaan (2003) memungkinkan bahwa estimasi nilai intrinsik yang dilakukan 

kurang akurat karena faktor keterbatasan, yaitu masyarakat pasar terlambat 

dalam mencari tahu tentang nilai intrinsik saham sehingga memungkinkan 

bahwa saham akan terus bertahan dalam posisi overvalued ataupun 

undervalued selama-lamanya. 

Sautma Ronni (2004:183) menjelaskan lebih lanjut tentang faktor perbedaan 

informasi dalam pasar yang dikembangkan oleh Rock (1986). Menurut 

pandangan ini, beberapa investor (informed investor) mempunyai akses 

informasi mengetahui berapa sesungguhnya nilai saham yang akan 
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dikeluarkan. Investor lainnya (uninformed investor) tidak mengetahui karena 

sangat sulit atau mahal untuk mendapatkan informasi tersebut. Investor yang 

punya informasi akan membeli saham yang undervalued dan menghindari 

saham yang overvalued. Akibatnya, investor yang tidak punya informasi sulit 

mendapatkan saham undervalued, karenanya akan mendapatkan return yang 

lebih kecil. Karena issuers (dalam hal ini, PT Kalbe Farma Tbk) harus terus 

menerus menarik investor yang tidak mendapatkan informasi seperti investor 

yang punya informasi, maka rata-rata harga saham baru tersebut harus 

underpriced agar investor yang tidak punya informasi tersebut mendapatkan 

return yang memadai. Teori ini dikenal sebagai istilah “Winner’s Curse”. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor pasar yang tidak efisien 

merupakan penyebab utama nilai intrinsik Kalbe Farma mengalami kondisi 

undervalued.  

Di samping itu, karena keterbatasan waktu yang dialami oleh Penulis, nilai 

intrinsik yang dihasilkan oleh perhitungan bersifat one-on-one valuation atau 

satu harga tetap, dan bukan perhitungan berupa sebuah interval harga wajar 

saham Kalbe Farma. Hal ini disebabkan dalam melakukan estimasi nilai 

intrinsik, Penulis hanya mengambil skenario dimana pertumbuhan penjualan 

pada forecast period akhir adalah sama dengan inflasi Indonesia, dimana 

seharusnya masih ada kemungkinan pergerakan diatas atau dibawah nilai 

inflasi (Siahaan, 2003). 
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4.4 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan data dan asumsi perhitungan yang dilakukan, nilai wajar saham Kalbe 

Farma undervalued jika dibandingkan dengan nilai pasar KLBF per akhir 

Desember 2010. Saham undervalued dapat diartikan harga saham yang murah di 

pasar. Hal ini dapat berakibat kepada keputusan sebagian besar investor untuk 

membeli saham KLBF yang dimilikinya terkait aksi profit-taking. Murahnya harga 

saham KLBF dapat menarik investor untuk menanamkan dana dalam perusahaan. 

Tidak dapat disangkal bahwa secara perlahan, saham undervalued akan mengalami 

kenaikan harga sehingga return yang dihasilkan juga akan meningkat. Disamping  

itu bagi manajemen, disarankan untuk melakukan efisiensi biaya dan pengelolaan 

modal kerja dalam rangka menurunkan rasio operating expenses dan rasio working 

capital setidaknya hingga mendekati atau dibawah rasio operating expenses dan 

rasio working capital rata-rata perusahaan di industri yang sama. Penulis telah 

membuat skenario dimana kedua rasio tersebut diasumsikan sama dengan rasio 

rata-rata industri (terlampir) dan komponen lain dianggap sama, hasilnya 

menunjukan bahwa nilai wajar saham akan berubah menjadi Rp10,531.887 jika 

dibandingkan dengan nilai pasar KLBF per akhir Desember 2010 yaitu Rp3,250 

dapat dikatakan saham KLBF berada dalam posisi undervalued. Hal ini akan 

menguntungkan bagi investor atau calon investor karena berkesempatan memiliki 

saham KLBF dengan harga murah. Bagi perusahaan juga akan menguntungkan, 

yaitu mempermudah pendanaan melalui modal saham karena saham KLBF 

semakin menarik bagi para investor.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Untuk menjawab perumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat 

dijabarkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisis fundamental menggunakan discounted cash flow 

method terhadap PT Kalbe Farma nilai wajar saham per lembar PT Kalbe Farma 

adalah sebesar Rp 10,174. 

2. Jika dibandingkan dengan nilai pasar saham Kalbe Farma (KLBF) diakhir 

Desember tahun 2010, yaitu Rp3,250; maka saham Kalbe Farma termasuk saham 

undervalued karena harga wajarnya lebih rendah dari hari pasarnya. 
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5.2 Saran 

Menyadari adanya keterbatasan pada penelitian ini, maka penelitian selanjutnya 

sebaiknya: 

1. Pada penelitian ini hanya menggunakan metode Discounted cash flow 

method maka disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

metode yang lain seperti metode Contingent Claim (Option) Valuation atau 

Relative Valuation dengan tujuan untuk melengkapi penelitian sebelumnya, 

sehingga secara keseluruhan dapat menggambarkan nilai wajar saham yang 

lebih tepat.  

2. Penelitian ini hanya bersifat one valuation, atau satu harga tetap, dan bukan 

perhitungan berupa sebuah interval harga wajar saham Kalbe Farma. Dengan 

demikian, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan valuasi 

dalam beberapa skenario seperti skenario pesimis, normal, dan optimis 

sehingga didapatkan sebuah range harga wajar saham. 

3. Bagi investor, disarankan keputusan membeli (buy) karena cepat atau lambat 

harga saham akan terus terkoreksi naik hingga mendekati atau bahkan sama 

dengan harga wajar. 

4. Bagi manajemen, disarankan untuk melakukan efisiensi biaya dan 

pengelolaan modal kerja dalam rangka menurunkan rasio operating expenses 

dan rasio working capital setidaknya hingga mendekati atau dibawah rasio 

rata-rata industri sehingga saham KLBF undervalued. Dengan demikian hal 

ini akan menguntungkan bagi perusahaan, yaitu mempermudah pendanaan 

melalui modal saham karena saham KLBF menarik bagi para investor. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Struktur Organisasi PT Kalbe Farma 
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Lampiran 2. Data Pengembalian Harga Saham 

Tabel 4.7 Data Pengembalian Saham Kalbe Farma 

    
 harga  
saham   deviden  

stock 
return 

  Nov       

2005 Des  990 - 
 2006 Jan  1,300 - 31.31% 

  Feb  1,360 - 4.62% 

  Mar 1,360 - 0.00% 

  Apr  1,520 - 11.76% 

  Mei  1,310 - -13.82% 

  Juni  1,250 - -4.58% 

  Juli  1,200 - -4.00% 

  Agst  1,120 - -6.67% 

  Sept  1,320 - 17.86% 

  Okt 1,360 - 3.03% 

  Nov 1,180 - -13.24% 

  Des  1,190 - 0.85% 

2007 Jan  1,300 - 9.24% 

  Feb  1,220 - -6.15% 

  Mar 1,210 - -0.82% 

  Apr  1,260 - 4.13% 

  Mei  1,240 - -1.59% 

  Juni  1,390 10 12.90% 

  Juli  1,490 - 7.19% 

  Agst  1,360 - -8.72% 

  Sept  1,330 - -2.21% 

  Okt 1,360 - 2.26% 

  Nov 1,220 - -10.29% 

  Des  1,260 - 3.28% 

2008 Jan  1,200 - -4.76% 

  Feb  1,050 - -12.50% 

  Mar 980 - -6.67% 

  Apr  910 - -7.14% 

  Mei  880 - -3.30% 

  Juni  850 - -3.41% 

  Juli  800 - -5.88% 

  Agst  750 10 -5.00% 

  Sept  650 - -13.33% 

  Okt 365 - -43.85% 

  Nov 410 - 12.33% 

  Des  400 - -2.44% 

2009 Jan  465 - 16.25% 

  Feb  650 - 39.78% 

  Mar 620 - -4.62% 

  Apr  900 - 45.16% 

  Mei  880 - -2.22% 

  Juni  1,010 - 14.77% 

  Juli  1,310 13 30.94% 

  Agst  1,270 - -3.05% 

  Sept  1,330 - 4.72% 

  Okt 1,220 - -8.27% 

  Nov 1,250 - 2.46% 

  Des  1,300 - 4.00% 

2010 Jan  1,540 - 18.46% 

  Feb  1,560 - 1.30% 

  Mar 1,870 - 19.87% 

  Apr  2,075 - 10.96% 

  Mei  1,880 - -9.40% 

  Juni  2,100 - 11.70% 

  Juli  2,450 25 17.86% 

  Agst  2,325 - -5.10% 

  Sept  2,550 - 9.68% 

  Okt 2,675 - 4.90% 

  Nov 3,500 - 30.84% 

  Des  3,250 - -7.14% 

  

monthly 

return  

 

3.07% 

 

  

annually 

return  
 

36.85% 

 

  

std 

deviasi 

monthly  
 

14.43% 

 

  

std 

deviasi 

annually  
 

49.99% 
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Lampiran 3. Data Pengembalian Pasar 

Tabel 4.8 Data Pengembalian Pasar Kalbe Farma 

     IHSG  
Market 
return 

Market 
return 
growth 

  Nov 1,096.64 
  2005 Des  1,162.64 6.02% 

 2006 Jan  1,232.32 5.99% -0.42% 

  Feb  1,230.66 -0.13% -102.25% 

  Mar 1,322.97 7.50% -5668.34% 

  Apr  1,464.41 10.69% 42.53% 

  Mei  1,330.00 -9.18% -185.85% 

  Juni  1,310.26 -1.48% -83.83% 

  Juli  1,351.65 3.16% -312.83% 

  Agst  1,431.26 5.89% 86.45% 

  Sept  1,534.61 7.22% 22.60% 

  Okt 1,582.63 3.13% -56.67% 

  Nov 1,718.96 8.61% 175.29% 

  Des  1,805.52 5.04% -41.54% 

2007 Jan  1,757.26 -2.67% -153.08% 

  Feb  1,740.97 -0.93% -65.32% 

  Mar 1,830.92 5.17% -657.35% 

  Apr  1,999.17 9.19% 77.86% 

  Mei  2,084.32 4.26% -53.65% 

  Juni  2,139.26 2.64% -38.11% 

  Juli  2,348.67 9.79% 271.37% 

  Agst  2,194.34 -6.57% -167.13% 

  Sept  2,359.21 7.51% -214.34% 

  Okt 2,643.49 12.05% 60.38% 

  Nov 2,688.33 1.70% -85.92% 

  Des  2,745.83 2.14% 26.09% 

2008 Jan  2,627.25 -4.32% -301.91% 

  Feb  2,721.94 3.60% -183.46% 

  Mar 2,447.30 -10.09% -379.95% 

  Apr  2,304.52 -5.83% -42.18% 

  Mei  2,444.35 6.07% -204.00% 

  Juni  2,349.10 -3.90% -164.22% 

  Juli  2,304.51 -1.90% -51.29% 

  Agst  2,165.94 -6.01% 216.78% 

  Sept  1,832.51 -15.39% 156.02% 

  Okt 1,256.70 -31.42% 104.11% 

  Nov 1,241.54 -1.21% -96.16% 

  Des  1,355.41 9.17% -860.29% 

2009 Jan  1,322.67 -2.42% -126.34% 

  Feb  1,285.48 -2.81% 16.40% 

  Mar 1,434.07 11.56% -511.10% 

  Apr  1,722.77 20.13% 74.16% 

  Mei  1,916.83 11.26% -44.05% 

  Juni  2,026.78 5.74% -49.08% 

  Juli  2,323.24 14.63% 155.00% 

  Agst  2,341.54 0.79% -94.61% 

  Sept  2,467.59 5.38% 583.41% 

  Okt 2,367.70 -4.05% -175.20% 

  Nov 2,415.84 2.03% -150.23% 

  Des  2,534.36 4.91% 141.29% 

2010 Jan  2,610.80 3.02% -38.52% 

  Feb  2,549.03 -2.37% -178.44% 

  Mar 2,777.30 8.96% -478.50% 

  Apr  2,971.25 6.98% -22.02% 

  Mei  2,796.96 -5.87% -184.00% 

  Juni  2,913.68 4.17% -171.14% 

  Juli  3,069.28 5.34% 27.97% 

  Agst  3,081.88 0.41% -92.31% 

  Sept  3,501.30 13.61% 3215.12% 

  Okt 3,635.32 3.83% -71.87% 

  Nov 3,531.21 -2.86% -174.82% 

  Des  3,703.51 4.88% -270.38% 

  

monthly 

return  

 

2.28% 

 

  

annually 

return  
 

27.35% 

 

  

std 

deviasi 

monthly  
 

7.87% 

 

  

std 

deviasi 

annually  
 

27.27% 
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Lampiran 4 Neraca Kalbe Farma 
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Lampiran 5 Laporan Laba Rugi Kalbe Farma 
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Lampiran 6 Laporan Arus Kas Kalbe Farma 
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Lampiran 7 Skenario Saham KLBF Undervalued 

Keterangan : Tabel dibawah disusun dengan skenario asumsi rasio operating expense dan 

working capital disamakan dengan rata-rata industri. 

Tabel Data Historis Rasio Keuangan Utama Kalbe Farma (Diasumsikan) 

Year 

Sales  

COGS/Sales 
Operating 
Expenses/Sales 

Working 
Capital/Sales (dlm miliar Rupiah) 

2006 6,071.55 49.00% 26.70% 31.10% 

2007 7,004.91 49.30% 26.60% 31.30% 

2008 7,877.37 51.70% 26.80% 31.20% 

2009 9,087.35 50.30% 26.80% 31.40% 

2010 10,226.79 49.50% 26.60% 31.10% 

 Five-year average  50.00% 26.70% 31.10% 

Sumber : hasil pengolahan data  

 

Tabel  Data Pembanding Industri Farmasi Indonesia 

(rata-rata selama 5 tahun diasumsikan) 

Company COGS/Sales 
Operating 
Expenses/Sales 

Working 
Capital/Sales 

Kimia Farma 72.50% 23.70% 19.00% 

Indofarma 74.50% 20.90% 20.90% 

Tempo Group 60.90% 28.00% 46.90% 
Merck Indonesia 42.60% 34.40% 37.80% 

Tigaraksa Satria 89.20% 8.80% 9.10% 

Industry avg 62.60% 26.70% 31.10% 

 Sumber : hasil pengolahan data  
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Tabel 4.6 Peramalan Aliran Arus Kas Kalbe Farma 
(dalam milyar Rupiah) 

  2010  2011e   2012e   2013e   2014e   2015e  

Sales growth Rate 
  17.35% 16.35% 15.35% 14.35% 7.00% 

Sales Revenue 
10,226.789 12,001.137 13,963.323 16,106.693 18,418.003 19,707.263 

Less : Cost of Goods Sold 
      

(56% of sales) 
5,757.682 6,756.640 7,861.351 9,068.068 10,369.336 11,095.189 

Gross Income 
4,469.107 5,244.497 6,101.972 7,038.625 8,048.667 8,612.074 

Less: Operating expense 
      

(26.7% of sales) 
3,068.037 3,600.341 4,188.997 4,832.008 5,525.401 5,912.179 

EBIT 
1,401.070 1,644.156 1,912.975 2,206.617 2,523.266 2,699.895 

Less: Tax (20%) 
280.214 328.831 382.595 441.323 504.653 539.979 

Add: Depreciation 
197.719 242.468 289.357 338.399 389.690 443.338 

Less: Change in working 
capital 

      
(31.10% of change in sales) 

354.366 551.822 610.240 666.588 718.818 400.960 

Less: Capital Expenditures 
470.000 491.573 514.136 537.735 562.417 588.232 

Net Cash Flow of the Firm 
494.21 514.40 695.36 899.37 1,127.07 1,614.06 

  
1 2 3 4 5 

terminal value 
     

150,177.933 

Total Net Cash Flow of the 
Firm 494.209 514.397 695.361 899.369 1,127.069 151,791.995 

PV Total Net Cash Flow of the 
Firm 

 
475.627 594.492 710.954 823.800 102,585.937 

Total PV Net Cash Flow of the 
Firm 105,190.809 

     Hutang (1,771.040) 
     Total nilai saham 106,961.849 milyar 

    total outstanding saham 10.156 milyar 
    NIlAI  PER LEMBAR SAHAM 10,531.887 

     Sumber : hasil pengolahan data 
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