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ABSTRAK 

Fair value adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan serta 
akuntansi, fair value merupakan estimasi rasional dan tidak bias atas harga pasar 
pontensial dari barang, jasa atau aset dengan mempertimbangkan faktor – faktor seperti 
kelangkaan, karakteristik risiko, replacement cost, serta biaya produksi dan distribusi, 
termasuk cost of capital. Fair value dapat dilakukan dengan berbagai metode valuasi 
salah satunya metode valuasi Dividend Discount Model. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui berapa wajar saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk dengan 
menggunakan metode Dividend Discount Models dan bagaimana keputusan investasi 
yang harus diambil oleh investor. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis 
kuantitatif dengan menghitung estimasi pertumbuhan, cost of equity dan value of equity. 
Harga wajar saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk dengan pendekatan Dividend 
Discount Models menunjukan sebesar Rp 3.450 dan keputusan investasi yang 
sebaiknya dilakukan adalah tidak membeli (buy) saham tersebut dan menjual (sale) 
untuk investor yang telah memiliki saham tersebut. Keputusan yang diambil tersebut 
berdasarkan harga pasar saham lebih tinggi dari harga wajar saham PT. Indofood 
Sumber Makmur, Tbk atau bersifat overvalued..  

Keywords:  Saham, Harga wajar Saham, Dividend Discount Model (DDM) 
 

 

PENDAHULUAN 

Pasar modal dan Industri Keuangan Non Bank telah memainkan peran yang cukup 
signifikan sebagai penggerak roda perekonomian nasional dalam dekade lalu, 
khususnya dalam kurun waktu 2007 – 2011. Hal tersebut dapat ditinjau dari perannya 
sebagai industri jasa keuangan yang menyelenggarakan fungsi intermediasi, dan 
sebagai sarana bagi masyarakat dalam melakukan investasi pada berbagai instrumen 
keuangan. Kegiatan intermediasi dan investasi dapat mendorong dan menumbuhkan 
berbagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi 
serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan nilai aset lembaga-lembaga keuangan 
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yang berpartisipasi dalam industri keuangan. Industri pasar modal dan lembaga 
keuangan menyediakan alternatif sarana investasi dan perencanaan keuangan bagi 
masyarakat. Dana yang dihimpun di pasar modal dan lembaga keuangan non-bank 
selanjutnya akan digunakan oleh perusahaan yang membutuhkan dana bagi operasional 
dan pengembangan usaha perusahaan/rumah tangga yang membutuhkannya. 
Pergerakan dana melalui pasar keuangan, termasuk pasar modal dan lembaga keuangan 
non bank adalah kunci pergerakan perekonomian suatu negara.  

Krisis ekonomi global, yang mencapai puncaknya pada triwulan terakhir tahun 2009 
masih berlanjut sampai sekarang. Ketidakstabilan di pasar keuangan global tetap terjadi 
akibat masih kuatnya persepsi negatif terhadap prospek pemulihan ekonomi global 
serta masih terjadinya krisis utang Eropa. Ketidakstabilan mengakibatkan investor 
mengurangi penempatan dana di pasar kredit dan pasar modal, baik di negara maju 
maupun negara berkembang. Penurunan penempatan dana di negara berkembang juga 
dipengaruhi oleh persepsi risiko yang masih tinggi atas penempatan di negara 
berkembang. Tahun 2009 ditandai oleh mulai pulihnya perekonomian global.Gejolak 
pasar keuangan yang sangat tinggi pada akhir 2008 dan triwulan I 2009 telah mulai 
mereda sejak triwulan II 2009. Pemulihan ekonomi global ini tidak terlepas dari 
berbagai kebijakan yang telah diambil oleh negara-negara maju dan berkembang sejak 
awal terjadinya krisis keuangan global. Tahun 2010, Indeks Harga Saham Gabungan 
Bursa Efek Indonesia mengalami penguatan yang signifikan dibanding tahun 
sebelumnya. Indeks ditutup pada posisi 3.703,512, mengalami kenaikan sebesar 
45,96% bila dibandingkan pada posisi penutupan di tahun 2009 dan merupakan indeks 
tertinggi yang dicapai oleh BEI selama tahun 2010. Kinerja IHSG periode Desember 
2009 – 15 Oktober 2010 adalah yang terbaik diantara bursa regional dengan mencatat 
41,93% berdasarkan data Bloomberg. IHSG terendah selama tahun 2010, berada pada 
posisi 2.475,572 dan terjadi pada 8 Februari 2010.  

PT Indofood Sukses Makmur, Tbk (Indofood) telah bertransformasi menjadi sebuah 
perusahaan Total Food Solutions dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh 
tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku 
hingga menjadi produk akhir yang tersedia di rak para pedagang eceran. Kini, PT 
Indofood Sukses Makmur, Tbk dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka 
di setiap kategori bisnisnya. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, PT Indofood 
Sumber Makmur, Tbk memperoleh manfaat dari ketangguhan model bisnisnya yang 
terdiri dari empat Kelompok Usaha Strategis yang saling melengkapi sebagai berikut  
PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk, Bogasari (memproduksi tepung terigu dan 
pasta), Indofood Agri Resources (Agribisnis) dan distribusi, memiliki jaringan 
distribusi yang paling luas di Indonesia. Grup ini mendistribusikan hampir seluruh 
produk konsumen Indofood dan anak-anak perusahaannya, yaitu PT. PP London 
Sumatra Indonesia, Tbk (Lonsum) dan PT.Salim Ivormas Pratama,Tbk.   

Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui: a) Untuk mengetahui harga wajar saham 
PT.Indofood Sukses Makmur Tbk dengan menggunakan metode Dividend Discount 
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Model; b) Untuk mengetahui keputusan investasi yang harus diambil oleh                     
investor dalam berinvestasi di saham PT.Indofood Sukses Makmur, Tbk. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Pengertian Investasi 

Menurut Husman (2000), investasi adalah penanaman sumber daya yang mendapatkan 
hasil di masa yang akan datang. Menurut Sunariyah (2003), “Investasi adalah 
penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka 
waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan 
datang”. Sementara Purwanta (2006) mendefinisikan investasi sebagai suatu komitmen 
untuk menempatkan dana pada satu atau beberapa objek investasi dengan harapan 
mendapatkan keuntungan di masa mendatang atau mempertahankan nilai dana tersebut. 
Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan 
harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang (Halim, 2003). Berdasarkan 
pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi adalah suatu komitmen untuk 
menempatkan dana pada suatu instrument aktiva tertentu yang berjangka waktu lama 
dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa mendatang dengan mempertahankan 
nilai dana tersebut. 

Jenis-jenis Investasi 

Investasi dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu: 1) Real Assets yaitu penanaman dana 
dalam bentuk aktiva berwujud seperti rumah, tanah dan emas; 2) Financial Assets yaitu 
penanaman dana dalam bentuk aktiva tak berwujud, biasanya bukti kepemilikan hanya 
berupa lembaran kertas seperti deposito, obligasi dan saham 

Prinsip-prinsip Investasi 

Ada beberapa prinsip yang berkembang dalam melakukan investasi, diantaranya adalah : 

a. High risk high return dan low risk low return, yaitu prinsip yang mengatakan 
bahwa semakin tinggi risiko investasi yang melekat, maka akan semakin tinggi pula 
pendapatan yang akan diterimanya di masa mendatang dan sebaliknya. 

b. Diversification (diverse low risk), yaitu prinsip yang mengatakan bahwa 
penganekaragaman yang dilakukan dalam berinvestasi akan membuat risiko yang 
timbul menjadi berkurang. 

c. Long term stability (long term low risk), yaitu prinsip investasi bahwa investasi 
yang memiliki jangka waktu panjang akan menghasilkan risiko yang lebih rendah. 

d. Liquidity (liquid high risk), yaitu prinsip yang mengatakan bahwa dalam investasi 
yang liquid mengandung risiko yang lebih besar 
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Risiko Investasi 

Risiko investasi adalah kemungkinan terjadinya ketidakseuaian antara hasil yang 
diharapkan dengan hasil yang didapatkan. Adapun jenis risiko dalam investasi 
diantaranya : 

a. Risiko sistematis (risiko pasar). Risiko sitematis adalah risiko yang terjadi karena 
perubahan pasar secara keseluruhan dan akibat kejadian yang terjadi di luar 
perusahaan. Contohnya risiko inflasi, risiko tingkat suku bunga dan risiko 
perubahan nilai tukar mata uang risiko seperti ini umumnya tidak bisa dihindari 
atau dikurangi. 

b. Risiko non sistematis. Risiko non sistematis adalah risiko yang terjadi karena 
kondisi yang dialami oleh perusahaan secara mikro. 

KonsepAnalisis Sekuritas 

1) Analisis Teknikal 

Analisis teknikal adalah analisis sekuritas dengan menggunakan pergerakan grafik 
harga saham dan volume saham historis untuk memprediksi pergerakan harga saham di 
masa yang akan datang. Analisis teknikal adalah analisis untuk menentukan nilai saham 
dengan menggunakan data pasar dari saham seperti harga dan volume transaksi saham. 
Analisis teknikal mempelajari saham dan bursa dengan berdasarkan pada penawaran 
(supply) dan permintaan (demand). Dengan analisis teknikal, investor dapat mengambil 
manfaat lebih jauh untuk menentukan kapan investor akan membeli atau menjual 
saham yang dikatakan underover valued untuk mendapatkan maximum return. Investor 
dapat menentukan kapan membeli saham pada tingkat harga terendah dan kapan 
menjual saham pada tingkat harga tertinggi dengan melihat tren harga saham yang 
terjadi. Analisis teknikal mendasarkan konsepnya pada Teori Dow (The Dow Theory) 
yang menyebutkan bahwa mayoritas saham bergerak sejalan dengan bursa secara 
keseluruhan. Jika bursa saham bergerak naik, mayoritas saham akan bergerak naik juga. 
Dan sebaliknya, jika bursa saham bergerak turun, kebanyakan saham akan bergerak 
turun. Analisis teknikal tidak menjelaskan mengenai penyebab mengapa harga saham 
mengalami pergerakan seperti yang akan terjadi. Tujuan dari analisis teknikal adalah 
untuk memperhitungkan permintaan dan penawaran dari sebuah saham, sehingga harga 
saham tersebut dapat diprediksi. Analisis teknikal berusaha untuk meramalkan perilaku 
pasar yang dapat diidentifikasikan melalui data historis karena pernah terjadi 
sebelumnya. Analisis ini merupakan pengamatan terhadap perilaku pasar itu sendiri, 
sehingga nilai instrinsik saham bukanlah faktor utama dalam melakukan perdagangan 
saham. 

2) Analisis Fundamental 

Analisis fundamental adalah metode analisis yang didasarkan pada fundamental suatu 
perusahaan (http://wikipedia.org.id). Teknis ini menitik beratkan pada rasio finansial 
dan kejadian - kejadian yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi 
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kinerja keuangan perusahaan. Sebagian para berpendapat teknik analisis fundamental 
lebih cocok untuk membuat keputusan dalam memilih saham perusahaan mana yang 
dibeli untuk jangka panjang. Analisis fundamental atau analisis perusahaan menyatakan 
bahwa saham memiliki nilai intrinsik (nilai sebenarnya dari saham) tertentu, pekerjaan 
dimulai sebelum harga terbentuk di pasar. Dalam pandangan fundamental harga 
bergerak secara acak sehingga arahnya tidak mungkin untuk diduga dalam jangka 
pendek. (Halim, 2005) Hal ini menyebabkan harga yang telah dihitung dan 
diperkirakan tidak bisa diharapkan untuk muncul di bursa. Analisis fundamental 
memberi pedoman untuk membeli atau menjual saham-saham yang disebut 
undervalued atau overvalued. Menurut Fakhrudin (2001), analisis fundamental adalah 
teknik yang mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan 
cara: a) Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham 
di masa yang akan datang; b) Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut hingga 
memperoleh taksiran harga saham. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 
analisis fundamental adalah suatu analisis sekuritas dengan menganalisis laporan 
keuangan dengan rasio-rasio keuangan untuk mengukur kinerja perusahaan dan nilai 
wajar saham perusahaan tersebut sehingga dapat memprediksi prosepek perusahaan 
tersebut di masa datang. Proses analisis keputusan investasi berdasarkan analisis 
fundamental meliputi: 1) Mengetahui kinerja keuangan emiten melalui analisis laporan 
keuangan perusahaan; 2) Menentukan nilai intrinsik efek emiten melalui analisis 
sekuritas individu dengan membandingkan apakah harga per lembar saham suatu 
emitenmispriced (undervalue atau overvalue). 

Konsep Dasar Valuasi 

Aset, baik itu aset keuangan maupun aset riil, memiliki suatu nilai. Kunci utama untuk 
sukses dalam investasi dan mengelola aset tersebut adalah dengan memahami nilai aset 
tersebut dan juga sumber untuk mendapatkan nilai aset tersebut. Setiap aset secara 
teoritis semuannya dapat dihitung nilainya, namun dalam realisasi seringkali 
dihadapkan pada terdapatnya aset yang mudah dihitung nilainya dan ada pula yang 
sulit. Sehingga proses valuasi terhadapa asset real estate akan membutuhkan informasi 
yang sedikit berbeda dengan penilainan pada aset sekuritas seperti saham. Namun, 
proses yang sedikit berbeda tersebut tidak menjadi masalah, karena yang seharusnya 
dipahami adalah konsep dasar yang relatif sama dengan melakukan valuasi. Kesamaan 
tersebut antara lain adalah terletak pada kondisi yang tidak pasti. Pendapat dari Oscar 
Wilde yang menyatakan “knows the price of everything, but the value of nothing”. 
Pernyataan ini didasarkan pada suatu anggapan di kalangan analis dan investor yang 
berargumen bahwa nilai dari suatu aset adalah irrelevant. Pernyataan tersebut tidak 
dapat dibenarkan karena nilai dari suatu aset mengimplikasikan harga yang harus 
dibayar atas setiap aset yang memiliki harapan untuk menghasilkan arus kas dimasa 
yang akan datang. Valuasi menurut Gitman (2003) “is the process that links risk and 
return to determine the worth of an asset”. 
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Teori Top Down Approach 

Valuasi yang baik bermula dari adanya “good forecast”, dan prediksi tersebut hanya 
biasa reliable bila informasi yang dipergunkan untuk mendukung prediksi tersebut 
adalah akurat. Suatu pemikiran bahwa mengumpulkan informasi adalah sangat 
membuang waktu dan biaya, namun pendapat ini tidak sepenuhnya benar karena 
dengan informasi yang lengkap dan akurat akan sangat mendukung dalam melakukan 
suatu analisis 

Gambar 2.1 Top Down Approach 

 
Sumber :http://www.bowenhanes.com 

Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa saat ini yang paling lazim dilakukan oleh investor 
adalah analisis pada tingkat perusahaan. Namun, pemahaman yang baik terhadap 
industri dan faktor makro ekonomi akan sangat membantu dalam menginterprestasikan 
data perusahaan masa lalu dalam rangka melakukan prediksi di masa yang akan datang. 
Pada tingkatan yang lebih besar kita dihadapkan pada kondisi perekonomian global dan 
perekonomian global diukur dengan menjumlahkan kecenderungan ekonomi domestik 
pada berbagai negara. 

Pendekatan top-down dalam rangka memahami suatu bisnis seperti tampak pada 
Gambar 2.1 dimulai dengan melihat kecenderungan perekonomian global. Banyak 
bisnis domestik yang memiliki hubungan langsung dengan perekonomian global baik 
melalui pasar produknya, pasar input ataupun operasi yang dilakukan diluar negaranya, 
bahkan bisnis-bisnis yang tidak terkait langsung dengan perekonomian global pun akan 
sensitif terhadap kondisi perubahan ekonomi global. Hubungan indikator 
makroekonomi dan harga saham dapat diterangkan dengan beberapa model, antara lain 
dengan model Granger Causality, model Chen, Roll dan Ross, Capital Asset Pricing 
Model (CAPM), maupun The Three Factor Model. Secara teoritis ada beberapa 
vabiabel indikator makroekonomi yang mempengaruhi pergerakan harga saham seperti 
Gross Domestic Product, Exchange rate, Oli Price and Commodity Price, Heading dan 
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Business Cycle. Pada analisis industri ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu 
Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal (SWOT Analysis), hubungan antara harga 
saham dengan product life cycle, pemahaman terhadap karakteristik pasar yang 
dihadapi perusahaan dan analisis konsentrasi industri. Analisis perusahaan dilakukan 
dengan menghitung rasio-rasio keuangan perusahaan. Rasio-rasio tersebut berguna 
untuk mengukur tingkat kesehatan perusahaan tersebut. Rasio-rasio keuangan sangat 
membantu analis dalam pengambilan keputusan. Rasio tersebut kemudian 
dikembangkan kembali dalam metode valuasi. 

Discounted Cash Flow 

Discounted cash flow valuation dimulai dengan premis bahwa nilai suatu aset adalah 
present value dari estimasi cash flow aset tersebut.Cash flow adalah kunci untuk 
discounted cash flow valuation. Free cash flow to the firm sebagai contoh yang menjadi 
dasar dari laba operasi setelah pajak. Free cash flow to equity mengestimasi cash flow 
memulainnya dengan laba bersih. Discounted cash flow terdiri dari tiga bentuk valuasi 
yaitu dividend discount model, free cash flow to equity dan free cash flow to firm. 
Dividend discount model mengdiskontokan deviden yang diharapkan di masa yang 
akan datang. Free cash flow to equity menggunakan free cash flow to equity untuk 
menghitung fair value dari saham sedangkan free cash flow to firm menggunakan free 
cash flow to firm untuk menentukan overvalued atau undervalued saham suatu 
perusahaan 

Dividend Discount Models 

Dividend discount models merupakan salah satu model tertua dari discounted cash flow 
models. Sementara itu, banyak analis yang berpaling menggunakan dividend discount 
models dengan suatu asumsi bahwa estimasi imbal hasil dari suatu deviden terlalu 
konservatif, beberapa prinsip dasar dalam analisis fundamental datang melalui 
discounted cash flow berlaku ketika kita melihat model valuasi cash flow lainnya. 
Pertimbangan utama digunakannya metode dividend discount model adalah asumsi 
bahwa nilai wajar sekarang dari sebuah saham adalah present value dari discounted 
antara ekspektasi dividen yang akan di bagikan pada tahun yang akan datang dengan 
tingkat keuntungan yang disyaratkan dikurangi dengan ekspektasi tingkat pertumbuhan 
dividen. Model seperti dibagi manjadi tiga jenis yaitu deviden tidak bertumbuh, 
deviden bertumbuh konstan, dan dividen bertumbuh tidak konstan. Pada penulisan ini 
penulis akan menggunakan model dividen bertumbuh konstan dengan asumsi 
kebanyakan perusahaan-perusahaan mengalami life cyles. 

Dividend discount model (DDM) merupakan model umum dalam melakukan valuasi. 
Bila investor membeli suatu saham, pada umumnya ada dua tipe pengembalian yang 
diharapkan yakni besarnya deviden yang dibagikan selama investor memegang saham 
tersebut dan harga akhir periode pemegang saham (capital gain). Namun harga yang 
akan datang atau akhir periode pemegang itu sendiri dipengaruhi oleh besarnya dividen 
yang akan datang. Nilai suatu sahamnya nantinya akan diukur dari present value dari 
aliran deviden yang akan datang pada periode waktu yang tak terhingga. 
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Model Pertumbuhan Gordon 

Proyeksi suatu deviden tidak mungkin dilakukan dalam periode waktu yang tak 
terhingga, untuk itu Myron J. Gordon mengembangkan model valuasi suatu  
perusahaan dalam keadaan tetap dengan tingkat pertumbuhan deviden yang dapat 
bertahan sepanjang waktu. Model tersebut dikenal sebagai Gordon Model atau constant 
growth model yang menghubungkan nilai suatu saham terhadap deviden yang 
diharapkan, cosh of equity dan tingkat pertumbuhan deviden.  

Model pertumbuhan Gordon memberikan pendekatan yang sederhana untuk menilai 
suatu saham, namun penggunaannya terbatas hanya pada perusahaan yang 
pertumbuhannya relatif stabil, dua hal yang perlu diperhatikan ketika mengestimasi 
tingkat pertumbuhan yang stabil. Pertama, tingkat pertumbuhan deviden yang 
diasumsikan berkembang dengan relatif konstan, akan membuat pengukuran kinerja 
lainnya (seperti earning) juga akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama. 
Kedua, yakni berkaitan dengan berapa besarnya tingkat pertumbuhan konstan. 
Besarnya tingkat perumbuhan pada kondisi perusahaan stabil seharusnya lebih kecil 
atau sama dengan besarnya tingkat pertumbuhan perekonomian dimana perusahaan 
tersebut beroperasi (gstable < geconomic). Keterbatasan dari model Gordon adalah 
sangat dipengaruhi oleh variable input utamanya tingkat pertumbuhan. Penggunaan 
tingkat pertumbuhan yang tidak tepat akan memberikan hasil yang absurd, terutama 
ketika tingkat pertumbuhan mendekati tingkat diskonto. 

Fair Value 

Fair Value adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan serta 
akuntansi (Anis Baridwan). Fair value merupakan estimasi rasional dan tidak bias atas 
harga pasar potensial dari barang, jasa, atau aset dengan mempertimbangkan faktor-
faktor seperti kelangkaan, karakteristik risiko, replacement cost, serta biaya produksi 
dan distribusi, termasuk cost of capital. Pengertian standar akuntansi, menurut Ketua 
Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) M 
Jusuf Wibisana, fair value adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau 
suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkinginan untuk 
melakukan transaksi wajar (arm’s length transactions). Dalam standar akuntansi 
keuangan sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, konsep 
fair value ini memiliki tiga hierarki, yaitu (1) quoted process at active markets, (2) no 
actives market, valuatuion techniques, dan (3) no market equities cost. Dalam 
akuntansi, fair value digunakan sebagai kepastian dari nilai pasar aset (atau kewajiban) 
yang harga pasar yang dapat ditentukan (biasanya karena tidak ada pasar ditetapkan 
untuk aset). Berdasarkan US GAAP (FAS 157), nilai wajar adalah jumlah di mana aset 
dapat dibeli atau dijual dalam teransaksi saat ini antara pihak yang mau, atau dialihkan 
ke pihak setara, selain dalam penjualan likuidasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka 
dapat disimpulkan bahwa fair value adalah suatu estimasi rasional atas harga pasar 
pontensial di mana suatu aset dapat dipertukarkan, digunakan sebagai keputusan dari 
nilai pasar aset dan dapat ditentukan dalam transaksi antara pihak yang mau, atau 
dialihkan ke pihak setara, selain dalam penjualan likuiditas. 
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Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik atau 
variabel dengan penelitian ini  

Basyar (2010) melakukan penelitian penilaian harga wajar saham PT. Alam Sutera 
Realty, Tbk dengan menggunakan metode discounted cash flow”. Variable yang 
digunakannya adalah harga wajar saham perusahaan dan discounted cash flow. Hasil 
penelitiannya menyatakan bahwa harga wajar saham perusahaan overvalued. Penelitian 
yang selanjutnya dilakukan oleh Mardiana (2009) pada tahun 2009. Penelitiannya 
menggunakan metode Free Cash Flow to Equity dengan objek penelitian PT. Bank 
DKI. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis harga wajar IPO PT. Bank DKI dengan 
metode free cash flow to equity dan relative valuation dengan hasil penelitian yakni 
harga saham perdana PT. Bank DKI adalah undervalued. Studi valuasi juga dilakukan 
oleh  

Nurrohim KP dan Ambarwati (2008) yang bertujuan untuk mengetahu strategi model 
valuasi emiten manufaktur di BEI. Adapun variabel yang digunakan dalam studi 
tersebut adalah model valuasi, kebijakan dividen, dan sekumpulan kesempatan 
berinvestasi (IOS). Studi mereka menggunakan model Discounted Dividend Model. 
Hasil penelitian mereka adalah terdapat hubungan yang signifikan antara harga dengan 
laba ditahan dan Invesment Opportunity Sets. 

 

Profil Perusahaan 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah sebuah 
perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh 
tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku 
hingga menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai 
perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya, Indofood memperoleh manfaat dari ketangguhan 
model bisnisnya yang terdiri dari empat Kelompok Usaha Strategis (“Grup”) yang 
saling melengkapi berikut: 

1. Produk Konsumen Bermerek (“CBP”). Kegiatan usahanya dilaksanakan oleh PT. 
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 

2. Bogasari memiliki kegiatan usaha utama memproduksi tepung terigu dan pasta, 
kegiatan usaha Grup ini didukung oleh perkapalan dan kemasan 

3. Agribisnis, kegiatan operasional di bidang agribisnis dijalankan oleh PT Salim 
Ivomas Pratama Tbk (“SIMP”) dan PT PP London Sumatra Indonesia Tbk 
(“Lonsum”) 

4. Distribusi, memiliki jaringan distribusi yang paling luas di Indonesia. Grup ini 
mendistribusikan hampir seluruh produk konsumen Indofood dan anak-anak 
perusahaanya, serta berbagai produk pihak ketiga.   
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INDOFOOD pertama kali sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 1994 dengan harga IPO @ Rp. 1,000. Komposisi saham  pada akhir tahun 2011 
dengan pemegang saham mayoritas adalah CAB Holdings Limited 50,07%, Direksi & 
Komisaris 0,06% dan publik sebesar 49,87% 

Data dan Variabel yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan dari 
PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk yang telah dipublikasikan melalui  website 
http://www.idx.co.id. Untuk menganalisis saham sebagi perhitungan dalam menentukan harga 
wajar saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk. laporan yang digunakan berupa laporan 
neraca dan laporan arus kas perusahaan periode 2007-2011. Data dari laporan keuangan PT. 
Indofood Sumber Makmur, Tbk yang digunakan dalam penelitian ini antara lain; deviden, 
jumlah Asset, utang, ekuitas, laporan arus kas perusahaan dan jumlah lembar saham PT. 
Indofood Sumber Makmur, Tbk yang beredar di pasar modal. Variabel dalam penelitian ini 
adalah deviden yang diharapkan tahun depan, cost of equity dan tingkat pertumbuhan 
perusahaan.Dalam penelitian ini, perhitungan dilakukan dengan cara mengestimasi 
pertumbuhan deviden perusahaan dan pergerakannya selama lima tahun untuk mengetahui 
kinerja keuangan emiten dan harga wajar saham perusahaan. 

Metode Pengumpulan Data 

Semua data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 
dikumpulkan melalui studi pustaka dan pencarian di berbagai situs internet seperti 
http://www.idx.co.id dan http://www.indofood.com  

Alat Analisis yang Digunakan 

Alat analisis yang digunakan penulis yaitu : 

Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Cash Flow dari 
deviden terhadap harga saham perusahaan dan pengambilan keputusan investasi yang 
harus dilakukan. Penulis menggunakan perhitungan Model Pertumbuhan Gordon yang 
di dalamnya mencakup : 

1. Estimasi Pertumbuhan 

Estimasi pertumbuhan digunakan untuk menjaga agar petumbuhan deviden yang 
diterima sesuai dengan estimasi. Estimasi pertumbuhan yang sangat sensitif karena 
jika salah mengestimasi pertumbuhan harga wajar saham tersebut tidak akan sesuai 
atau jauh dari harga pasar. Estimasi pertumbuhan dapat dihitung sebagai berikut :  

�������� 	
��� ���� � �1 � ������ ������� ����
� �� ������ 

- Expected Growth Rate  = estimasi pertumbuhan 
- Payout Ratio = rasio pembagian deviden (DPS) 
- ROE  = rasio laba terhadap ekuitas 
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2.  Cost of Equity  

Cost of equity merupakan kunci dari setiap bentuk estimasi discounted cash flow. Cost 
of equity adalah tingkat imbal hasil yang diharapkan oleh investor dengan tingkat risiko 
tertentu. Cost of equity dapat dihitung dengan Capital Asset Pricing Model (CAPM). 
Model ini pertama kali dikembangkan oleh William F. Sharpe (1964) dan dilanjutkan 
oleh J. Lintner (1965). Secara sistematis, CAPM dapat ditulis sebagai berikut: 

�������� ����
� � �������� 
��� �  ��� 

- Expected Return  = tingkat imbal hasil yang diharapkan 
- Riskless Rate  = tingkat imbal hasil investasi bebas risiko 
- Beta    = tingkat sensitif pergerakan harga saham perusahaan 
- Risk Premium  = tingkat pengembalian aset berisiko 

3. Value of Equity  

    Value of equity digunakan untuk menghitung harga wajar saham. Value of equity 
yang digunakan adalah Model Pertumbuhan Gordon. Secara sistematis Model 
Pertumbuhan Gordon dapat ditulis sebagai berikut : 

!���� �" ������ �
�������� #�$����� %��� &��
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    -Value of Equity    =Harga wajar saham 
    -Expected Dividends Next Year =Deviden yang diharapkan tahun depan 
    -Cost of Equity   =biaya ekuitas 
    -Expected Growth Rate  =Estimasi pertumbuhan 

4. Keputusan Investasi 

Pengambilan keputusan investasi pada saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 
dilakukan dengan membandingkan harga wajar saham yang telah dihitung 
menggunakan Devidend Discount Model terhadap harga pasar saham tersebut.  

a. Apabila harga pasar saham lebih kecil dari harga wajar saham, maka saham tersebut 
bersifat undervalued dan layak untuk dibeli (buy) oleh investor yang belum memiliki 
saham tersebut 

b. Jika harga pasar saham sama dengan harga wajar saham, maka para investor yang sudah 
memiliki saham tersebut dianjurkan untuk menahan (hold) saham tersebut guna 
mengharapkan keuntungan (Capital Gain) dari perkembangan harga saham yang akan 
meningkat. 

Jika harga pasar saham lebih besar dari harga wajar saham, maka saham tersebut bersifat 
overvalued dah tidak layak untuk dibeli (buy) oleh investor yang belum memiliki saham 
tersebut, serta layak untuk dijual (sell) oleh investor yang sudah memiliki saham tersebut. 
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PEMBAHASAN 

Data Perusahaan 

PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah sebuah 
perusahaan Total Food Solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh 
tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga 
menjadi produk akhir yang tersedia di pasar. Kini Indofood dikenal sebagai perusahaan 
yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Penilaian harga wajar saham 
menggunakan metode Dividend Discount Model memerlukan data laporan keuangan, 
Berikut ini merupakan laporan keuangan konsolidasi PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 
pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 : 

Table 4.1 
Neraca Saldo 31 Desember 2007 – 31 Desember 2011 

(dalam miliar rupiah) 

PERIODE 2007 2008 2009 2010 2011 

Total Aset Lancar 11,809.10 14,323.30 12,967.20 20,078.00 24,501.70 

Total Aset Tidak Lancar 17,897.80 25,268.00 27,415.80 27,198.00 29,084.20 

Total Aset 29,706.90 39,591.30 40,383.00 47,276.00 53,585.90 

Total Kewajiban  Lancar 12,888.70 16,255.10 11,148.50 9,859.10 12,831.30 

Total Kewajiban Tidak Lancar  5,905.80 10,177.30 13,738.30 12,564.00 9,144.40 

Total Kewajiban 18,794.50 26,432.40 24,886.80 22,423.10 21,975.70 

Modal 10,912.40 13,158.90 15,496.20 24,852.80 31,610.20 

Sumber : Annual Report PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 2011 

Tabel 4.1 merupakan Neraca Saldo PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk untuk tahun fiskal 
2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011. Total aset mengalami pertumbuhan sebesar 44, 56% dari 
tahun 2007 sampai tahun 2011. Total kewajiban mengalami kenaikan sebesar 14,47 % dari 
tahun 2007 sampai tahun 2011.  

Tabel 4. 2 
Laporan Laba Rugi Konsolidasi 

31 Desember 2007 – 31 Desember 2011 
(dalam miliar rupiah) 

Keterangan 2007 2008 2009 2010 2011 
Penjualan Neto 27.858,3 38.799,3 37.397,3 38.403,4 45.332,3 

Laba Bruto 6.625,5 8.976,9 10.456,5 12.487,0 12.583,1 

Laba Usaha 2.588,4 3.796,1 4.623,7 6.296,1 6.851,0 

Laba Bersih 980,4 1.034,4 2.075,9 2.952,9 3.077,2 

Jumlah saham yang di tempatkan dan 
disetor penuh 

8.528,6 8.780,4 8.780,4 8.780,4 8.780,4 

Basic Earnings Per Share 115 120 236 336 350 
Sumber : Annual Report PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 2011 
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Laba usaha mengalami kenaikan sebesar 46,6% pada tahun 2008. Peningkatan jumlah 
pendapatan YoY pada tahun 2009 sebesar 21,8%. Kemudian secara berturut-naik pada tahun 
berikutnya 36,1%, 8,8% pada tahun 2010 dan 2011. Perekonomian dalam negeri yang terus 
bertumbuh memberikan peluang dan juga tantangan bagi PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk. 
PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk  yang terintegrasi secara vertikal terbukti tangguh di 
tengah kondisi pasar yang penuh tuntutan dengan mencatat laba tahun berjalan yang dapat 
diatribusikan kepada pemilik modal sebesar Rp 3,08 triliun.  

Analisis Valuasi 

Dividend discount model merupakan perhitungan keuangan yang digunakan oleh investor 
dalam melakukan valuasi nilai perusahaan go public. Pemegang saham sebagai investor sangat 
berkepentingan atas valuasi nilai instristik suatu perusahaan. Perhitungan harga wajar saham 
menggunakan metode Dividend discount model diperlukan 3 langkah yang harus dilakukan 
yaitu menghitung Cost of equity dengan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM), 
Estimasi Pertumbuhan dan value of equity per share. 

Cost of Equity pendekatan Capital Asset Pricing Model 

Cost of equity merupakan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor sebagai 
konsekuensi atas investasi pada saham perusahaan. Pendekatan cost of equity yang digunakan 
oleh penulis adalah Capital Asset Pricing Model (CAPM) yang menjadi tingkat diskonto dalam 
perhitungan harga wajar saham menggunakan metode dividend discount model. 

()*+,-+. /+-012 � /3456+44 17-+ � 8+-7 

Keterangan : 

- Expected Return = tingkat hasil yang diharapkan 
- Riskless Rate  = tingkat hasil bebas risiko 
- Beta    = tingkat sensitif pergerakan harga saham perusahaan 
- Risk Premium  = tingkat pengembalian aset berisiko 

Beta perusahaan diambil dari situs Reuters, risk premium diambil dari situs Bloomberg dan 
Damodaran risk premium. Riskless rate adalah tingkat imbal hasil risk free yang digunakan 
adalah Tingkat Suku Bunga Bank Indonesia. Penulis mengasumsikan riskless rate 5,75%, Beta 
1,31 dan risk premium 7,76% sehingga didapat cost of equity sebagai berikut : Expected Return 
= 5,75% + 1,31(7,76%) = 0.1591 atau (15,91%) 

Cost of equity yang digunakan dalam valuasi PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk adalah 
15,91% yang artinya investor menyaratkan pengembalian sebesar 15,91% dari investasi pada 
saham perusahaan. 

Expected Growth Rate 

Salah satu bagian penting ketika seorang analis/investor melakukan valuasi adalah menentukan 
tingkat pertumbuhan yang dipergunakan sebagai dasar untuk memproyeksikan revenue dan 
earnings. Estimasi pertumbuhan digunakan untuk menjaga agar petumbuhan deviden yang 
diterima sesuai dengan estimasi. Estimasi pertumbuhan yang sangat sensitif karena jika salah 
mengestimasi pertumbuhan harga wajar saham tersebut tidak akan sesuai atau jauh dari harga 
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pasar. Dalam penulis mengasumsikan payout ratio untuk tahun berikutnya sebesar 37% dari 
laba bersih dan Return on equity 18,43% dari situs Reuters . Asumsi payout ratio untuk tahun 
berikutnya sebesar 37% didasarkan pada rata-rata payout selama lima tahun sebelumnya. 
Estimasi pertumbuhan dapat dihitung sebagai berikut: 

()*+,-+. 91:;-< /7-+ � �= � >7?:0- /7-3:�) /+-012 @2 (A03-? 

Keterangan 
- Expected Growth Rate  = estimasi pertumbuhan 
- Payout Ratio = rasio pembagian deviden (DPR) 
- ROE  = rasio laba terhadap ekuitas 

Expected Growth Rate = (1- Payout Ratio) Return on equity 
=  (1 – 0,37) x 18,43% 
= 0.116 atau (11,6%) 
Expected growth rate yang didapat dari perhitungan tersebut 0,116 atau 11,6%. Pertumbuhan 
sebesar 11,6% berarti PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk akan menghasilkan pertumbuhan 
sebesar 11,6% setiap tahunnya. 

Value of Equity 

Value of equity merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung harga wajar saham 
perusahaan. Value of equity terdiri dari tiga unsur yaitu dividend per share, cost of equity dan 
expected growth rate. Perhitungan value of equity sebagai berikut : 

!���� �" ������ �
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Keterangan 

- Value of Equity    = Harga wajar saham 
- Expected Dividends Next Year  = Dividen yang diharapkan tahun depan 
- Cost of Equity    = biaya ekuitas 
- Expected Growth Rate   = Estimasi pertumbuhan 

Value of Equity = (133 x 1.116)/ (0.1591 – 0.116) 

= 148,428/0,0431 

= Rp3.443 dibulatkan Rp3.450/lembar saham 

Harga wajar saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk dengan menggunakan metode 
Dividend Discount Model adalah sebesar Rp3.450/lembar saham. Estimasi harga saham 
tersebut untuk tahun 2012. Harga wajar sebesar Rp3.450/lembar saham tersebut dengan asumsi 
tingkat pertumbuhan sebesar 11,6% dan cost of equity sebesar 15,91%. 

Keputusan Investasi 

Pengambilan keputusan investasi pada saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 
seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya memerlukan perbandingan 
antara harga wajar dari perhitungan dividend discount model terhadap harga pasar 
saham. 



 
PENENTUAN HARGA WAJAR SAHAM DENGAN DIVIDEND DISCOUNT MODEL 15 
KEVIN JUIDO 

Table 4.3 
Perbandingan Harga Wajar Saham dengan Harga Pasar Saham 

PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 

Harga 
Wajar 
Saham 

Harga 
Pasar 
Saham 
(Mei 
2004) 

Hasil 
Perbandingan 

Rp 3450 Rp 4875 Overvalued 

Berdasarkan perbandingan harga wajar saham terhadap harga pasar saham pada tanggal 
21 Mei 2012 dapat disimpulkan bahwa harga saham PT. Indofood Sumber Makmur, 
Tbk bersifat overvalued yang artinya harga saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 
pada saat ini dihargai lebih mahal 41,30% dari harga wajarnya. Oleh karena itu, saham 
PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk tidak layak untuk dibeli (buy) oleh calon investor 
dan layak dijual (sale) untuk investor yang telah memiliki saham tersebut. Kerugian 
dari hasil overvalued adalah perusahaan PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 
merupakan salah satu saham blue chip dihargai mahal dari nilai buku sebenarnya. Oleh 
karena itu, investor disarankan untuk tidak membeli saham INDOFOOD. 

Rekapitulasi Perhitungan Valuasi 

Tabel 4.4 
Kesimpulan Hasil Perhitungan Harga Wajar Saham 

PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 

Keterangan Hasil Perhitungan 

Cost of Equity pendekatan CAPM 15,91% 
Expected Growth Rate 11,6% 
Value of Equity Rp. 3.443 di bulatkan 3.450 

Berdasarkan Perhitungan Cost Of equity 15,91% mensyaratkan pengembalian sebesar 
15,91% dari investasi pada saham perusahaan PT Indofood ,Tbk. Expected Growth 
Rate yang didapat dari perhitungan tersebut 11,6%. Pertumbuhan sebesar 11,6% berarti 
PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk akan menghasilkan pertumbuhan sebesar 11,6% 
setiap tahunnya. Sehingga Value of Equity-nya Rp. 3.443 dibulatkan menjadi 3.450,-  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka 
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Berdasarkan perhitungan harga wajar saham 
PT.Indofood Sumber Makmur, Tbk menggunakan metode Dividend Discount Model 
didapati harga pasar saham lebih tinggi dari harga wajar saham PT. Indofood Sumber 
Makmur, Tbk atau bersifat overvalued; 2) Berdasarkan perbandingan antara harga 
wajar saham dengan harga pasar saham PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk per tanggal 
21 Mei 2012 menunjukan harga saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk bersifat 
overrvalued yang artinya harga wajar saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk 
dihargai terlalu mahal dari harga wajar saham tersebut. Oleh karena itu, saham 
PT.Indofood Sumber Makmur, Tbk  layak dijual (sale) untuk investor yang telah 
memiliki saham PT. Indofood Sumber Makmur, Tbk. 

Saran 

Berdasarkan hasil empiris, maka dapat disarankan beberapa hal berikut: a) Jika ingin 
berinvestasi dalam instrumen pasar modal yaitu saham, sebaiknya melakukan 
perhitungan harga wajar saham perusahaan go public yang akan dipilih untuk 
berinvestasi dan dengan mengetahui harga wajar suatu saham dapat meminimalkan 
risiko dalam berinvestasi. Perbandingan harga wajar saham dan harga pasar saham 
perlu dilakukan untuk mengetahui harga saham tersebut overvalued atau undervalued; 
b) Mengacu pada perhitungan metode Dividend Discount Model pada saham PT. 
Indofood Sumber Makmur, Tbk investor yang telah memilikinya disarankan untuk 
menjual (sale). 
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