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I. PENDAHULUAN  

 

1.1.    Latar Belakang 

Industri golf saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat, minat para 

golfer setiap tahunnya terus bertambah. Sebagai industri, golf memang ladang bisnis 

yang menggiurkan. Untuk menjadi anggota seumur hidup, harus menyetor ratusan 

juta rupiah. Belum lagi green fee dan pemasukan dari club house yang menyediakan 

food & beverage. Besarnya pendapatan dari industri ini membuat banyak pengusaha 

meramaikan persaingan di industri ini.  

Dalam menghadapi persaingan tersebut, perusahaan harus dapat bersaing 

dalam pelayanan kepada konsumen agar tetap bertahan. Pengelolaan keuangan 

perusahaan yang baik merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk 

meminimalisasi resiko dengan  memberikan perhatian lebih seksama atas setiap 

keputusan yang akan berpengaruh pada posisisi keuangan perusahaan. Walaupun 

pendapatan lapangan golf bisa mencapai miliaran rupiah per bulan namun 

pengelolaan lapangan golf (fix cost) bisa mencapai 60 persen – 80 persen dari total 

biaya per bulan, sehingga investasi di bisnis ini tidak bisa mencapai pay back period 

dalam waktu yang singkat. 

Klub Golf  merupakan salah satu unit bisnis dari PT XYZ yang bergerak pada 

industri golf yang terletak di Bogor. Melihat potensi perkembangan industri golf yang 

sangat menjanjikan, perusahaan mempunyai rencana untuk melakukan investasi 

dengan membangun kembali lapangan golf selain dari Klub Golf . Perusahaan 

membutuhkan jaminan ketersediaan dana untuk menjalankan proyek tersebut, karena 
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proyek tersebut merupakan investasi dengan tingkat pengembalian yang cukup lama. 

Sejalan dengan proyek yang akan dilakukan, perusahaan pada saat ini sedang dalam 

proses go public (IPO). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan suatu perumusan 

strategi yang tepat dan komprehensif penulis menilai perlu dilakukan suatu business 

valuation terhadap investasi ini sebelum perusahaan melakukan penawaran harga 

saham perdana kepada publik. 

Penetapan harga saham perdana pada IPO atau saat go public sangat sulit, 

karena tidak ada harga pasar sebelumnya yang dapat diobservasi untuk dipakai 

sebagai penetapan penawaran. Teori yang biasa digunakan untuk menghitung harga 

saham dapat dikelompokan menjadi dua yaitu Discounted Cash Flow Metode 

(Metode DCF) dan Relative Valuation Metode (Metode RV) (Damodaran, 2006). 

Pendekatan metode DCF mengatakan bahwa nilai intrinsik suatu saham 

adalah sama dengan nilai sekarang (present value) dari arus kas yang diharapkan 

akan diterima oleh pemilik saham tersebut di masa datang, sedangkan pendekatan 

dari metode RV adalah berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan earning, 

kemudian dihitung nilai earning per share (EPS) atau price earning ratio (PER) dan 

dibandingkan dengan nilai EPS dari kelompok industri, metode ini adalah 

pengembangan dari metode DCF. 

 Dari uraian di atas terlihat jelas adanya masalah dalam menentukan harga 

saham perdana, di mana metode yang ada diharapkan dapat menerangkan kisaran 

harga saham perdana klub golf  yang merupakan salah satu unit bisnis PT XYZ pada 

saat go public.  
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1.2.    Rumusan Masalah 

Penentuan harga saham perdana mempunyai peranan penting dalam 

menentukan sukses tidaknya go publik suatu perusahaan dan kegiatan perusahaan 

selanjutnya. Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah yang 

akan diteliti dalam thesis ini adalah : 

1. Berapakah kisaran harga saham perdana yang mendekati harga intristik saham 

unit klub golf  berdasarkan metode discounted cash flow dan relative valuation ? 

2. Alternatif metode apa saja yang dapat digunakan dalam business valuation? 

 

1.3.    Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang dilakukan oleh 

penlis adalah: 

1. Memprediksi range harga intrinsik saham unit bisnis klub golf , dengan 

menggunakan metode discounted cash flow (DCF) dan relative valuation (RV). 

2. Memberikan alternatif metode yang dapat digunakan dalam perhitungan harga 

saham perdana. 

 

1.4.    Manfaat Penelitian 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Akademisi, yaitu diharapkan dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan 

penentuan harga saham perdana. 

2. Bagi perusahaan dapat menjadi acuan untuk menetapkan harga saham IPO di BEJ 

dalam upaya melindungi kepentingan emiten, underwriter, dan investor. 
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3. Sebagai referensi dalam menentukan nilai intrinsik harga saham pada saat IPO 

sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan. 

 

1.5.     Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan hanya pada satu unit bisnis dari PT XYZ  dari 

tiga unit bisnis yang ada, penulis akan melakukan penilaian hanya pada unit bisnis 

klub golf . Dalam melakukan penilaian, penulis menggunakan metode discounted 

cash flow dengan pendekatan free cash flow to firm dan free cash flow to equity dan 

metode relative valuation dengan pendekatan price to earning ratio (PER). 

Data yang diolah dan dianalisis berupa data dari laporan keuangan yang telah 

diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku dari tahun 2003 sampai 2007, dan 

tahun 2008 yang belum diaudit serta peramalan (forecast) tahun 2007. 
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