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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal merupakan salah satu tempat bagi investor untuk 

menginvestasikan dananya bagi perusahaan – perusahaan yang membutuhkan 

dana dan terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. Pasar modal menawarkan potensi 

return yang cukup besar bagi para investor yang biasanya disebut dividend / 

capital gain. Investor perlu menyadari akan pentingnya melakukan analisis 

mengenai perusahaan yang akan menjadi tempat untuk menginvestasikan 

dananya. Investor dapat melakukan 2 cara analisis yaitu dengan melakukan 

analisis fundamental dan analisis teknikal untuk mengetahui risiko dan return atas 

investasi yang dilakukan. 

Penilaian harga wajar saham juga perlu mendapat perhatian lebih bagi para 

investor. Untuk memperkecil risiko dalam berinvestasi hendaknya investor 

mengetahui harga wajar saham atau yang biasa disebut nilai intrinsik saham suatu 

perusahaan. Nilai intrinsik saham suatu perusahaan menjadi penting untuk 

diketahui para investor mengingat tren pasar yang seringkali membuat harga 

saham di pasar menjadi tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang ada pada 

perusahaan.  

Harga saham di pasar yang tidak sesuai dengan nilai intrinsik yang ada 

pada perusahaan seringkali dipengaruhi oleh adanya reaksi berlebihan yang terjadi 

di pasar modal ketika memperoleh informasi (overreaction). Fenomena 

overreaction terjadi di pasar modal di banyak negara seperti Amerika Serikat, 
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China, Inggris, Australia, Afrika Selatan, Indonesia dan Malaysia. Fenomena 

overreaction adalah pasar yang bereaksi berlebihan ketika menerima informasi 

sehingga pelaku pasar menetapkan harga yang terlalu tinggi ketika menerima 

informasi positif, dan menetapkan harga terlalu rendah ketika menerima informasi 

negatif sehingga menimbulkan adanya ketidaksesuaian atau penyimpangan harga 

aset (saham) dari harga wajarnya (An and Jusuf 1988).Ketidaksesuaian harga aset 

(saham) di pasar modal dengan harga wajarnya (fair value) perusahaan ini dapat 

disebut undervalued jika harga pasar lebih murah daripada nilai intrinsik 

perusahaan tersebut / overvaluedjika harga saham suatu perusahaan di pasar lebih 

mahal daripada nilai intrinsik perusahaan. 

Di Indonesia yang cenderung terjadi adalah fenomena underpricing, 

dimana harga saham saat IPO (Initial Public Offering) cenderung lebih murah jika 

dibandingkan dengan harga saham hari pertama di pasar sekunder(Kurniawan 

2014). Kondisi underpricing tidak menguntungkan bagi perusahaan yang 

melakukan go-public karena dana yang diperoleh tidak maksimal. Di beberapa 

negara berkembang di Amerika Latin fenomena underpricing dialami pada jangka 

pendek, sedangkan dalam jangka panjang terjadi fenomena overpricing. 

Fenomena overpricing ini juga tidak menguntungkan bagi investor karena mereka 

tidak akan menerima initial return(Kristiantari 2012). 
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Tabel. 1.1. Penilaian Harga Saham dan Keputusan Investor 

 
Sumber : Rositha (2014) 

 

Fenomena overreaction baik underpricing maupun overpricing tidak 

menguntungkan bagi investor dan perusahaan emiten. Pada kondisi mispricing 

(overvalued/undervalued) memberikan gambaran bahwa pasar modal tersebut 

kurang efisien dan tidak mampu merefleksikan substansi perekonomian dengan 

wajar. 

Penelitian mengenai penilaian harga wajar saham menjadi penting untuk 

dilakukan karena pelaku pasar perlu melakukan penilaian harga wajar saham 

dengan metode – metode yang mendekati dengan harga aktual yang berlaku di 

pasar untuk mengurangi kecenderungan overreaction (underpricing/overpricing) 

yang tidak memberikan keuntungan bagi pelaku pasar. Dengan adanya penelitian 

mengenai penilaian harga wajar saham maka akan menambah informasi penting 
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yang berguna bagi para pelaku di pasar modal dalam pengambilan keputusan yang 

tepat dalam berinvestasi. 

Penilaian harga wajar saham dapat dilakukan dengan berbagai metode 

yakni : dividend discount model, price earning ratio, price to book value ratio, 

corporate finance, dan free cash flow to equity (FCFE). Begitu banyak peneliti 

yang mengembangkan metode – metode lain dalam melakukan penilaian harga 

wajar saham untuk membantu investor dalam meminimalisir risiko dan 

memperoleh return yang optimal karena dapat mengambil keputusan yang tepat 

dalam berinvestasi.  

Penilaian harga wajar saham dalam penelitian ini akan menggunakan 

metode dividend discount model dan price to book value ratio. Dasar dari 

penelitian ini adalah nilai intrinsik saham perusahaan properti dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

Pemilihan metode dividend discount modelsebagai salah satu metode yang 

digunakan dalam penelitian ini karena metode dividend discount model 

memberikan framework yang konsisten dan logis untuk penilaian nilai saham 

(Olweny 2011). Selain itu metode dividend discount model memiliki volatilitas 

yang lebih kecil jika dibandingkan dengan perhitungan yang lainnya seperti free 

cash flow sehingga metode dividend discount model ini mampu menggambarkan 

earning potensial dalam jangka waktu yang panjang dari suatu perusahaan. 

Dengan menggunakan metode dividend discount model ini akan mampu menilai 

harga saham dengan dasar estimasi future dividend payment dan juga melihat 

pertumbuhan saham. 



5 
 

Metode kedua yang dipilih adalah metode price to book value ratio, yang 

menurut Fayana (2012) metode ini lebih fleksibel jika dibandingkan dengan 

dividend discount model dalam menghitung harga wajar saham karena tidak 

terpengaruh oleh arus kas. Dengan menggunakan metode price to book value akan 

memberikan nilai berupa besarnya aktiva yang dimiliki oleh investor dari 

kepemilikan per lembar saham suatu perusahaan. Price to book value ratiojuga 

relatif lebih stabil dalam menilai harga wajar saham karena menggunakan nilai 

buku (Defrizal 2005).  

Alasan kedua penelitian ini menggunakan metode dividend discount 

modeldan price to book value karena kedua metode ini termasuk dalam analisis 

fundamental pendekatan nilai intrinsik, yang memberikan gambaran secara 

mendalam mengenai kinerja keuangan perusahaan dalam proses melakukan 

evaluasi kondisi perekonomian dan risiko perusahaan. Tujuan dari analisis 

fundamental dengan menggunakan kedua metode valuasi saham biasaini adalah 

untuk memperoleh pandangan secara mendalam mengenai kinerja keuangan 

perusahaan yang dinilai dari pertumbuhan dividend yang dibagikan kepada para 

investor,modal perusahaan serta prospek yang dimiliki perusahaan di masa yang 

akan datang.  

Penelitian ini secara khusus menggunakan saham perusahaan properti dan 

real estate yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010 – 2014. 

Saham pada perusahaan properti dan real estate menjadi menarik untuk dijadikan 

penelitian karena pada periode penelitian (2010 – 2014) saham sektor properti dan 

real estate mengalami pertumbuhan yang pesat. Dimana pada tahun 2010 seiring 
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dengan pulihnya perekonomian dunia dari krisis ekonomi global memberikan 

dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan meningkatkan investasi. 

Khususnya pada sektor properti dan real estate  yang menurut Tim Statistik Sektor 

Riil Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, mengalami 

pertumbuhan sekitar 60% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009) dan 

terus meningkat di tahun – tahun berikutnya. Hingga pada periode 2014 yang 

merupakan puncak pertumbuhan sektor properti dan real estate mencapai 71% 

dibandingkan tahun 2013 (CDMI 2015).  Selain itu fundamental ekonomi 

domestik yang membaik, permintaan akan properti dan real estate yang 

meningkat, didukung oleh iklim investasi dan pembiayaan yang semakin 

berkembang, serta kebijakan pemerintah yang kondusif membuat sektor properti 

dan real estate ini mengalami peningkatan baik dalam pertumbuhan laba maupun 

kinerja perusahaan selama periode penelitian yaitu 2010 – 2014.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah : 

 Bagaimana penilaian harga wajar saham properti dan real estate yang 

terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 dengan menggunakan 

metode dividend discount model dan price to book value ratio? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hasil penilaian wajar harga saham properti dan real estateyang 

terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 dengan menggunakan 

metode dividend discount model dan price to book value ratio. 

2. Penilaian harga wajar saham dengan membandingkan hasil penilaian harga 

saham properti dan real estate yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 

2010 – 2014 dengan harga aktual yang berlaku di pasar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil penilaian wajar harga 

saham properti dan real estate yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 

2010 – 2014 dengan menggunakan metode dividend discount model dan price to 

book value ratio, dan melakukan penilaian wajar harga saham dengan 

membandingkan hasil penilaian harga saham properti dan real estate yang 

terdaftardi Bursa Efek Indonesia periode 2010 – 2014 dengan harga aktual yang 

berlaku di pasar. Maka diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi : 

1. Investor, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan bagi investor dalam memilih saham untuk berinvestasi 

sehingga dapat mengambil keputusan yang memberikan return yang optimal 

serta dapat mengurangi risiko. 
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2. Akademisi, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

pertimbangan dalam penelitian atau pembelajaran terkait sebagai bahan 

referensi. 

3. Perusahaan Emiten, dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan 

Emiten dapat menggunakan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan 

evaluasi perusahaan yang membangun dan membantu manajemen perusahaan 

melakukan peninjauan sahamnya di pasar modal dan hubungannya dengan 

investor. 




