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BAGIAN PERTAMA 

APA YANG TELAH KITA KETAHUI DARI KEUANGAN 

 

Dari pembahasan selama ini, setidaknya ada tujuh ide dasar terpenting dalam dunia 

keuangan yang telah kita ketahui. Ketujuh ide tersebut adalah: 

 

1. Net Present Value (NPV) 

 

NPV merupakan formulasi sebagai cara untuk mengukur, apakah sebuah proyek 

layak dilanjutkan atau tidak. NPV akan mengukur nilai sekarang sebuah proyek 

setelah jangka waktu tertentu, dengan memperhitungkan tingkat return yang 

diharapkan. Karena nilai proyek telah ditarik ke dalam nilai sekarang, akan 

mudah membandingkan apakah nilai proyek tersebut lebih tinggi daripada 

biayanya.  

 

Estimasi nilai sekarang tersebut menggunakan perhitungan cash flow. 

Perhitungan ini akan banyak berguna bagi investor, terutama jika suatu proyek 

ditawarkan terpisah, dan tidak banyak interaksi (substitusi maupun 

komplementer) dengan proyek lainnya. NPV juga dapat menyamakan persepsi 

investor yang memiliki perbedaan persepsi tingkat resiko (risk taker atau risk 

avoid), sehingga mereka dapat bekerjasama untuk mewujudkan suatu proyek. 

 

Pada saat proyek telah berjalan, konsep NPV dapat memudahkan komunikasi 

antara investor dengan manajemen. Kedua pihak dapat menggunakan bahasa 

yang sama, yaitu bertujuan untuk memaksimalkan present value proyek 

tersebut. Dengan demikian delegasi tugas sehari-hari kepada manajemen dapat 

dilakukan dan investor dapat lebih mudah menilai kinerja manajemen. 

 

2. Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

 

Konsep CAPM ini memudahkan pemahaman mengenai berapa besar return yang 

diharapkan oleh investor dari suatu investasi dengan resiko tertentu. 
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Perhitungan CAPM mampu memisahkan resiko yang dapat dan tidak dapat di-

diversifikasi.  

 

 

Resiko yang dapat di-diversifikasi umumnya lebih mudah diantisipasi dan relatif 

dapat dikendalikan oleh investor. Sedangkan resiko yang sesungguhnya dihadapi 

oleh investor adalah resiko yang tidak dapat di-diversifikasi, atau seringkali 

dikenal sebagai resiko pasar. Untuk memahami resiko pasar ini, dapat 

digunakan perhitungan beta. Beta suatu investasi merupakan estimasi seberapa 

banyak sebuah investasi terpengaruh oleh perubahan total nilai aset dalam 

perekonomian. 

 

Mengingat resiko yang dihadapi investor terutama adalah resiko pasar yang 

tidak dapat di-diversifikasi, maka required return dari suatu investasi 

senantiasa proporsional dengan Beta-nya. 

 

3. Efficient Capital Market 

 

Dalam perspektif keuangan, senantiasa dianggap pergerakan harga surat-surat 

berharga mencerminkan kekuatan perekonomian secara makro. Kondisi ini 

sebenarnya mengasumsikan sebuah kondisi di mana harga saham benar-benar 

mencerminkan keseluruhan informasi yang ada, dan pelaku pasar akan bereaksi 

seketika terhadap informasi baru. 

 

# Stocks in Portfolio 

Company-Specific Risk 

Market Risk 

Stand-Alone Risk, 
σσσσ

σσσσp 
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Pada kenyataannya, terdapat tiga bentuk market dalam hipotesa efficient 

market. Perbedaan bentu tersebut terkait dengan perbedaan yang terjadi di 

pasar, dari pengetahuan investor atas ‘informasi yang tersedia’. Ketiga bentuk 

itu adalah: 

 

a. Bentuk weak, di mana harga pasar hanya mencerminkan seluruh 

informasi yang ada di pasar di masa lampau.  

b. Bentuk semi-strong, di mana harga pasar telah mencerminkan seluruh 

informasi yang secara resmi diumumkan, selain informasi yang pernah 

diperoleh di masa lalu. 

c. Bentuk strong, di mana harga pasar mencerminkan seluruh informasi 

yang mungkin ada, termasuk informasi yang tidak secara resmi 

diumumkan. 

 

Bentuk yang benar-benar merupakan perwujudan hipotesa efficient capital 

market adalah bentuk ketiga, yaitu bentuk strong. Di sini tidak ada pelaku 

pasar yang mengambil keuntungan lebih karena keunggulannya dalam 

memperoleh informasi dari sumber-sumber tertentu, semua pihak mengambil 

keputusan rasional berdasarkan infomasi yang sama. 

 

4. Value Additivity and The Law of Conservation of Value 

 

Ternyata kaidah Law of Conservation of Value, yang secara umum mengatakan 

bahwa total nilai merupakan penjumlahan dari masing-masing nilai yang ada, 

tidaklah berlaku sepenuhnya dalam dunia keuangan. 

 

Menurut teori Value Additivity, hasil penggabungan dua perusahaan tidak 

otomatis berupa jumlah nilai kedua perusahaan itu. Penjumlahan hanya 

berlaku jika penggabungan tersebut meningkatkan cash flow bagi perusahaan 

hasil penggabungan. 
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PV (Project) = PV (C1) + PV (C2) + …. + PV (Ct) 
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 PV (AB)  = PV (A) + PV (B) 

  

Dari sini dapat dilihat bahwa penambahan nilai perusahaan tidak seketika 

berupa penjumlahan nilai kedua perusahaan sebelum digabungkan, terutama 

pada penggabungan yang lebih bertujuan untuk diversifikasi, bukannya untuk 

sinergi pengembangan perusahaan. 

 

Konsep ini penting dan bermanfaat bagi investor ketika mempertimbangkan 

keputusan penggabungan perusahaan, investasi pada lebih dari satu proyek, 

dan dalam melakukan diversifikasi usaha. 

 

5. Capital Structure Theory 

 

Menurut Modigliani dan Miller, struktur modal tidak benar-benar mempengaruhi 

nilai perusahaan pada pasar keuangan yang sempurna. Ibarat sebuah kue, 

nilainya tidak tergantung pada bagaimana kue itu dibagi-bagi. Demikian juga 

melakukan break-down atas operating cash flow berdasarkan sumber dananya 

tidak membantu meningkatkan nilai perusahaan. 

 

Namun teori ini juga menawarkan sudut pandang lain mengenai pentingnya 

capital structure. Salah satu yang dapat diidentifikasi adalah terkait dengan 

pajak. Tax shield yang didapat oleh perusahaan dari biaya bunga pinjaman 

(atau bunga obligasi), praktis lebih tinggi daripada pajak atas bunga tersebut 

yang harus dibayar oleh kreditur (atau bondholder). Dari tax shield tersebut 

dapat digunakan untuk menambah pembayaran dividen bagi stockholder. 

 

Dengan demikian di mata stockholder, value perusahaan akan naik. Bagi 

bondholder, naiknya value perusahaan memberi keyakinan dan kepercayaan 

atas bond yang dimilikinya sehingga persepsi terhadap value perusahaan juga 

naik. 
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Sisi lain yang dapat diungkap terkait dengan kinerja manajemen. Dengan 

adanya debt yang cukup tinggi, dapat memaksa manajemen untuk makin 

efektif dalam tugasnya. Hal ini terkait dengan kewajiban pembayaran bunga 

yang tidak dapat ditunda dan ditawar, berbeda dengan kewajiban deviden yang 

seringkali tidak perlu dibayarkan jika perusahaan tidak memperoleh tingkat 

keuntungan tertentu. Kedua, jika kinerja perusahaan tidak memuaskan, 

manajemen akan makin sulit memperoleh sumber dana pinjaman baru. 

 

Aswath Damodaran1 menyatakan bahwa capital structure yang optimal tidak 

benar-benar ada. Keputusan capital structure dalam perusahaan dipengaruhi 

oleh life-cycle (perusahaan baru cenderung lebih banyak menggunakan equity), 

kebiasaan dalam industri sejenis, dan hirarki pendanaan (umumnya retained 

earnings lebih disukai). Pengaruh life cycle dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

                                                 
1 Finding the Right Financing Mix: The Capital Structure Decision, Stern School of Business (presentation 
slide). 
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6. Option Theory 

 

Option merupakan pemberian hak untuk melakukan transaksi di masa 

mendatang, dengan syarat dan kondisi termasuk harga yang telah ditetapkan 

saat ini. Black dan Scholes menyusun suatu model yang memperhitungkan harga 

saat transaksi option, waktu berlaku option, resiko dari aset yang dijaminkan, 

dan tingkat bunga. Model ini dapat dimanfaatkan untuk menilai option, dengan 

memperhatikan juga metode penilaian menggunakan risk-neutral valuation. 

 

Studi yang dilakukan oleh Boden dan Ahlen (2007)2, menunjukkan dalam tiga 

dekade terakhir tidak ada implementasi besar atas option. Masalah yang 

dihadapi dalam implementasinya terutama terkait dengan: 

a. Masalah teknis, mengenai metode penilaian option. 

b. Masalah organisasi, berkenaan dengan perubahan dalam proses capital 

budgeting, yang merupakan elemen penting kerangka analisa real option. 

 

7. Agency Theory 

 

Perusahaan modern melibatkan banyak pihak dalam menjalankan operasinya. 

Mereka adalah para pemegang saham, bondholders, manajer, dan pegawai. 

Seluruh pihak tersebut bersinergi didasarkan pada kontrak baik secara formal 

maupun informal.  

 

Idealnya, semua pihak bekerjasama dan bersinergi untuk bersama-sama 

memajukan perusahaan. Namun melihat banyaknya pihak yang saling terkait 

tersebut, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan masing-masing, 

sangat besar kemungkinan tiap pihak akan lebih mendahulukan kepentingannya 

daripada kepentingan pihak lain. Di sinilah terjadinya konflik kepentingan.  

 

                                                 
2 Real Option Analysis - A Study of Implementation Impediments; Anders Ahlen and Bjorn Boden, 
Goteborg University School of Business, Economics, and Law; Spring 2007 
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Agency theory berhasil menjelaskan banyak teka-teki di bidang keuangan. 

Seperti pertanyaan mengenai bagaimana seorang pengusaha berhasil 

meyakinkan investor untuk menanamkan investasi pada proyek yang 

dimilikinya, tapi gagal meyakinkan investor lain. 

Atau mengapa sebuah bank menolak mendanai suatu proyek, bahkan jika 

tingkat bunganya dinaikkan sehingga lebih menguntungkan bagi bank. 

Atau apakah Leverage Buy-Out dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena 

mendorong manajemen bekerja lebih keras. 

 

Konflik akan selalu ada karena masing-masing pihak memiliki kepentingan 

masing-masing. Misalnya shareholder berkepentingan pada deviden, bondholder 

pada interest dan pokok, manajemen pada bonus, pegawai pada gaji. Agency 

Theory berusaha memberi perspektif untuk meminimalkan konflik tersebut. 

Jika dipadukan dengan disiplin ilmu lain, misalnya behavior theory, potensi 

konflik yang ada justru dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja dan 

memaksimalkan value perusahaan. 
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BAGIAN KEDUA 

APA YANG BELUM KITA KETAHUI DARI KEUANGAN 

 

Meskipun masing-masing pokok bahasan dalam Keuangan telah diulas dengan cukup 

komprehensif, masih ada beberapa hal yang tidak dapat dijawab jika hanya 

mengandalkan ilmu keuangan. Brealy dan Myers mendaftar sepuluh pertanyaan yang 

belum dapat dijawab melalui keuangan, yaitu: 

 

1. Bagaimana keputusan besar keuangan diambil? 

 

Sejauh ini, ilmu keuangan lebih dapat menjelaskan proses pengambilan 

keputusan yang bersifat bottom-up daripada proses top-down. Ilmu keuangan 

bahkan tidak dapat menjelaskan bagaimana mengintegrasikan kedua proses ini. 

 

Sepertinya keputusan strategis diambil dengan memperhitungkan faktor-faktor 

kuantitatif dan kualitatif sekaligus. 

 

Secara kuantitatif, keputusan biasanya dapat dijelaskan dan didasarkan pada 

perhitungan NPV. NPV cukup dapat menjelaskan, bahkan jika suatu proyek baru 

mulai dapat menghasilkan setelah bertahun-tahun kemudian. Pengetahuan 

untuk mengukur option pricing juga dapat membantu dalam proses 

pengambilan keputusan. 

 

Namun secara kualitatif tidak dapat dijelaskan, misalnya mengenai 

perkembangan teknologi, inovasi dari saingan, adanya strategic alliance dari 

perusahaan sejenis, dan sebagainya. Faktor-faktor ini sangat beragam, berbeda 

untuk tiap perusahaan, spesifik untuk tiap proyek, sehingga hampir tidak ada 

model yang mampu mengidentifikasikannya. 

 

2. Apa saja yang menentukan Project Risk dan Present Value? 

 

Dalam berbagai kasus pembahasan mengenai PV, seringkali ditemui sebuah 

proyek di suatu perusahaan memiliki NPV positif, sementara proyek serupa di 

perusahaan lain memiliki NPV negatif. Dalam kasus lain, proyek serupa pada 
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perusahaan yang sama bisa memiliki NPV yang berbeda juga. Ilmu keuangan 

tidak dapat menjelaskan apakah kejadian tersebut hanya kebetulan, atau 

memang direncanakan oleh perusahaan tersebut. 

 

Suatu investasi seringkali dipandang memiliki resiko yang berbeda-beda oleh 

perusahaan yang berbeda. Beberapa perusahaan juga berani mengambil resiko 

yang lebih tinggi, mengingat suatu proyek bisa diterima oleh perusahaan 

tertentu meskipun tidak bisa diterima oleh perusahaan lain. Ilmu keuangan 

tidak dapat menjelaskan, berapa lama perusahaan yang risk-taker dapat 

bertahan dalam kondisi persaingan yang semakin ketat. 

 

3. Permasalahan dengan model Risk-and-Return 

 

Penggunaan Capital Asset Pricing Model (CAPM) diakui banyak membantu dalam 

memahami pengaruh resiko. Namun model ini mengandung keterbatasan, 

secara statistik maupun secara teoritis.  

 

Keterbatasan secara statistik terkait cara penghitungan Beta dari suatu 

investasi. Meskipun Beta telah dihitung dengan teliti, secara empiris terbukti 

adanya kejadian di mana portofolio dengan beta yang tinggi hanya memperoleh 

return yang rendah, atau sebaliknya portofolio yang memiliki beta rendah 

justru mendapatkan return yang tinggi. 

 

Keterbatasan secara teori berkaitan dengan asumsi yang digunakan, yaitu 

menganggap seluruh investor memiliki preferensi yang sama terhadap resiko, 

sehingga cenderung berperilaku yang sama dalam memutuskan investasi 

portofolio. Kenyataannya, investor memiliki motivasi yang berbeda dalam 

melakukan investasi. Beberapa investor memilih melakukan hedging dalam 

investasinya, sebagai usaha mendiversifikasi resiko. 

 

Selain model CAPM, juga dikenal model APM, Multi-Factors, dan Proxy, yang 

keseluruhannya berusaha mengeliminasi kekurangan model CAPM. Extended 

CAPM yang dikemukakan oleh Merton telah memasukkan faktor motif hedging 

dalam perhitungannya. Namun secara empiris masih sulit dibuktikan efektivitas 
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model extended CAPM ini, sehingga penjelasan mengenai perilaku keputusan 

investasi masih belum memuaskan. 

 

Berikut ini perbandingan antara model CAPM dengan ketiga model lainnya. 

 

 

4. Seberapa besar pengaruh pengecualian dalam Teori Efficient Market? 

 

Studi empiris membuktikan bahwa saham perusahaan kecil menghasilkan return 

yang lebih tinggi daripada saham perusahaan besar, meski keduanya memiliki 

beta yang sama. Fenomena ini dikenal dengan Small Company Effect. 

 

Small Company Effect mungkin disebabkan oleh beberapa hal: 

• Pasar saham yang tidak efisien, dan selalu menempatkan saham perusahaan 

kecil dalam harga yang undervalue 

• Faktor kebetulan dalam pengumpulan dan pengolahan data  
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• Ukuran besar-kecilnya perusahaan merupakan “faktor X” yang sebenarnya 

termasuk pertimbangan investor dalam menilai saham 

 

Fenomena lain yang dikenal dengan January Effect juga belum dapat 

dijelaskan. Fenomena ini berupa extra return yang diperoleh dari saham 

perusahaan kecil umumnya terjadi dalam bulan Januari. Kaitannya dengan 

Small Company Effect juga belum diketahui. 

 

Fakta juga menunjukkan bahwa memperoleh excess return tidaklah mudah. 

Seperti diketahui dari Small Company dan January Effect, hal ini tidak berarti 

harga saham sudah wajar. Belum dapat dijelaskan juga bagaimana jika 

underprice saham tidak segera dikoreksi oleh pasar. 

 

5. Apakah ada pengaruh negatif yang off-balance sheet dari manajemen? 

 

Harga saham tidak selalu mencerminkan nilai perusahaan. Saham-saham 

perusahaan properti dijual jauh di bawah harga pasar aset perusahaan. Nilai 

pasar saham perusahaan minyak, juga jauh di bawah nilai cadangan minyak 

yang dimilikinya. Dan seperti telah kita ketahui, berlaku teori value additivity 

dalam menilai perusahaan. 

 

Fenomena ini tidak mudah dijelaskan, dan salah satu kemungkinan 

penyebabnya adalah faktor manajemen. Investor di perusahaan minyak, boleh 

jadi berjaga-jaga bahwa keuntungan yang ada akan habis digerogoti dalam 

proyek ber-NPV negatif, misalnya pada proses eksplorasi mencari ladang 

minyak baru. 

 

6. Bagaimana menjelaskan keberhasilan penerbitan saham baru dan penetrasi 

pasar baru? 

 

Penerbitan saham baru memungkinkan investor untuk melakukan hedging atas 

resiko yang diambilnya, sehingga mendorong suksesnya penerbitan saham baru. 

Pengaruh kebijakan Pemerintah seperti masalah pajak, dan adanya 

pengurangan berbagai biaya, turut berperan dalam menentukan kesuksesan 
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penerbitan saham baru maupun pembukaan pasar baru. Padahal saham dan 

pasar baru belum memiliki data historis yang memungkinkan dilakukannya 

pengukuran beta. 

 

Fenomena di mana suatu inovasi yang baru berhasil di pasar sedangkan inovasi 

lain tidak, masih belum dapat dijelaskan. 

 

7. Bagaimana menyelesaikan kontroversi seputar deviden? 

 

Tanggapan investor terhadap deviden berbeda-beda. Sebagian mengatakan 

deviden itu baik, sebagian tidak, bahkan sebagian menganggap deviden tidak 

relevan untuk dipertimbangkan dalam keputusan investasi. Perilaku investor di 

pasar saham tertentu lebih menyukai adanya deviden, sementara di pasar 

saham lain memilih tidak ada deviden. Sekalipun tidak mudah menjelaskannya, 

Damodaran juga menggambarkan diagram mengenai keputusan deviden yang 

diambil oleh manajemen. 
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Studi oleh Damodaran menunjukkan bahwa dari tahun 1960–1998, pembayaran 

deviden perusahaan cenderung mengikuti perkembangan earning yang 

diperolehnya. Namun dari tahun 1988-1998, sebenarnya makin banyak 

perusahaan yang membeli kembali sahamnya, bukan membagikan deviden. 

 

 

8. Resiko bagaimana yang pantas diambil oleh perusahaan? 

 

Hukum risk-and-return jelas menunjukkan bahwa tidak ada return yang besar 

tanpa risk cukup tinggi yang menyertainya. Keputusan yang diambil dalam 

managemen resiko saling-terkait dengan cara yang kompleks. Misalnya, 

keputusan hedging terhadap fluktuasi suatu komoditi, dapat berimbas pada 

naiknya debt capacity perusahaan.  

 

Solusi terbaik yang dapat ditawarkan oleh manajemen resiko adalah fokus pada 

mengoptimalkan tambahan manfaat bagi perusahaan dibandingkan fokus pada 

mengurangi resiko yang dihadapi. Sebab bagaimanapun perusahaan harus 

menempuh resiko agar memiliki kesempatan mendapat manfaat dari 

investasinya. 

 

Pertanyaan besar yang belum dapat dijelaskan oleh ilmu keuangan adalah 

bagaimana caranya perusahaan men-setup strategi risk-management yang 

terintegrasi. 

 

Mengingat pentingnya risk-management tersebut, banyak pihak melakukan 

penelitian dan mengajukan pemikirannya. Salah satunya Lucienne Robillard3, 

menggambarkan matriks yang mencerminkan hubungan antara kondisi resiko 

yang dihadapi perusahaan dengan tindakan yang perlu diambil oleh manajer 

resiko. 

                                                 
3 Integrated Risk Management Framework; Canadian Treasury Board 
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Tentunya, keputusan apapun yang diambil, perlu mempertimbangkan 

framework yang lebih luas. Salah satu framework yang digunakan sebagai acuan 

umum oleh para manajer resiko di Kanada. 
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9. Apa sebenarnya nilai likuiditas? 

 

Tidak ada teori likuiditas. Secara konseptual, likuiditas itu sendiri sangat sulit 

dijelaskan. Uang Kas tidak menghasilkan apa-apa, namun tetap dianggap lebih 

likuid daripada T-Bills, kemungkinan karena uang kas dianggap lebih fleksibel.  

 

Sejauh ini ilmu keuangan baru dapat menjelaskan bahwa marginal value dari 

likuiditas sebanding dengan tingkat suku bunga dalam T-Bills. Dengan demikian 

marginal value akan turun seiring naiknya kas yang dimiliki perusahaan. Namun 

demikian kondisi ini hanya terjadi dengan asumsi adanya ekuilibrium. 

 

Kesulitan selanjutnya adalah menentukan berapa banyak uang kas yang sesuai 

untuk perusahaan. Bagaimana juga dengan bauran kas itu sendiri, antara aset 

yang dianggap lebih likuid dengan yang kurang likuid? 

 

10. Bagaimana menjelaskan gelombang tren merger? 

 

Tidak ada penjelasan umum mengenai merger, sehingga pembahasan mengenai 

merger harus dijelaskan kasus per kasus.  

 

Dalam usahanya menjelaskan gelombang merger, Klaus Gugler4 dkk mengamati 

tren merger dari tahun 1895 hingga 2000, dan mendapati bahwa gelombang 

merger berkorelasi positif terhadap harga saham dan price/earnings ratio.  
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4 The Determinants of Merger Waves, University of Vienna, Austria 
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Lebih lanjut Gugler menelaah empat hipotesa, yang digolongkannya ke dalam 

dua kelompok yaitu: 

a. Neoclassical, meliputi hipotesa Q-theory dan Industry Stock Hypothesis. 

Dalam kelompok neoclassical ini, diasumsikan bahwa merger dilakukan 

untuk membuat value, terdapat kondisi efficient capital market, serta 

manager juga bertujuan memaksimalkan kesejahteraan shareholder. 

b. Behavioral, meliputi hipotesa Overvaluation Hypothesis dan Managerial 

Discretion Hypothesis. Kedua hipotesa ini menolak asumsi adanya efficient 

capital market maupun asumsi bahwa manager bersedia bekerja untuk 

memaksimalkan kesejahteraan shareholder. 

 

Hasil telaah tersebut, Gugler memilih mendukung kelompok behavioral, yang 

dianggap mampu memberi gambaran mengenai gelombang tren merger.  

 

Pada suatu titik tertentu, optimisme investor begitu kuat, sehingga mereka 

membiarkan manajemen melakukan merger yang wealth-destroying (dijelaskan 

melalui managerial discretion hypothesis). Karena pengaruh optimisme pula, 

wealth-destroying merger tersebut tidak segera tercermin dalam harga pasar 

saham. Periode ini disebut stock market boom, ketika wealth-destroying 

merger meningkat tajam dan menciptakan gelombang merger. 

 

Setelah beberapa saat, pasar baru menyadari bahwa merger tersebut tidak 

menghasilkan sinergi seperti yang diharapkan. Harga saham pun segera 

terkoreksi, dengan posisi relatif pada industri sejenis. Mengingat dalam proses 

merger tersebut ada premi dan biaya transaksi yang harus dibayar, maka 

kerugian yang diderita shareholder dari perusahaan pelaku merger makin besar. 

Tahap ini mudah dijelaskan melalui overvaluation hypothesis. 

 



What we do and do not know about finance  Hanindiyo Widagdo 
Halaman 17  www.sisawaktu.com 

DAFTAR BACAAN 

 

Anders Ahlen and Bjorn Boden; Real Option Analysis - A Study of Implementation 

Impediments; Goteborg University School of Business, Economics, and Law; Spring 

2007 

 

Aswath Damodaran; Finding the Right Financing Mix: The Capital Structure Decision; 

Stern School of Business (presentation slide) 

 

Brealy and Myers; What We Do and Do Not Know About Finance; presentation slide 

 

Klaus Gugler, Dennis C. Mueller, and B. Burcin Yurtoglu; The Determinants of Merger 

Waves; University of Vienna, Department of Economics, Vienna, Austria (presentation 

slide) 

 

Lucienne Robillard; Integrated Risk Management Framework; Canadian Treasury 

Board; tersedia di http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/riskmanagement/rmf-cgr01-1_e.asp 

 

 


