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Metode 
Valuasi

Menggabungkan nilai internal 

dari perusahaan dengan nilai 

external yang dimiliki 

perusahaan.



Perhitungan Valuasi

Internal

1. Menghitung jumlah asset

2. Menghitung hutang sebagai beban

3. Menghitung nilai inventaris

4. Menghitung intangible asset

External

1. Menghitung perusahaan dari aliran 

omset, dan terutama aliran 

keuntungannya.

2. Melihat Free Cash Flow yang dimiliki 

perusahaan, alias jumlah kas yang 

bebas yang dapat dijadikan dividen.

3. Mempertimbangkan potensi growth 

dari perusahaan.



Valuasi Internal



Valuasi Internal

Valuasi Internal 4,580,091,265.00

Intagible Asset (Optional) 32,955,700.00

Kas dan Piutang 261,016,062.00

Inventaris 2,700,169,493.33

Aktiva Lancar 270,833,333.00

Aktiva Tetap 9,156,160,744.67

Hutang Jangka Pendek - 6,578,643,798.00

Hutang Jangka Panjang - 1,262,400,270.00



Menghitung Intangible Asset: Akun Instagram

1. Jika akun dijual, maka akun tersebut akan terjual dengan harga sekitar 

27,227,400.

2. Angka tersebut didapat dari data rata rata akun instagram dengan 

follower 10k akan terjual dengan harga 500 ribu.

3. Untuk Reclays, diasumsikan karena memiliki follower yang lebih 

berkualitas maka tiap 10k follower dinilai sebesar 1 juta rupiah.



Menghitung Intangible Asset: Database Email

1. Diasumsikan, nilai 1 subscriber sama dengan nilai 1 follower instagram.

2. Maka, jika instagram memiliki 272,274 follower akan memiliki nilai 

sebesar 27,227,400, database email yang sebesar 57,283 akan memiliki 

nilai sebesar 5,728,300.



Asumsi Lainnya dari Valuasi Internal

1. Inventaris dinilai sebesar harga jual inventaris tersebut (sekitar 175% 

dari harga hpp)

2. Nilai inventaris disesuaikan lagi dengan presentasi yang diperlukan 

untuk menjual semua inventaris tersebut sampai sold out yaitu dengan 

mendiskon nilainya sebesar 80%.

3. Semua data lainnya diambil dari neraca Mei 2020.



Valuasi Eksternal



1. Menghitung perusahaan dari seberapa besar keuntungan yang didapat.

2. Keuntungan yang didapat sudah mencerminkan banyak hal:

a. Seberapa bagus market yang dimiliki Reclays tercermin dari omset-nya

b. Seberapa bagus operasional, sistem kerja, pengaturan biaya tercermin dari seberapa 

kecil biayanya.

c. Kedua hal tersebut bergabung dan tersimpul menjadi keuntungan bersih.

3. Metode yang dipakai adalah metode Free Cash Flow (FCF), yaitu metode 

yang menghitung nilai sebuah “benda” dari cash flow yang 

dihasilkannya.

Valuasi Eksternal



Cara Kerja Metode Valuasi FCF 

1. Sebuah “barang” yang memberikan 120 juta rupiah / tahun, maka 

nilainya adalah 2 miliar (karena jika di-deposito di bank dengan bunga 

6% akan menghasilkan 120 juta rupiah / tahun).

2. Berdasarkan data, Reclays dapat memberikan keuntungan per tahun 

sebesar 1.4 miliar. Menghitung nilai Reclays mirip seperti di atas, namun 

disesuaikan dengan resiko dan hal lainnya.



Valuasi Eksternal Berdasarkan Metode FCF 

Valuasi eksternal 31,947,628,728.53

laba bersih 1,444,180,135.20

free cash flow 1,203,140,471.47

pertumbuhan 5 tahun terakhir 38.23%

margin of error 2%

pertumbuhan (adjusted) 36.23%

ekspetasi investor 40%



● Laba bersih dihitung dengan mengkali 12 rata rata laba di 2020. 

● Pertumbuhan ke depan diasumsikan stabil dan sama dengan rata rata 

pertumbuhan 5 tahun terakhir.

● Laba bersih didapat dengan mengabaikan biaya bunga bank. 

Asumsi dari Metode FCF (1)



● Bunga tahunan sebesar 40% adalah angka yang disarankan karena 

nilainya harus jauh lebih besar dari bunga deposito (5%-6%) dan 

perolehan dari investasi saham (20% - 25%) sebagai kompensasi dari 

resiko bisnis. 

● Terdapat margin error sekitar 2% untuk penyesuaian nilai pertumbuhan 

perusahaan.

Asumsi dari Metode FCF (2)



Cara Menghitung FCF



Berikut Total Valuasi Reclays (Internal dan Eksternal)

Valuasi Internal 4,580,091,265.00

Valuasi Eksternal 31,947,628,728.53

Total Valuasi 36,527,719,993.53



Terimakasih
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