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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

PT Modernland Realty Tbk (Modernland) didirikan pada tahun 1983 dengan nama PT 

Modernland Realty Ltd. Perseroan bergerak dalam bidang usaha pembangunan perumahan, 

pembangunan kawasan industri dan pergudangan, rumah susun/apartemen, pengelolaan 

hotel, perkantoran, industri pembuatan panel, pusat perbelanjaan, jasa dan pengelolaan 

lapangan golf, serta melakukan usaha sebagai perusahaan investasi yang berkaitan dengan 

property, sarana dan prasarana. Pada tahun 1993, perseroan yang awalnya berlokasi di Jl 

Hartono Boulevard Hall Ruko mulai go public di Bursa Efek Jakarta dan mengubah 

namanya menjadi PT. Modernland Realty Tbk. Berdasarkan Surat No. 019/MDLN-

DIR/II/2012 yang diterbitkan tahun 2012, perseroan memindahkan kantor pusatnya menjadi 

beralamatkan di Jl. Gajah Mada No. 188 (Apartemen Green Central City Lt. 5), Jakarta 

Barat. 

Selama kurun waktu tiga puluh tahun, Modernland turut berkontribusi dan berperan 

aktif dalam menumbuh kembangkan properti nusantara. Pertumbuhan yang dicatatkan 

melalui realiasi rangkaian proyek kawasan urban Kota Modern, Modernhill, Canal City, 

industrial estate, serta kawasan hunian di Cikande, Tangerang turut diiringi oleh pengakuan 

serta kepercayaan dari dunia internasional. 

Melalui penerbitan USD Bond dengan melibatkan aliran dana dari investor asing, untuk 

akuisisi 3.610.290 saham Le-Vision Pte Ltd di PT Mitra Sindo Sukses dan 1.244.000 

saham Castlehigh Pte Ltd di PT Mitra Sindo Makmur, keduanya merupakan 51% dari 

seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor dari masing-masing perusahaan dengan 

total nilai mencapai Rp 2,29 triliun. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk membiayai 

Penerapan time value..., Yanto, FB UMN, 2015
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akuisisi proyek Jakarta Garden City yang dimiliki oleh Keppel Land Ltd, sebuah 

perusahaan properti ternama asal Singapura. 

2.1.1. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham 

 Berdasarkan data pemegang saham perseroan per tanggal 31 Desember 2013 ang 

dibuat oleh PT EDI Indonesia sebagai Biro Administrasi Perseroan, susunan modal dan 

pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: 

Keterangan 

Nilai nominal saham seri A Rp 500 per 

saham 

Nilai nominal saham seri B Rp 250 per 

saham 

Jumlah Saham 
Nilai Nominal 

(Rp) 
% 

Modal dasar     

          Saham Seri A 3.056.845.688 1.528.422.844.000 

        Saham Seri B 17.886.308.624 4.471.577.156.000 

Jumlah Modal Dasar 20.943.154.312 6.000.000.000.000   

Modal ditempatkan dan disetor penuh 
 

    

        AA Land Pte Ltd.,Singapura 3.728.527.914 637.031.345.500 29,75 

        PT Bumi Perkasa Permai 896.836.492 112.104.561.500 7,16 

       Masyarakat (masing–masing pemilikan 

kurang dari 5%)
7.907.702.916 1.581.708.930.094 63,09 

Jumlah modal ditempatkan dan disetor 

penuh (setelah stock split 1:2) 
12.533.067.322 2.330.844.837.094 100,00 

Jumlah saham dalam portfolio 

14.676.620.651 3.669.155.162.906           Saham Seri A

        Saham Seri B

Sumber : Annual Report 2013 PT Modernland Realty Tbk 
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Selain itu, Perseroan juga melakukan penerbitan obligasi yang dilakukan dalam beberapa 

tahapan seperti berikut ini: 

Penerbitan 

Obligasi 
Nilai 

Tingkat 

Bunga 

Tanggal 

Penerbitan 

Tanggal Jatuh 

Tempo 
Peringkat 

Obligasi 

Modernland I 
Rp  100,000,000,000 

Tetap dan 

mengambang 
1994 1999 

Tidak ada 

peringkat 

Obligasi 

Modernland II 
Rp  500,000,000,000 

Tetap Seri A 

10,75% pa 

dan Seri B 

11,00% pa 

28 Desember 

2012 

Seri A: 27 

Desember 2015 

Seri B: 27 

Desember 2017 

IdA - 

Obligasi 

Modernland III 
$              150,000,000 11% pa 

25 Oktober 

2013 
25 Oktober 2016 b2, B, B 

Sumber : Annual Report 2013 PT Modernland Realty Tbk 

 

2.1.2. Penghargaan Perusahaan 

 Tahun 2013 

1. “The First Residential Project with Terrasering Concept” oleh Majalah 

Property and Bank 

2. “The Most Influential City” oleh Majalah Property and Bank  

3. “Professional Property Marketer” oleh Majalah Property and Bank  

4. “Property Project Township” oleh Majalah Properti Indonesia. 

5. “Excellence in Corporate Social Responsibility” oleh Association of Marketing 

and Communication Professionals (AMCP) 

 Tahun 2014 

International CSR Excellence Awards 2014 predikat Bronze di The Crystal 

Royal Victoria Docks, London 
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2.1.3. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Perusahaan 

PT Modernland mempunyai visi yaitu “Untuk memberikan kontribusi kepada 

masyarakat dengan menciptakan pembangunan perkotaan dan industri yang ideal”. Adapun 

pelaksanaan visi diimplementasikan melalui 3 tahapan pertumbuhan yaitu Penanaman 

Bibit, Memperkuat inti dan Mengambil lompatan jauh ke depan. 

Misi Perusahaan 

Strategi Perseroan sebagai bagian dari penjabaran Visi dan Misi Modernland 

merupakan rangkaian tahapan strategis untuk mencapai tujuan Perseroan, sebagai berikut: 

1. Investasi tanah yang aman untuk pertumbuhan jangka panjang 

2. Mencari pendanaan yang efisien melalui Corporate Action. 

3. Memulai dari rancangan hingga pekerjaan utama. 

4. Seleksi sumber daya manusia terbaik. 
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2.2. Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi PT Modernland Realty Tbk Green Central City 

 

Sumber : PT Modernland Realty, 2013 

Berdasarkan gambar struktur organisasi di atas, masing-masing bagian dari setiap divisi 

yang dimiliki oleh PT Modernland Realty Tbk memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-

beda, yakni: 

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Merupakan Organ yang memiliki wewenang tertinggi yang tidak diserahkan 

kepada Direksi atau Komisaris. Terkait dengan fungsi dan kewenangannya, para 

pemegang saham dapat menggunakan hak ataupun mengadakan pertemuan 

dalam RUPS, termasuk terkait dengan penyusunan dan persetujuan Rencana 

Kerja dan Anggaran Perusahaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan 

Komisaris serta Direksi, termasuk evaluasi kinerja serta penentuan remunerasi 

Dewan Komisaris dan Direksi. Bagian dari kewenangan RUPS lainnya yaitu 

memberikan persetujuan atas laporan tahunan dan menunjuk akuntan publik. 

2. Dewan Komisaris 

Penerapan time value..., Yanto, FB UMN, 2015
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Bertanggungjawab secara kolegial dan bertugas untuk melakukan pengawasan 

serta memberi nasihat kepada Direksi berkaitan dengan pengelolaan dan 

kebijakan pengurusan Perusahaan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan 

maupun usaha Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Selain 

tugas tersebut, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang untuk melakukan 

koordinasi dengan Komite atau unit kerja terkait untuk memantau efektivitas 

kinerja tata kelola perusahaan. 

3. Komite Audit 

Memastikan bahwa kegiatan Perseroan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Tata 

Kelola Perusahaan yang baik. Selain itu, Komite Audit juga bertanggung jawab 

untuk memberikan pendapat professional yang independen serta mengawasi 

beberapa aspek khusus dalam Perseroan meliputi penelaahan atas Laporan 

Keuangan, proyeksi serta informasi keuangan Perseroan lainnya serta 

memeriksa kecukupan audit yang dilaksanakan oleh Auditor Eksternal. Komite 

Audit juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penelaahan atas 

efektivitas pengendalian internal dan kepatuhan Perseroan. 

4. Direktur Utama 

Bertindak atas nama Direksi dalam mengelola dan membina Perusahaan sesuai 

dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan RUPS. Direktur Utama membawahi 

Satuan Pengawasan Internal dan Sekretaris Perusahaan, Manajemen Risiko, 

Manajemen Usaha dan Manajemen Proyek 

5. Direktur Keuangan 

Mengelola dan membina keuangan, pendanaan, anggaran, pendapatan, 

akuntansi, dan niaga serta fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran 

Dasar Perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham. 

6. Direktur Pemasaran 

Merencanakan, mengarahkan dan mengawasi seluruh kegiatan Direktorat 

Pemasaran untuk merencanakan strategi Pemasaran sesuai rencana perusahaan 

yang telah ditetapkan. 

Penerapan time value..., Yanto, FB UMN, 2015
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7. Direktur Personalia dan Umum 

Mengelola dan membina Sumber Daya Manusia (SDM), pemberdayaan 

organisasi, administrasi SDM, sarana dan fasilitas, administrasi dan 

kesekretariatan Perusahaan serta fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam 

Anggaran Dasar Perusahaan dan Rapat Umum Pemegang Saham. 
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Gambar 2.2 

Struktur Organisasi pada Divisi Keuangan PT Modernland Realty 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT Modernland Realty Tbk 

Gambar struktur di atas menunjukkan tingkatan dalam divisi keuangan pada PT 

Modernland Realty. Struktur tersebut menunjukkan adanya 4 tingkatan dalam memberikan 

pelaporan maupun perintah. Penulis sendiri ditempatkan bersama dengan ibu Vika selaku 

Head Office keuangan dalam melaksanakan program kerja magang ini.  

2.3. Tinjauan Pustaka 

Dalam manajemen keuangan, konsep nilai waktu uang tersebut dipraktekkkan dalam 

perhitungan nilai uang saat ini (sekarang – present value) dan nilai uang yang akan dating 

(kemudian – future value). Sedangkan dalam matematika ekonomi, dalam bentuk 

perhitungan bunga majemuk. Baik perhitungan uang sekarang maupun nilai kemudian, 

menggunakan rumus yang memasukkan faktor bunga. Nilai uang sekarang dimaksudkan 

untuk mengetahui berapakah nilai uang dari sejumlah uang yang akan diterima pada 

beberapa waktu kemudian (misalnya 1 tahun), bila diketahui tingkat bunga tertentu. 

Sebaliknya, nilai uang kemudian dimaksudkan untuk mengetahui berapakah nilai uang 

kemudian (misalnya 1 tahun) dari sejumlah uang yang diterima saat ini, bila diketahui 

tingkat bunga tertentu. Menurut Gitman (2009, p 162), time value of money adalah 

LH Freddy Chan 

Direktur Keuangan 

Herman Go 

General Manager Keuangan 

Sisca Amelia 

Manager Keuangan 

Vika Adelina 

Head Office Keuangan 

Yanto 

Staff Keuangan 
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merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga 

dari pada nilai uang masa yang akan datang atau suatu konsep yang mengacu pada 

perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaaan waktu. 

1. Nilai di masa mendatang (Future Value) : 

Definisi Future Value menurut Gitman (2009, p 166) ialah nilai uang dimasa 

yang akan datang dari uang yang diterima atau dibayarkan pada masa sekarang 

dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode selama jangka waktu 

tertentu. Dihitung dengan menerapkan compound interest selama periode 

tertentu. Compound interest adalah bunga yang diperoleh pada deposito yang 

diberikan dan telah menjadi bagian dari pokok pada akhir periode tertentu. 

a) Perhitungan future value dengan Suku bunga tunggal (Single Amount): 

Single amount digunakan untuk menghitung future value dari aliran kas 

tunggal. Dalam perhitungan tunggal, nilai future value ditemukan 

dengan menerapkan compounding interest pada periode waktu tertentu. 

Periode waktu tertentu bisa tersebut dapat berupa per tahunan, per enam 

bulan ataupun per empat bulan (Gitman, 2006). Adapun rumus yang 

digunakan sebagai berikut:  

               

b) Perhitungan future value dengan bunga majemuk (Compound Interest): 

            
 

 
    

Keterangan :  

FVn = Nilai pada periode yang mendatang (Nilai tahun ke n) 

PV = Nilai sekarang (Nilai pada tahun ke 0) 

i  = Suku bunga (Dalam 1 Tahun) 

n  = Jangka waktu  (Dalam 1 Tahun) 

m  = Periode yang dimajemukkan 
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2. Nilai sekarang (Present Value) : 

Present Value menurut Gitman (2009, p 170) adalah nilai uang sekarang yang 

akan diperoleh atau dibayar dimasa yang akan datang  dengan tingkat suku 

bunga tertentu pada setiap periode. Tingkat pengembalian tahunan dapat dilihat 

dari discount rate, required return, cost of capital, dan opportunity cost. 

(170,Gitman) 

a) Perhitungan present value dengan bunga tunggal (Single Amount): 

Dalam perhitungan untuk aliran cash tunggal, present value digunakan 

untuk mengetahui  berapa banyak uang yang harus disediakan sekarang 

untuk mendapatkan pengembalian uang pada waktu yang akan datang 

dengan memperhitungkan tingkat bunga tertentu. (Gitman, 2006). 

Adapun rumus yang digunakan ialah: 

    
   

      
 

b) Perhitungan present value dengan bunga majemuk (Compound Interest): 

   
   

   
 
 

   
 

Keterangan :  

FVn= Nilai pada periode yang akan mendatang (Nilai tahun ke n) 

PV  = Nilai sekarang (Nilai pada tahun ke 0) 

i   = Suku bunga (Dalam 1 Tahun) 

n   = Jangka waktu (Dalam 1 Tahun) 

m  = Periode yang dimajemukkan 

Anuitas menurut Gitman (2009, p 174) adalah aliran suatu rangkaian penerimaan atau 

pembayaran tetap secara berkala, selama periode waktu tertentu. Dimana penerimaan 

diperoleh dari tingkat pengembalian dari suatu investasi sedangkan pembayaran dilakukan 

Penerapan time value..., Yanto, FB UMN, 2015
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atas sejumlah dana yang diinvestasikan di awal untuk mendapatkan tingkat pengembalian 

dimasa mendatang. Anuitas terbagi atas 2 yaitu: 

1. Ordinary Annuity adalah anuitas dimana anuitas yang pembayaran atau 

penerimaannya terjadi pada akhir periode. Adapun waktu pembayaran / 

penerimaan dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

Gambar 2.3 

Ilustrasi anuitas dalam bentuk Ordinary Annuity 

 

a. Untuk jumlah uang Present Value dalam Ordinary Annuity: 

Mencari nilai sekarang dari suatu anuitas yang dibayarkan setiap  akhir 

periode 

        (
         

 
) 

Untuk mengetahui jumlah dari anuitas yang dibayarkan : 

     
     

         
 

Keterangan :  

PVA  = Nilai sekarang dari anuitas  

Pmt = Anuitas 

i  = Suku bunga (Dalam 1 Tahun) 

n  = Jangka waktu (Dalam 1 Tahun) 
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b. Untuk jumlah uang Future Value dalam Ordinary Annuity: 

Mencari nilai yang akan datang dari suatu anuitas yang dibayarkan setiap 

akhir periode. 

        (
        

 
) 

Untuk mengetahui jumlah dari anuitas yang dibayarkan : 

    
      

        
 

Keterangan :  

FVA = Nilai mendatang dari anuitas  

Pmt  = Anuitas 

i  = Suku bunga (Dalam 1 Tahun) 

n  = Jangka waktu (Dalam 1 Tahun) 

 

2. Annuity Due adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di 

awal periode. Adapun waktu pembayaran / penerimaan dapat diilustrasikan 

sebagai berikut: 

Gambar 2.4 

Ilustrasi anuitas dalam bentuk Annuity Due 

 

a. Untuk jumlah uang Present Value dalam Annuity Due: 

Mencari nilai sekarang dari suatu anuitas yang dibayarkan setiap awal 

periode. 
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        [
         

 
]        

Untuk mengetahui jumlah dari anuitas yang dibayarkan : 

    
     

[         ]       
 

Keterangan :  

PVA  = Nilai sekarang dari anuitas  

Pmt = Anuitas 

i  = Suku bunga (Dalam 1 Tahun) 

n  = Jangka waktu (Dalam 1 Tahun) 

b. Untuk jumlah uang Future Value dalam Annuity Due: 

Mencari nilai yang akan datang dari suatu anuitas yang dibayarkan setiap  

awal periode. 

        [
        

 
]        

Untuk mengetahui jumlah dari anuitas yang dibayarkan : 

    
     

[        ]       
 

Keterangan :  

FVA = Nilai mendatang dari anuitas  

Pmt  = Anuitas 

i  = Suku bunga (Dalam 1 Tahun) 

n  = Jangka waktu (Dalam 1 Tahun) 
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