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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 analysis, discounted cash value, intrinsic value 

1. 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. Walaupun demikian, investor 

harus melakukan analisis menyeluruh terhadap jenis instrument investasi sehingga dapat 

mengukur seberapa besar pengembalian yang akan didapat.  

Analisis fundamental mencoba mempelajari hubungan antara harga saham dengan 

kondisi perusahaan dengan menggunakan data keuangan perusahaan. Alasannya, karena 
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nilai saham mewakili nilai perusahaan, tidak hanya nilai intrinsik suatu saat tetapi juga 

adalah harapan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan pemegang 

saham (Romauli,2010).  

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. Dari ketiga model yang telah 

dijelaskan diatas, metode Discounted Cash-Flow adalah yang paling popular, 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.  

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, 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, diperoleh cakupan permasalahan yang begitu luas, 

namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang 

perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Selanjutnya data yang akan 

dianalisis adalah laporan keuangan KLBF selama 2005 hingga 2010, disamping data 

historis harga sahamnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

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. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

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. 

 

Manfaat bagi akademisi antara lain, menambah khasanah pengetahuan tentang penilaian 

harga wajar saham perusahaan dan perbandingannya dengan harga pasar. 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. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1 Landasan Teori 

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). 

 

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 yang kemudian diteliti pengaruhnya 

terhadap pengembalian 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 dilakukan dengan menganalisis daur hidup industri (Jones, 

2007:383) yaitu Pioneering Stage, Expansion Stage, Stabilization Stage, dan 

Declining Stage. 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), yaitu 

persaingan antara perusahaan dalam industri yang sama, ancaman pemain baru, 

ancaman barang substitusi, bargaining power pembeli, bargaining power pemasok. 

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 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 



4 
 

(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, 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.  

 

Proses dalam melakukan analisis perhitungan Discounted Cash Flow adalah (Mc.Clure, 

2010): 

1. Menentukan forecast period dan forecasting revenue growth.  

Langkah pertama dalam melakukan discounted cash flow (DCF) analysis adalah 

menentukan seberapa jauh perkiraan aliran kas perusahaan di masa depan. Hal ini 

dapat dilakukan dengan membuat perkiraan berdasarkan posisi competitiveness 

perusahaan dan market position. 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. 
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2. Melakukan forecast free cash flow. 

FCF merupakan hasil terakhir pendapatan setelah dikurangi dengan biaya 

operasional, biaya pajak, net investment, dan perubahan modal kerja (working 

capital).  

 

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

(operating expense) 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.  Hal yang serupa dilakukan terhadap peramalan cost of goods sold dan   

working capital. 

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. 

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). 

3. Menghitung discount rate yang akan digunakan.  

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 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 
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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 

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

kedalam portofolio investasi pasar. Pendekatan estimasi beta yang digunakan adalah 

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:  

             

dimana : Rj = Stock return  

Rm = Market return  

a = Intercept from the regression 

b = Slope of the regression  

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

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.  

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.  

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. 

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 

 

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: 
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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 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 

 

2.2 Proses Pengumpulan Data 

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

dari 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. 

2.3 Metode Analisis Data 

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

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. 

 

 

 

http://www.kalbe.co.id/


9 
 

3. Pembahasan 

3.1 Gambaran Umum Kalbe Farma 

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 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. 

 

3.2 Analisis Fundamental 

a. Analisis Ekonomi dan Pasar Modal 

Dari segi ekonomi, Bank Indonesia mencatat bahwa tingkat pertumbuhan 

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

5 tahun. Di lain pihak, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga terus bertumbuh 

dari tahun ke tahun bahwa dari tahun 2006 hingga tahun 2010 telah meningkat sekitar 

200%. 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. 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. 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). Secara keseluruhan, perekonomian 

Indonesia memiliki prospek yang dinilai cukup baik. 

b. Analisis Industri 

Dari sisi tingkat persaingan, Kalbe Farma termasuk mengalami tekanan persaingan 

yang medium, oleh karena ketergantungan pada pasokan bahan baku impor serta 

regulasi modal minimum menciptakan entry barriers yang cukup tinggi. 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. 

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. 

c. Analisis Perusahaan 

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

dari posisi current ratio jauh diatas 100%  yaitu 439% pada tahun 2010. 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%. 
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3.3 Analisis Valuasi Saham 

Analisa nilai intrinsik saham Perusahaan dilakukan dengan metode Discounted Cash 

Flow Valuation adalah (Mc.Clure, 2010): 

1. Penentuan forecast period dan forecasting revenue growth 

Perhitungan pertumbuhan pendapatan pada Kalbe Farma dilakukan dengan 

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

                    
            
            

 
 
 
 
 

   

 

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 (dalam 

miliar 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       11,903.115  Geometric 

Average 
Growth 

11.74% 

        11,427.353           10,942.664  

2012e       13,574.746          12,768.856           11,708.651  

2013e       15,162.416          14,267.843           12,528.256  

2014e       16,579.781          15,942.803           13,405.234  

2015e       17,740.365          17,814.393           14,343.601  

Sumber : hasil pengolahan data 

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 angka 2.348% tersebut ditambahkan kepada tingkat inflasi 7% untuk 

mendapatkan tingkat pertumbuhan tahun 2014, yaitu 9.35%. Demikian seterusnya 

untuk periode dibelakangnya, sehingga: 

a. Tingkat pertumbuhan 2015 adalah 7% 

b. Tingkat pertumbuhan 2014 adalah 7% + 2.348% = 9.35% 

c. Tingkat pertumbuhan 2013 adalah 9.35% + 2.348% = 11.70% 
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d. Tingkat pertumbuhan 2012 adalah 11.70%+ 2.348% = 14.04% 

e. Tingkat pertumbuhan 2011 adalah 14.04%+ 2.348% = 16.39% 

 

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 

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% 
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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 dan diasumsikan tetap setiap 

tahunnya dengan perhitungan sebagai berikut: 

          

              
 

           

              
       

 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: 

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 
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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%. 

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   16.39% 14.04% 11.70% 9.35% 7.00% 

Sales Revenue 
    
10,226.789  

  
11,903.115  

  
13,574.746  

  
15,162.416  

  
16,579.781  

  
17,740.365  

Less : Cost of Goods Sold             

(56% of sales) 
      
5,757.682  

     
6,701.454  

     
7,642.582  

     
8,536.440  

     
9,334.417  

     
9,987.825  

Gross Income 
      
4,469.107  

     
5,201.661  

     
5,932.164  

     
6,625.976  

     
7,245.364  

     
7,752.540  

Less: Operating expense             

(30% of sales) 
      
3,068.037  

     
3,570.935  

     
4,072.424  

     
4,548.725  

     
4,973.934  

     
5,322.110  

EBIT 
      
1,401.070  

     
1,630.727  

     
1,859.740  

     
2,077.251  

     
2,271.430  

     
2,430.430  

Less: Tax (20%) 
          
280.214  

        
326.145  

        
371.948  

        
415.450  

        
454.286  

        
486.086  

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  

        
590.067  

        
588.414  

        
558.860  

        
498.912  

        
408.526  
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Less: Capital Expenditures 
          
470.000  

        
491.573  

        
514.136  

        
537.735  

        
562.417  

        
588.232  

Net Cash Flow of the Firm 
          
447.491  

        
465.410  

        
674.598  

        
903.604  

     
1,145.505  

     
1,390.924  

Sumber : hasil pengolahan data 

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: 

     
                   

   
 

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: 

                

 

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: 

             
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: 

               
                        

        
 

dan 

               
                        

        
 

Data tersebut diregresikan secara linear menggunakan program SPSS dengan hasil 

sebagai berikut: 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta B Std. Error 

1 (Constant) .815 1.642   .496 .622 

Market_Return .990 .201 .544 4.932 .000 

a  Dependent Variable: Stock_Return 

 

                   

Beta merupakan slope dari regresi tersebut, dengan demikian beta Kalbe Farma 

adalah sebesar 0.99. Beta tersebut kemudian diaplikasikan kedalam rumus CAPM 
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dengan nilai risk free rate 6.45% dan rata-rata return pasar dihitung berdasarkan 

geometric average atas data historis market return yaitu 11.39% sehingga didapatkan 

nilai cost of equity sebesar 11.34%, sebagai berikut: 

                             

          

Komponen kedua dalam menentukan tingkat discount rates dengan metode WACC 

adalah menentukan nilai cost of debt. 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 Rp12.786 Milyar, yang 

terdiri dari beban bunga atas Pinjaman Bank dan lain-lain, dan beban bunga atas 

hutang sewa pembiayaan. 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 11.34% dan cost of 

debt sebelum pajak adalah 7%. Langkah selanjutnya adalah menentukan market value 

of equity, yaitu hasil perkalian antara jumlah saham beredar dengan harga saham 

akhir 2010 sebagai berikut: 

                                
                                                   

Dalam membuat estimasi market value of debt dapat menggunakan data obligasi 

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

obligasi sehingga market value of debt menjadi sama dengan book value of debt, yaitu 

Rp25.344 Milyar. 

Data tersebut diaplikasikan ke rumus WACC sehingga didapatkan bahwa nilai 

WACC adalah 11.3% dijabarkan sebagai berikut: 

     
                                               

                       
 

 

           

 

4. Mengestimasi nilai wajar ekuitas perusahaan  

Perhitungan terminal value dilakukan dengan menggunakan Gordon Growth Model. 

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: 
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Dengan demikian, didapatkan bahwa nilai perusahaan atau enterprise value adalah 

Rp23,443.794 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.  

                                                
dimana: 

                                             

                                 

                          

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: 

                   
                     

                        
 

                   
              

                          
 

                               

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

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

karena harga wajarnya lebih rendah dari harga pasarnya. 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 

(Siahaan, 2003:77). 

 

4. Kesimpulan dan Saran 

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%, sehingga tidak akan mendorong peningkatan suku bunga. Faktor penguatan 
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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. 
 

Berdasarkan analisis industri farmasi, 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. Dari sisi tingkat persaingan, Kalbe Farma termasuk mengalami tekanan persaingan 

yang medium, oleh karena ketergantungan pada pasokan bahan baku impor serta regulasi 

modal minimum menciptakan entry barriers yang cukup tinggi. 

 

Berdasarkan hasil analisis fundamental menggunakan discounted cash flow method terhadap 

PT Kalbe Farma nilai wajar saham per lembar PT Kalbe Farma adalah sebesar Rp 2,493.53, 

Jika dibandingkan dengan nilai pasar saham Kalbe Farma (KLBF) diakhir Desember tahun 

2010, yaitu Rp3,250; maka saham Kalbe Farma termasuk saham 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. 

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, sehingga 

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 jual (sell) karena cepat atau lambat harga saham 

akan terkoreksi turun 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 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 industry dan 

hasilnya menunjukan bahwa nilai wajar saham akan berubah menjadi Rp 3,598.832 

sehingga saham KLBF undervalued. Dengan demikian 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 menarik bagi para investor. 
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