
Metode Kapitalisasi 

Kelebihan Pendapatan 

Capitalized Excess Earning Method 



Konsep Dasar 
Aktiva berwujud suatu perusahaan 
memberikan balikan (return) tertentu kepada 
pemilik sesuai dengan resiko yang melekat 
dalam kepemilikan aktiva tersebut 
Setiap kelebihan balikan diatas balikan wajar 
untuk aktiva berwujud adalah merupakan 
hasil atau kontribusi/balikan dari aktiva tak 
berwujud 
Model yang digunakan: 

Model Ekuitas 
Model Kapital 



Jenis Nilai dan Model Penilaian 

Ada 2 jenis nilai yang dapat diperoleh: 
Nilai Perusahaan (Firm/Corporate/Enterprise Value): Nilai 
dari kapital (Invested Capital) atau struktur kapital (Capital 
Structure). 

Nilai Ekuitas: Nilai seluruh aktiva dikurangi dengan nilai 
seluruh kewajiban. 

2 Model yang umum: 
Model Ekuitas (Equity Model): Langsung memperoleh nilai 
Ekuitas 

Model Kapital (Invested Capital Model): Memperoleh nilai 
perusahaan/kapital, yang harus dikurangi dengan hutang 
komponen kapital untuk memperoleh nilai Ekuitas 



Latar Belakang 

Digunakan untuk menghitung nilai kerugian pabrik bir 
dalam bentuk Goodwill yang hilang karena larangan 
atas minuman keras. 

Digunakan untuk menghitung nilai lebih dari suatu 
usaha yang mempunyai kemampuan menghasilkan 
pendapatan yang melebihi dari perusahaan sejenis. 
Kelebihan ini juga bisa disebabkan karena kemampuan 
para pengelola dalam mengelola perusahaan . 
Kelebihan dari kemampuan para karyawan karena 
pelatihan yang dilakukan perusahaan secara teratur 
dan terus menerus . 



Latar Belakang 
Awalnya ditujukan untuk mengestimasi nilai aktiva tak 
berwujud sebagai satu kesatuan (Big Pot Theory) 
dengan mengkapitalisasi “kelebihan pendapatan”, 
yaitu selisih antara pendapatan perusahaan dengan 
balikan normal dari aktiva berwujud (setelah 
disesuaikan) yang dimilikinya 
Dalam perkembangannya, metode ini digunakan untuk 
mengestimasi nilai perusahaan/ekuitas secara 
keseluruhan: 

 Nilai Ekuitas = Nilai Aktiva Berwujud + Nilai Aktiva tak 
Berwujud – Nilai Kewajiban 

 (Atas dasar nilai yang telah disesuaikan) 



Penilaian Aktiva dan Kewajiban 
Aktiva Berwujud: Melakukan penilaian 
kembali/revaluasi atas aktiva-aktiva tersebut 
sesuai dengan metode penilaian aktiva tetap 
Kewajiban: Menggunakan face value atau 
disesuaikan 
Aktiva tak Berwujud: Kapitalisasi balikan yang 
dihasilkan oleh aktiva tak berwujud tersebut 
(mengkonversi menjadi nilai aktiva tak 
berwujud dengan suatu tingkat kapitalisasi 
tertentu) 



Prosedur – Model Ekuitas 
Sesuaikan semua pos aktiva berwujud dan kewajiban dalam 
neraca menjadi nilai pasar 
Hitung nilai aktiva berwujud bersih (Net Tangible Assets 
Value/NTAV), yaitu nilai seluruh aktiva berwujud dikurangi 
dengan nilai seluruh hutang 

 Misal: 10 Milyar 
Perkirakan balikan per tahun dari aktiva berwujud bersih 
dengan tingkat balikan (rate of return) yang wajar (dapat 
ditentukan dengan persentase borrowing capacity (contoh ada 
dibelakang) 

 Misal: 18% 
Kalikan tingkat balikan dengan NTAV untuk mendapatkan 
balikan (return) dari Aktiva Berwujud Bersih 

 Misal: 18% X 10 Milyar = 1,8 Milyar 



Prosedur – Model Ekuitas 
Hitung laba ekonomi normal (Normalized Economic Earnings), 
yaitu Arus Kas Bersih untuk Ekuitas. 

 Misal: AKB untuk Ekuitas 2,2 Milyar 
Hitung kelebihan pendapatan (Excess Earning), yaitu Arus Kas 
Bersih untuk Ekuitas dikurangi balikan dari aktiva berwujud 
bersih 

 Misal: 2,2 Milyar – 1,8 Milyar = 400 Juta 
Kapitalisasi kelebihan pendapatan menjadi nilai aktiva tak 
berwujud dengan tingkat kapitalisasi yang sesuai 

 Misal: Tingkat kapitalisasi 25%, maka nilai aktiva tak 
berwujud: 400 Juta : 25% = 1,6 Milyar 
Hitung nilai Ekuitas = Nilai Aktiva Berwujud Bersih + Nilai Aktiva 
tak Berwujud 

 Misal: 10 Milyar + 1,6 Milyar = 11,6 Milyar. 



Prosedur – Model Kapital 

Nilai Aktiva Berwujud Bersih = Nilai seluruh Aktiva 
Berwujud dikurangi Nilai Hutang yang bukan 
merupakan komponen struktur kapital 

Laba ekonomi normal, yaitu Arus Kas Bersih untuk 
Kapital 

Penjumlahan nilai aktiva berwujud bersih dan nilai 
aktiva tak berwujud akan menghasilkan nilai kapital, 
yang masih harus dikurangi lagi dengan nilai hutang 
yang menjadi komponen struktur kapital apabila ingin 
mendapatkan nilai ekuitas 



Perhitungan Tingkat Balikan NTAV 

Hitung Borrowing Capacity 

 

 

 

 

  

  

Dengan Demikian, Hutang : Ekuitas = 30 : 20 = 60% : 40% 
 

Hitung tingkat balikan dengan rata-rata tertimbang: 

  

Jenis Aktiva NPW % Capacity 

Piutang 10.000.000 80% 8.000.000 

Persediaan 20.000.000 60% 12.000.000 

Aktiva Tetap 20.000.000 50% 10.000.000 

Total 50.000.000 30.000.000 

Jenis Modal Biaya Modal Bobot Biaya Modal 

Tertimbang 

Hutang 14,0% 60% 8,4% 

Ekuitas 25,0% 40% 10,0% 

Total 100% 18,4% 



Hal-hal yang perlu diperhatikan 
Penyesuaian, normalisasi, dan penilaian atas laporan keuangan: 

Penyesuaian laba bersih perusahaan atas dasar operasi normal 
Penilaian kembali aktiva berwujud dan kewajiban 
Mengeluarkan aktiva non operasi dari neraca 

Estimasi laba normal 
Harus merefleksikan kemungkinan pendapatan dimasa datang 
(FME) 
Didasarkan pada pendapatan normal 

Estimasi tingkat kapitalisasi untuk Excess Earning: 
Sifat usaha, mutu manajemen, posisi pasar perusahaan, dan 
reputasi perusahaan 
Konsistensi dan mutu pendapatan perusahaan 
Konsistensi basis pelanggan perusahaan 
Resiko lebih tinggi bagi aktiva tak berwujud dibanding NTAV 
(memerlukan tingkat balikan yang lebih tinggi) 



Penutup 

Pada prinsipnya sama dengan metode akumulasi 
aktiva, tetapi aktiva tak berwujud dianggap sebagai 
satu kesatuan dan dinilai secara kolektif dengan 
proses kapitalisasi 

Digunakan untuk badan usaha yang bersifat operasi 
(Operating Company) dengan tingkat keuntungan 
yang cukup 

Excess Earning negatif mengindikasikan goodwill 
negatif (Nilai Perusahaan < Nilai Total Aktivanya) 

Indikasi nilai yang dihasilkan: Nilai Kendali 

Standar Nilai yang dihasilkan: Nilai Pasar Wajar. 


