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NILAI INTRINSIK DAN NILAI 

PASAR

Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga 
jenis nilai, yaitu:

– Nilai buku.
• Nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan

perusahaan penerbit saham (emiten).

– Nilai pasar.
• Nilai saham di pasar.

– Nilai intrinsik (teoritis) saham.
• Nilai saham yang sebenarnya atau seharusnya 

terjadi.



Nilai Buku

http://manajemenkeuangan.net/bagaimana-cara-menghitung-nilai-buku-per-lembar-saham-book-value-per-share/rumus-perhitungan-bvs/
http://manajemenkeuangan.net/bagaimana-cara-menghitung-nilai-buku-per-lembar-saham-book-value-per-share/contoh-modal-pt-mycom-computer/
http://manajemenkeuangan.net/bagaimana-cara-menghitung-nilai-buku-per-lembar-saham-book-value-per-share/nilai-buku-per-lembar-saham-pt-mycom-computer/


Nilai Intrinsik

 Investor berkepentingan untuk mengetahui  
ketiga nilai tersebut sebagai informasi 
penting dalam pengambilan keputusan 
investasi yang tepat.

 Dalam membeli atau menjual saham, 
investor akan membandingkan nilai 
intrinsik dengan nilai pasar saham 
bersangkutan (overvalued atau 
undervalued).



MODEL DISKONTO DIVIDEN

• Model ini untuk menentukan estimasi harga saham dengan 
mendiskontokan semua aliran dividen yang akan diterima di masa 
datang.

• Perumusan model secara matematis:

dimana:

P0 = Nilai intrinsik saham dengan 

model diskonto dividen

D1, D2, … Dn = Dividen yang akan diterima di 

masa datang

k = tingkat return yang disyaratkan



MODEL PERTUMBUHAN NOL

• Model ini berasumsi bahwa dividen yang

dibayarkan perusahaan tidak akan 

mengalami pertumbuhan.

• Rumus untuk menilai saham dengan 

model ini adalah:



MODEL PERTUMBUHAN NOL

• Contoh: misalkan saham A menawarkan 

dividen tetap sebesar Rp. 400. Tingkat return 

yang disyaratkan investor adalah 20%.

400

P0 = -------------- = Rp.2000

0,20

• Nilai saham A sebesar Rp. 2000.



MODEL PERTUMBUHAN KONSTAN

• Model ini dipakai untuk menentukan nilai 
saham, jika dividen yang akan dibayarkan 
mengalami pertumbuhan secara konstan 
selama waktu tak terbatas, dimana gt+1 = gt

untuk semua waktu t.

• Persamaan model pertumbuhan konstan ini bisa
dituliskan sebagai berikut:



MODEL PERTUMBUHAN KONSTAN

• Misalnya PT ASRI membayarkan dividen 

Rp. 1.000, per tahun. Pertumbuhan dividen 

direncanakan sebesar 5% per tahun. Tingkat 

return yang disyaratkan investor sebesar

15%. dan harga pasar saham PT Omega

saat ini adalah Rp. 10.000.

1000 (1+0,05) 1050

Po = ------------------- = ----------- = Rp. 10.500

0,15 – 0,05 0,10



MODEL PERTUMBUHAN 

KONSTAN

• Adakalanya, perusahaan mengalami pertumbuhan 
yang sangat baik jauh di atas pertumbuhan normal 
dan sangat menjanjikan selama beberapa tahun,
tetapi lambat laun menurun terus.

• Misalnya, suatu perusahaan yang mengalami
pertumbuhan fantastis selama 5 tahun mungkin
bisa membayarkan tingkat dividen dengan 
pertumbuhan 20% per tahun (selama lima tahun),
dan setelah itu hanya akan membayarkan dividen
dengan tingkat pertumbuhan hanya 10% per 
tahun (sampai tahun- tahun berikutnya).



MODEL PERTUMBUHAN 

KONSTAN

• Proses untuk menghitung nilai saham dengan menggunakan 
model pertumbuhan dividen tidak konstan dapat dilakukan 
dengan rumus berikut:

• dalam hal ini:

P0 = nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan tidak konstan

n    = jumlah tahun selama periode pembayaran dividen supernormal

D0 = dividen saat ini (tahun pertama)

g1 = pertumbuhan dividen supernormal

Dn = dividen pada akhir tahun pertumbuhan dividen supernormal

gc = pertumbuhan dividen yang konstan

k    = tingkat return yang disyaratkan investor



Contoh 

• Sebuah saham emiten ASRI adalah 

sebagai berikut:

D0 = Rp. 1000

gc = 10% k   = 15%

g1 = 20% per tahun selama 3 tahun 

pertama

• Carilah nilai intrinsik saham.



Contoh:


