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PENILAIAN SEKURITAS1 
 
NILAI SAHAM 

Nilai Buku � selisih antara total aset dengan kewajiban dan saham preferen yang 

tercantum dalam neraca perusahaan. 

Nilai Pasar � harga pasar di mana sekuritas tersebut diperdagangkan pada pasar 

bebas. 

Nilai Intrinsik � harga sekuritas tersebut yang seharusnya dihargai berdasarkan 

fakta-fakta penunjang penilaiannya, seperti aset, pendapatan, prospek di masa 

depan, kewajiban dan lainnya.  

Dalam kondisi pasar efisien, harga yang berlaku bagi sekuritas seharusnya 

berfluktuasi tidak terlalu jauh dari nilai intrinsiknya. 

 

SAHAM PREFEREN 

Saham preferen merupakan saham yang memiliki karakteristik gabungan antara 

obligasi dan saham biasa. 

Serupa saham biasa � tidak memiliki tanggal jatuh tempo, membayar dividen, tidak 

dapat mengurangi pembayaran pajak. 

Serupa obligasi � jumlah dividennya tetap dan memiliki batas tertentu, klaim laba 

sebelum saham biasa, memiliki hak tebus yang dapat ditukarkan dengan saham 

biasa. 

 

Sifat Saham Preferen 

• Berbagai tingkat saham preferen � perusahaan dapat menerbitkan lebih dari 

satu seri atau kelas saham preferen yang memiliki karakteristik berbeda-beda. 

• Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan � saham preferen lebih diprioritaskan 

dibanding saham biasa terhadap tagihan apabila terjadi kebangkrutan. 

• Dividen kumulatif � dividen saham preferen yang belum dibayarkan harus 

diselesaikan dahulu sebelum dividen saham biasa diumumkan. 

• Persyaratan perlindungan � membatasi pembayaran dividen saham biasa jika 

pembayaran dana ditanam tidak terpenuhi atau jika perusahaan mengalami 

masalah keuangan. Sifat perlindungan bagi saham preferen sama dengan 

persyaratan terbatas bagi utang jangka panjang. 

• Konvertabilitas � dapat ditukar berdasarkan kesepakatan pemegangnya 

menjadi sejumlah saham biasa. 

 

Sifat Pensiun (Retirement Features) Saham Preferen  

Walaupun saham preferen tidak ditentukan periode jatuh tempo, perusahaan 

biasanya menyediakan semacam metode pensiun. Yaitu dengan menetapkan harga 

penarikan awal di atas harga penerbitan kemudian dibiarkan turun seiring 

berjalannya waktu. 

                                                
1 Halim Abdul, 2007, bab 2, p. 6; Keown et.al, 2001, buku 1, bab 8, p.274  
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Ilustrasi terhadap harga $100 per saham 

Tanggal     Harga penarikan 

Tanggal penerbitan hingga 19/07/80 tidak dapat ditarik 

20/07/80  hingga  19/07/85 $109 

20/07/85  hingga 19/07/90 $107 

20/07/90  hingga 19/07/95 $104 

20/07/95  hingga 19/07/00 $102 

Setelah 20/07/00    $100 

 

PENILAIAN SAHAM PREFEREN 

Sebagian besar saham preferen tidak jatuh tempo, dividennya tidak terbatas, oleh 

karena itu kita harus mencari alternatif lain untuk menentukan nilai saham 

preferen. Maka dapat digunakan model penilaian saham preferen sebagai berikut2: 
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PV = nilai saham preveren 

d   = dividen saham preferen 

i    = tingkat return yang diminta investor 

 

Ilustrasi 

PT Bersama Kita Maju memiliki saham preferen kumulatif dengan nominal Rp. 1.000 

per lembar 9%. Tingkat bunga pasar atau return yang diminta investor 15%, maka 

nilai sekarang dari saham preferen per lembar dapat dihitung sebagai berikut: 
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Bila investor menginginkan return 15%, maka ia harus berusaha mendapatkan 

saham tersebut maksimal seharga Rp 600 per lembar. 

 

Soal latihan3 

1. Berapa nilai saham preferen dengan tingkat dividen 16% dari nilai pari $100? 

Tingkat diskon yang tepat untuk saham dengan tingkat risiko ini adalah 12% 

2. Saham preferen Arnio membayar dividen $2.75. Berapa nilai saham jikatingkat 

pengembalian yang Anda syaratkan 9% 

3. Hitunglah nilai saham preferen dengan dividen $6 per saham dan tingkat 

pengembalian yang Anda harapkan 12% 

 

                                                
2 Keterangan lebih rinci menganai proses pembentukan rumus dapat dibaca di buku Keown, 2001, p. 
280 
3 Dari soal di buku Keown 
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PENILAIAN SAHAM BIASA 

Saham merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seorang atau badan dalam 

suatu perusahaan.  

 

Karakteristik Saham Biasa
4
 

Tagihan terhadap pendapatan � memiliki hak untuk sisa pendapatan setelah 

pemegang obligasi dan saham preferen dibayarkan. 

Tagihan terhadap aset � apabila dilikuidaasi maka tagihan terhadap sisa aktiva 

baru dapat diselesaikan setelah pemegang obligasi dan saham preferen. 

Hak suara � Pemegang saham biasa memilih dewan komisaris dan secara umum 

merupakan satu-satunya pemegang sekuritas yang mimiliki hak suara. 

Hak didahulukan � memberikan hak kepada pemegang saham untuk 

mempertahankan presentasi / proporsi kepemilikannya dalam perusahaan. Apabila 

terdapat saham baru maka pemegang saham umum adalah yang ditawari terlebih 

dahulu dan mempunyai hak pula untuk menolak. 

Tanggung Jawab Terbatas � tanggung jawab terhadap kebangkrutan dibatasi 

sampai sejumlah modal yang disetor. 

 

Keuntungan pemodal saham biasa
5
 

• Dividen � pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham 

atas keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

• Capital gain � selisih antara harga jual dan harga beli. 

 

PENILAIAN SAHAM PERIODE TUNGGAL 

Bagi seorang investor yang memegang saham biasa hanya untuk satu tahun, nilai 

saham haruslah sama dengan nilai sekarang dari baik dividen yang diharapkan 

diterima dalam satu tahun, dan harga pasar saham yang diprediksi pada akhir 

tahun.  
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PV = present value saham 

D   = dividen yang diterima pada periode tertentu. 

I     = bunga atas investasi bebas risiko / return yang diminta investor 

 

Ilustrasi:  

Seorang investor sedang merencanakan untuk membeli saham biasa Semen 

Cibinong pada awal tahun ini. Dividen pada akhir tahun yang diharapkan adalah Rp 

4.640,- dan harga pasar pada akhir tahun diproyeksikan sebesar Rp 22.000. Jika 

tingkat pengembalian yang diisyaratkan investor adalah 18 persen, nilai sekuritas 

menjadi 
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PV = Rp 1.390 + Rp 18.644 = Rp 20.034 

 

 

                                                
4 Keown, 2001, p. 281 
5 Halim, 2007, p. 16 
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Soal Latihan 

1. Nona Rizka memiliki saham PT Nusantara Abadi. Tahun mendatang (th 2010) 

perusahaan merencanakan membayar dividen tunai Rp. 50 per lembar. Tingkat 

bunga pasar atau return yang dikehendaki Nona Rizka sebesar 15%. Harga pasar 

saham akhir tahun 2010 setelah dividen dibayarkan diperkirakan Rp. 1.500,-. 

Hitunglah nilai sekarang saham tersebut. 

2. Anda berniat membeli saham biasa Margio berharga $50 per saham, 

memilikinya selama satu tahun, dan dijual setelah dividen $6 dibayar. Berapa 

harga saham harus berapresiasi untuk Anda agar memenuhi tingkat 

pengembalian yang Anda syaratkan 15%? 

3. Saham Biasa Honeywag diharapkan membayar dividen $1.85 tahun depan, dan 

harga pasar diproyeksikan $42.50 di akhir tahun. Jika tingkat pengembalian yang 

diharapkan investor 11%, berapa nilai saham sekarang? 

 

PENILAIAN OBLIGASI 

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi 

dana (dalam hal ini pemodal) dengan yang diberi dana (emiten). Penerbit 

membayar bunga atas obligasi tersebut pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan 

secara periodik dan pada akhirnya menebus nilai utang tersebut pada saat jatuh 

tempo dengan mengembalikan jumlah pokok pinjaman ditambah bunga yang 

terutang. 

 

Istilah berhubungan dengan obligasi 

Face Value atau nilai nominal � menunjukkan besarnya nilai obligasi yang 

dikeluarkan. 

Jatuh tempo � tanggal yang ditetapkan emiten harus membayar kembali uang 

yang telah dikeluarkan investor pada saat membeli obligasi.  

Bunga atau kupon � merupakan pendapatan (yield) yang diperoleh pemegang 

obligasi yang mana periode waktu pembayarannya dapat berbeda beda. 

 

MODEL NILAI SEKARANG OBLIGASI 

Pemeang obligasi dengan jangka waktu pada saat jatuh tempo akan menerima 

pembayaran sejumlah nilai nominal ditambah penerimaan-penerimaan bunga 

setiap periode. Model nilai sekarang obligasi berjangka waktu adalah sebagai 

berikut 
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PV = present value obligasi 

BO = bunga obligasi (dalam rupiah) 

NN = nilai nominal obligasi 

n  = jangka waktu obligasi 

i = tingkat return yang diminta investor 
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Ilustrasi 

PT Margi Utami memiliki obligasi dengan nominal Rp. 1 juta, coupon rate 12%, dan 

umur 5 tahun. Apabila tingkat return yang diminta investor sebesar 10%, maka nilai 

sekarang dari obligasi dapat dihitung sebagai berikut 
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        = 109.090+99.174+90.158+81.962+74.511+620.921 = Rp 1.075.816,-  

 

Bila investor menginginkan return 10% maka ia harus mendapatkan obligasi 

tersebut maksimal seharga Rp 1.075.816,- 

 

Soal Latihan. Perhatikan dampak perubahannya pada nilai sekarang. 

1. PT Suka Jaya mengeluarkan obligasi Rp. 1.000.000,-, coupon rate 12%, dan umur 

5 tahun. Apabila tingkat return yang diminta investor 12%, maka hitunglah nilai 

sekarang dari obligasi tersebut. 

2. PT Indah Makmur mengeluarkan obligasi Rp. 1.000.000, coupon rate 12%, dan 

umur 5 tahun. Apabila tingkat return yang diminta investor 14%, maka hitunglah 

nilai sekarang dari obligasi tersebut. 

3. PT Sukses kencana mengeluarkan obligasi Rp. 1.000.000,- coupon rate 12%, dan 

umur 4 tahun. Apabila tingkat return yang diminta investor 12%, maka hitunglah 

nilai sekarang dari obligasi tersebut. 


