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ABSTRAK
XYZ Digital Informasi ialah Industri startup di bidang Aplikasi Development yang
meningkatkan Sistem Data berbasis Website serta Mobile Apps di Bali. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui nilai valuasi startup XYZ Digital Informasi dengan melakukan analisis Kualitatif dan
Kuantitatif.
Metode yang digunkan Scorecard Valuation mengacu pada tabel Valuation by Stage, serta
perbandingan pada laporan keuangan menggunakan metode analisa komparatif dengan
menentukan proyeksi laporan keuangan dalam lima tahun mendatang, kemudian menghitung
Pesent Value guna menentukan nilai perusahaan saat ini.
Hasil penelitian ini menggunakan Compound Annual Growth Rate sebesar Rp 466.146.616,
Scorecard Valuation Method sebesar Rp 3.428.750.000,- dan hasil analisis kuantitatif
menggunakan Comparative Financial Statement Analysis sebesar Rp 466.146.616,. hasil akhir
dari nilai valuasi startup XYZ Digital Informasi adalah sebesar Rp 3.894.896.616.
Kata Kunci: Valuation Value, Startup, Scorecard Valuation
I. PENDAHULUAN
Industri startup ialah suatu model bisnis
baru dengan inisiasi organisasi yang digagas
oleh pendirinya yang berfokus pada
perkembangan besar, mempunyai resiko
ataupun keuntungan, bisa diukur serta
sanggup menguasai pasar. Pada hakekatnya
startup ataupun industri rintisan berfokus pada
pengembangan ide, kreatifitas, inovasi produk
ataupun layanan baru, kesempatan yang
terdapat di masyarakat, serta sejenisnya yang
dipertimbangkan secara matang pada awal
bisnis itu didirikan [1].
Dalam membangun suatu startup pasti
saja memerlukan modal yang tidak sedikit,
maka dari itu itu para pendiri umumnya
melaksanakan
suatu
strategi
untuk
memperoleh modal usaha, seperti mengajukan
pinjaman ke bank ataupun mencari investor.
Startup yang kekurangan uang bisa bertahan

dengan dua metode yaitu memangkas biaya
atau dengan menggalang modal tambahan. [2]
Tidak sedikit para pendiri startup memilih
pilihan untuk memperoleh modal dari
investor, namun para pendiri startup harus
mampu meyakinkan investor tentang potensi
perusahaan yang sedang dirintis.
XYZ Digital Informasi ialah Industri
startup di bidang Aplikasi Development yang
meningkatkan Sistem Data berbasis Website
serta Mobile Apps di Bali. XYZ Digital
Informasi membangun sebagian Sistem Data
seperti SIMX yang merupakan Sistem Data
yang dapat mengakomodasi sebagian besar
aktivitas administrasi di kantor Desa atau
Kelurahan mulai dari mutasi informasi
keluarga, pembuatan surat- surat, pelaporan
penduduk
berkala,
pencatatan
serta
pembuatan kartu untuk penduduk pendatang,
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serta sebagainya secara efektif dan akurat.
XYZ
Digital
Informasi
menawarkan
pembuatan
Web
untuk
pemerintah,
pembuatan Sistem Data Geografis Desa, dan
aplikasi berbasis web, SIKUPVA yang
merupakan website yang membagikan data
kepada pengguna jasa layanan Aktivitas
Usaha Penukaran untuk Valuta Asing Bukan
Bank (KUPVA BB) yang menampilkan posisi
KUPVA BB Berizin di wilayah Bali.
Sampai saat ini XYZ Digital Informasi
telah mendapatkan keyakinan dari bermacam
lembaga baik dari pihak swasta ataupun
pemerintah dalam mendukung fungsi
operasional dan dalam menunjang kebutuhan
teknologi data. XYZ Digital Informasi
memberikan layanan berbentuk konsultasi
yang diberikan mencakup berbagai bidang
yang disesuaikan dengan kebutuhan serta
kemauan konsumen dengan teknologi terbaru.
XYZ Digital Informasi tentunya ingin
memberikan kesempatan bagi investor untuk
menanamkan
modal
dengan
tujuan
memperkuat pertumbuhan perusahaannya
serta memperluas pangsa pasar. Startup yang
berdiri sejak tahun 2016 ini belum pernah
mendapatkan hibah atau pendanaan, namun di
sisi lain perusahaan siap untuk tumbuh lebih
besar serta meningkatkan kualitas SDM dan
produknya. Dengan kata lain XYZ Digital
Informasi berada pada fase Seed Funding,
dimana modal telah didapat dari penjualan
yang stabil. Metode valuasi yang sesuai untuk
XYZ Digital Informasi dalam hal ini adalah
Scorecard Valuation Method dalam analisis
data kualitatif dn kuantitatif serta analisis data
kuantitatif menggunakan analisa laporan
keuangan komparatif dengan membandingan
tingkat penjualan perusahaan pada 5 tahun
periode laporan keuangan, agar nantinya XYZ
Digital Informasi mendapatkan perhitungan
valuasi yang tepat dan sesuai. [3]

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Startup
Menurut Gunawan [4] startup merupakan
industri yang baru didirikan atau baru dirintis,
yang pada umumnya bergerak pada bidang
usaha teknologi dan informasi yang
dikembangkan melalui dunia maya atau
internet, maka dari itu istilah startup tidak
dapat berlaku pada semua bidang usaha yang
baru dirintis.
2.2 Pengukuran Nilai Perusahaan dengan
Laporan Keuangan
1. Laporan Keuangan
Laporan keuangan memiliki beberapa
tujuan seperti memberikan informasi terkait
aktiva, jumlah kewajiban dan modal, jumlah
pendapatan,
serta
informasi
yang
berhubungan dengan kinerja manajemen suatu
perusahaan. [5]
2. Analisa Laporan Keuangan
Analisa pada laporan keuangan bertujuan
untuk mengamati akun-akun yang ada pada
laporan keuangan yang nantinya diuraikan
menjadi unit informasi yang lebih kecil
kemudian melihat hubungannya yang bersifat
signifikan dengan tujuan untuk mengetahui
kondisi finansial suatu perusahaan serta sangat
penting peranannya dalam pengambilan
keputusan akuntansi. [5]
2.3 Valuasi
Valuasi merupakan suatu metode dalam
menentukan nilai sebuah investasi, yang mana
nilai tersebut dibandingkan dengan nilai di
pasaran yang ditawarkan. Harga pasar tersebut
dipengaruhi oleh dinamika dan emosi pasar
[6].
Harga pasar dari sebuah saham berfluktuasi
setiap harinya, disebabkan oleh banyak faktor
seperti aksi jual beli investor, ketakutan
investor terhadap kondisi ekonomi di suatu
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negara serta faktor politik. Nilai wajar atau
nilai intrinsik lebih dipengaruhi oleh prospek
serta kinerja perusahaan, semakin tinggi
prospek petumbuhan perusahaan di masa
depan, maka nilai wajarnya cenderung
semakin tinggi.

menentukan strategi apabila startup ingin
terus berkembang [10].
Beberapa tahapan pendanaan startup antara
lain:
1. Fase Pre-Seed
Pre-Seed merupakan tahapan pendanaan
awal sebuah startup. Pendanaan awal biasanya
berasal dari modal pribadi atau orang-orang
terdekat pendiri startup. [10] Teman serta
keluarga merupakan sumber utama pendanaan
tahap awal. Angel investor dan inkubasi bisnis
juga termasuk dalam fase ini.
2. Fase Seed
Apabila suatu startup sudah siap untuk
mengembangkan usaha dan tumbuh lebih
besar, maka founder perlu mengatur strategi
untuk
mendapatkan
pendanaan
bagi
startupnya demi mendapatkan modal yang
lebih besar daripada pendanaan awal. [10]
Pendanaan pada tahap ini biasanya digunakan
oleh pendiri untuk mengingkatkan SDM atau
produknya.
3. Fase Pendanaan Seri A
Pendaanan series A diawali ketika startup
menghadapi perkembangan revenue yang
pesat. Tujuan dari pendanaan ini adalah untuk
mendukung pertumbuhan revenue yang
signifikan. [10] Sebab itu, marketing serta
sales
menjadi
target
pengembangan
selanjutnya, agar single channel mampu
berkembang
menjadi
multi
channel.
Pendanaan series A pada umumnya bernilai
US$ 10, 5 juta.
4. Fase Pendanaan Seri B
Pada umumnya pendanaan di series B ini
bernilai US$ 24, 9 juta. [10] Tujuan dari
pendanaan ini untuk meningkatkan produk
serta layanan agar mampu memiliki potensi
yang tinggi dikala di scale up. Maka dari itu,
pada fase ini seorang founder startup wajib
memahami metode dalam melakukan scale up
produk dan layanannya.
5. Fase Pendanaan Seri C
Besar dana yang diperoleh pada seri C
biasanya mencapai US$ 50 juta yang mana
telah menunjukkan bahwa startup telah

Gambar 1 Harga pasar dan Harga wajar

2.3.1 Valuasi Startup
Menurut Stephen R. dalam [8] valuasi
startup memiliki manfaat untuk menentukan
berapa nilai atau harga yang sesuai dan harus
dibayar oleh seorang investor jika pendiri
startup
bermaksud
untuk
menjual
perusahaannya.
Valuasi
startup
juga
menentukan besar persentase kepemilikan
saham investor dengan pendiri startup yang
harus disepakati sebelum pembelian atau
investasi dilakukan.
Faktor penentu valuasi startup
Menurut Stephen dalam [8] terdapat faktorfaktor yang menjadi penentu dalam penilaian
valuasi sebuah perusahaan startup, antara lain:
1. Founder dan Tim
2. Pangsa Pasar
3. Revenue
4. Produk
5. HAKI (Hak Kekayaan Intelektual)
6. Customer Traction
7. Investasi
8. Stage of the Startup
2.4 Fase Pendanaan Startup
Apabila modal semakin besar, maka
semakin banyak juga yang dapat dilakukan
untuk pengembangan sebuah startup. Hal
tersebut merupakan faktor utama dalam
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menunjukkan kapasitasnya untuk menjadi
perusahaan yang lebih besar. [10] Umumnya,
startup yang telah sampai pada tahap ini, telah
membuktikan bahwa perusahaannya mampu
untuk bersaing di pasar global.
6. Initial Public Offering (IPO)
Initial Public Offering ataupun IPO
merupakan exit strategy yang diimpikan oleh
para pendiri perusahaan rintisan. Pada tahapan
ini, startup telah siap untuk masuk ke pasar
global atau go public, dengan demikian
perusahaan dapat memperjual belikan
sahamnya di pasar saham. [10] Apabila suatu
industri telah melakukan IPO ataupun tercatat
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI), saham
perusahaan bisa dibeli oleh siapa saja. Suatu
perusahaan dapat mencapai fase ini kira-kira
dalam 5 sampai 10 tahun.

persentase. Sehingga, startup bisa memberi
nilai lebih pada aset-aset yang penting.
3.2 Analisa Laporan Keuangan Komparatif
Analisa
ini
dilakukan
dengan
membandingkan elemen-elemen yang sama
pada laporan keuangan seperti laba rugi,
neraca ataupuan laporan arus kas dalam
beberapa periode tertentu secara berurutan.
Dengan melakukan perbandingan terhadap
laporan selama beberapa periode peneliti
dapat mengetahui arah, kecepatan, dan
jangkauan jarak sebuah tren. Teknik ini
digunakan dalam menganalisa perubahan
laporan keuangan selama 5 tahun. Keunggulan
dalam teknik analisa laporan keuangan ini
adalah penyajian perubahannya ditunjukan
dalam bentuk angka atau persentase.
3.3. Analisis Data
Analisis Data Kualitatif
1. Menentukan Rata-rata Valuasi Pre-Money
Penilaian
pre-money
perusahaan
berbeda-beda tergantung pada
lokasi
geografis, karena wilayah dapat memengaruhi
lingkungan persaingan startup.
Tahapan awal dalam menghitung nilai
valuasi dalam penelitian ini adalah dengan
menghitung nilai rata-rata valuasi pre-money
pada industri sejenis dengan kriteria sebagai
berikut:
a. Industri Software dan Web Developer
yang beroperasi di Kota Denpasar.
b. Industri telah berbadan hukum minimal
CV.
c. Memiliki website dengan informasi yang
lengkap.
d. Memiliki laporan keuangan minimal 1
tahun.
Industri sejenis atau Simillar Company
dipilih sesuai dengan lokasi XYZ Digital
Informasi yang berada di Denpasar Selatan
dengan asumsi industri tersebut memiliki
pangsa pasar yang sama.
Proses pengambilan sampel dilakukan
dengan metode wawancara langsung dengan
pihak industri sejenis untuk mengetahui
informasi mengenai rata-rata pendapatan dan

2.5 Metode Valuasi Scorecard
Metode Scorecard dilakukan dengan
membandingkan startup berdasarkan rata-rata
nilai pre-cash dari startup lain di sektor yang
sama. [11] Metode Scorecard memberikan
fleksibilitas bagi startup untuk menghitung
nilainya menggunakan rentang persentase.
Sehingga, startup bisa memberi nilai lebih
pada aset-aset yang penting. Dalam metode ini
ada beberapa elemen yang dinilai antara lain:
- Kekuatan manajemen tim: 0% - 30%
- Pesentase dari peluang: 0% - 25%
- Produkatau teknologi yang digunakan:
0% - 25%
- Ekosistem yang kompetitif: 0% - 10%
- Platform dalam pemasaran: 0% - 10%
- Kebutuhan investasi tambahan: 0% - 5%
- Faktor-faktor lain: 0% - 10%
3. METODE PENELITIAN
3.1 Scorecard Valuation Method
Metode Scorecard dilakukan dengan
membandingkan startup berdasarkan rata-rata
nilai pre-money dari startup lain di sektor yang
sama.
Scorecard
Valuation
Method
memberikan fleksibilitas bagi startup untuk
menghitung nilainya menggunakan rentang
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Digital Informasi dari tahun 2016 – 2020
adalah sebagai berikut:
a. Perhitungan Break even point (BEP)
untuk mengetahui titik impas antara
modal dan laba.
b. Melakukan
perbandingan
tingkat
penjualan perusahaan pada awal periode
dengan
akhir
periode,
dengan
menggunakan rumus Compound Annual
Growth Rate yang menghasilkan
persentase
tingkat
pertumbuhan
pendapatan per periode.
c. Menghitung nilai valuasi saat ini
menggunakan formula present value
berdasarkan table Compound Annual
Growth Rate.
Langkah terakhir adalah menjumlahkan
nilai valuasi menggunakan analisis kualitatif
dan kuantitatif sebagai hasil akhir dari
perhitungan valuasi pada startup XYZ Digital
Informasi.

target penjualan pertahun, yang nantinya
digunakan untuk menganalisa nilai valuasi
pre-money
menggunakan
pendekatan
Valuation by Stage. Peneliti mengambil
sampel pada minimal 5 (lima) Simillar
Company, kemudian menentukan rata-rata
nilai valuasi pre-money dari semua industri
tersebut.
2. Perbandingan Scorecard Valuation Method
Peneliti menggunakan metode Scorecard
dengan cara mengalikan bobot maksimal
dalam setiap indikator dengan perkiraan skala
ranking 1-7 pada beberapa perusahaan yang
sejenis. Peneliti juga dapat mengetahui faktorfaktor yang dapat mempengaruhi nilau valuasi
startup.
Kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:
Table 1. Valuation worksheet setiap indikator

3.5 Alur Penelitian

3.4 Analisis Data Kuantitatif
Data berupa angka atau bilangan ini dapat
dianalisis menggunakan teknik perhitungan
secara matematika maupun statistika. Analisa
Finansial atau keuangan startup XYZ Digital
Informasi dengan menggunakan teknik
Comparative Financial Statement Analysis
yang dilakukan dengan membandingkan
elemen-elemen yang sama pada laporan
keuangan dalam beberapa periode tertentu
secara berurutan [10].
Adapun langkah-langkah dalam melakukan
analisa pada laporan keuangan tahunan XYZ

Gambar 2. Alur Penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Analisis Data Kualitatif
Pada analisis ini, peneliti akan
menjabarkan penilaian tentang startup XYZ
Digital Informasi sesuai dengan hasil analisa
kualitatif menggunakan Scorecard Valuation
Method. Analisis juga dilakukan mengacu
pada Business Model Canvas dari startup
XYZ Digital Informasi yang dapat dilihat pada
gambar berikut:
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Rp 50.000.000 –
Rp 100.000.000
Rp 100.000.000 –
Rp 200.000.000
Rp 200.000.000 –
Rp 500.000.000
>Rp 500.000.000

Adapun nilai atau skor yang terdapat
dalam penilaian menggunakan Scorecard
Valuation Method adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Business Model Canvas

4.1.1 Pendanaan dan Valuasi
Startup XYZ Digital Informasi saat ini
perada pada fase Seed Funding, dimana
startup sudah memiliki produk, pelanggan
serta model bisnis yang matang. Hal tersebut
tidak menyurutkan minat para pendiri untuk
mengembangkan usaha dengan memberikan
kesempatan bagi para investor untuk
menanamkan modal dalam usahanya.
Metode Scorecard Valuation atau Bill’s
Payne Valuation Method yang merupakan
metode untuk menghitung nilai valuasi suatu
industri startup dengan menilai kekuatan tim,
produk, manajemen, pangsa pasar, serta
kompetitor sebagai faktor penentu. Metode ini
dilakukan dengan cara mengalikan bobot
maksimal dalam setiap indikator dengan
perkiraan skala ranking 1-7 pada beberapa
perusahaan yang sejenis.
Penilaian pre-money perusahaan berbedabeda tergantung pada lokasi geografis, karena
wilayah juga dapat memengaruhi lingkungan
persaingan startup. Maka dari itu, pendekatan
nilai valuasi berdasarkan stage diperlukan
untuk menilai valuasi sebuah startup.
Metode ini menggunakan pendekatan
Valuation by Stage sebagai acuan dalam
menentukan nilai pre-money beberapa
perusahaan yang sejenis.

No
1
2
3
4
5
6
7

Table 3. Skor pada Scorecard Valuation
Impact
Score
+++
7
++
6
+
5
0
4
3
-2
--1
Table 4. XYZ Digital Informasi

Table 2. Tabel Valuation by Stage

Estimasi Nilai
Valuasi
Rp 25.000.000 Rp 50.000.000

Memiliki manajemen tim yang
kuat untuk melaksanakan
rencana itu
Memiliki produk atau
prototype
Memiliki partner strategis,
atau tanda-tanda basis
pelanggan.
Memiliki tanda – tanda
pertumbuhan pendapatan dan
jalur profitabilitas yang jelas.

Stage Of Development
Memiliki ide bisnis atau
rencana bisnis yang menarik
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4.2 Analisis Data Kuantitatif
4.2.1 Scorecard Valuation Method
Worksheet
Menilai faktor kuantitatif sebagai berikut:

Sebelumnya peneliti telah menentukan
nilai rata-rata pre-money valuation dari target
perusahaan pada beberapa kompetitor dari
XYZ Digital Informasi dengan menggunakan
Scorecard Valuation Method Worksheet yang
datanya mengacu pada hasil wawancara.

Table 5. Scoredcard Valuation Method Worksheet

No
1
2
3
4
5

Table 6. Avarage Pre-Money Kompetitor
Perusahaan
Pre-Money
Hasil
Scorecard
PT. Djingga Media
Rp 500.000.000
Rp 497.500.000
Teknokreatif
Red System (PT. Guna Rp 500.000.000
Rp 602.500.000
Teknologi Nusantara)
Nextap & Company
Rp 500.000.000
Rp 477.500.000
Avatar Solution
Rp 500.000.000
Rp 567.500.000
NAWATAMA
Rp 500.000.000
Rp 492.500.000
Average / Rata-rata
Rp 527.500.000

Dari table di atas didapatkan estimasi nilai
rata-rata industri pre-money valuation adalah
sebesar Rp 527.500.000, sehingga pada tahap
selanjutnya pada Scorecard Valuation Method
akan dihitung menggunakan rumus sebagai
berikut:
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Jadi nilai valuasi adalah:
Valuation
= Average Pre-money x Extension
SUM
= Rp 527.500.000 x 6,5
= Rp 3.428.750.000,-

dibandingkan dengan tahun sebelumnya di
mana XYZ Digital Informasi belum memiliki
penjualan atas produk tersebut.
Kenaikan income pada XYZ Digital
Informasi pada tahun kedua, tentu saja
diimbangi dengan meningkatnya jumlah Cost
of sales sampai dengan 1416%. Akan tetapi
hal kenaikan Cost tidak mempengaruhi XYZ
Digital Informasi untuk mendapatkan profit
pada tahun 2017, di mana saat itu XYZ Digital
Informasi berhasil memperoleh profit dengan
persentase 1625% dibandingkan dengan tahun
2016.
Pada tahun 2018 sampai dengan tahun
2020 income XYZ Digital Informasi dapat
dikatakan mengalami penurunan hingga 11%, akan tetapi hal tersebut bukan berarti
XYZ Digital Informasi tidak mendapatkan
profit, atau mengalami loss, maka dari itu
untuk mengetahui apakah XYZ Digital
Informasi telah memperoleh laba atau profit
ataukah malah mengalami kerugian atau loss,
peneliti akan menghitung nilai titik impas atau
Break Event Point pada laporan keuangan
XYZ Digital Informasi.

4.2.2 Analisis Laporan Keuangan
Berikut adalah laporan laba/rugi dari tahun
2016 sampai 2020.
Table 7.Analisa Komparatif Laporan Laba/Rugi XYZ Digital
Informasi 2016 – 2018

Table 8.Analisa Komparatif Laporan Laba/Rugi XYZ Digital
Informasi 2019 – 2020

4.2.2.1 Analisis Titik Impas atau Break Event
Point
Analisa Break Event Point pada XYZ
Digital Informasi sesuai dengan laporan
laba/ruginya dapat digambarkan sebagai
berikut:

Break event point = Fixed Cost / (1-Variabel Cost/Sales Volume)
= 203,400,000 / (1 – 27,225,000/511,610,000)
= Rp. 432,765,957,44,-

Pada tahun kedua XYZ Digital Informasi
mengalami peningkatan pesat pada total
income dari tahun sebelumnya di 2016, yaitu
sebesar 1558%. Jumlah tersebut didapat
dengan meningkatnya pembelian oleh
pelanggan
pada
penjualan
Website
Development yang memiliki persentase
1558% dari tahun sebelumnya. Terdapat juga
penjualan pada produk Mobile Apps, yang jika

Dapat disimpulkan bahwa XYZ Digital
Informasi telah berhasil mendapatkan profit
atau keuntungan setiap tahunnya.
4.2.2.2 Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)
Persentase pendapatan kedepan XYZ
Digital Informasi menggunakan rumus
Compound Annual Growth Rate:
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Hasil Compound Annual Growth Rate
adalah 69%. Dengan data tersebut selanjutnya
akan dilakukan perhitungan proyeksi
pendapatan startup XYZ Digital Informasi
dalam lima tahun kedepan, yang nanti
hasilnya akan digunakan acuan dalam
menentukan nilai perusahaan saat ini.

Berdasarkan perhitungan Compound
Annual
Growth pada laporan keuangan
Laba/Rugi XYZ Digital Informasi, dalam 5
tahun mendatang, perusahaan diperkirakan
mendapatkan total penjualan sebesar Rp
6,474,258,557,4 dan telah melampaui nilai
Break Event Point, maka dari itu peneliti akan
mengukur nilai valuasi keuangan pada startup
XYZ Digital Informasi menggunakan formula
present value. Perhitungan valuasi startup
XYZ Digital Informasi berdasarkan data pada
periode 5 tahun mendatang menggunakan
formula present value dapat dihitung sebagai
berikut:

Table 9. Tabel Persentase Compound Annual Growth Rate
XYZ Digital Informasi tahun 2021 – 2025

PV

= FV x [1 : ( 1 + i )^n]
= Rp 6.474.258.557,4 x [ 1 : (1+0,69 )^5]
= Rp 6.474.258.557,4 x [ 1 : 13.8]
= Rp 6.474.258.557,4 x [0,072]
= Rp 466.146.616,-

Berdasarkan hasil perhitungan dari formula
present value, nilai startup XYZ Digital
Informasi saat ini berdasarkan anilisis
kuantitatif pada laporan keuangan adalah Rp
466.146.616,-.
5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan ratarata pre-money yang didapat adalah Rp
527,500,000 yang kemudian dikalikan dengan
nilai Extension SUM dari XYZ Digital
Informasi yaitu 6,5 yang menghasilkan nilai
valuasi
sebesar
Rp
3,428,750,000,-.
Perhitungan nilai valuasi startup XYZ Digital
Informasi menggunakan metode analisis
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Komparatif (Comparative Financial Statement
Analysis) pada laporan keuangan selama 5
tahun menunjukan bahwa perusahaan telah
melewati titik impas atau Break Event Point
yaitu sebesar Rp. 432.765.957.44,- di tahun
ke-2, dan total profit yang diperoleh oleh
startup XYZ Digital Informasi pada periode
tahun ke 5 adalah sebesar Rp 280.985.000
Nilai valuasi startup XYZ Digital
Informasi
pada
analisis
kuantitatif,
menggunakan Compound Annual Growth
Rate pada laporan keuangan Laba/Rugi XYZ
Digital
Informasi
sehingga
proyeksi
pendapatan dalam 5 tahun kedepan adalah Rp
6.474.258.557.4, nilai perusahaan saat ini
sebesar Rp 466,146,616,-.
Hasil analisa nilai valuasi startup XYZ
Digital
Informasi
didapat
dengan
menjumlahkan hasil analisis kuantitatif
menggunakan Scorecard Valuation Method
sebesar Rp 3.428.750.000, dan hasil analisis
kuantitatif
menggunakan
Comparative
Financial Statement Analysis sebesar Rp
466.146.616.
Dengan demikian hasil akhir dari nilai
valuasi startup XYZ Digital Informasi adalah
sebesar Rp 3.894.896.616.
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