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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bursa efek yang semakin marak akan memberi peluang 

investasi yang semakin besar kepada para investor yang menganggap bahwa 

pasar modal mampu memberikan manfaat sebagai sarana pengalokasian dana 

yang produktif untuk jangka panjang. Bursa Efek Indonesia sebagai cikal 

bakal pasar modal di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, 

hal ini juga dilihat dari jumlah perusahaan yang go public tercatat disana, dari 

sekian banyak perusahaan yang terdaftar tersebut ada perusahaan yang 

bergerak di bidang Otomotif dan Komponennya.  

Perusahaan sektor otomotif dan komponennya sekarang ini menjadi 

hal yang patut untuk diperhitungkan bagi investor. Tingginya pertumbuhan 

ekonomi dalam negeri serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan 

kendaraan pribadi yang bersamaan dengan meningkatnya kemampuan daya 

beli masyarakat menengah ke atas menjadi dasar dalam peningkatan jumlah 

produksi dan penjualan kendaraan bermotor. Di sisi lain, mudahnya sistem 

jual beli khususnya sistem pembayaran juga menjadi salah satu faktor 

peningkatan produksi dan penjualan kendaraan bermotor.  

Perkembangan industri otomotif dan komponen pendukungnya 

merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dijadikan sebagai bahan 

penelitian mengingat industri tersebut mempunyai peranan yang penting 
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dalam memberikan pendapatan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Selain itu perusahaan otomotif dan komponennya mempunyai 

perkembangan penjualan dan produksi yang terus meningkat setiap tahunnya.  

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berkeyakinan, industri 

otomotif akan memainkan peran penting bagi perekonomian Indonesia. Lutfi 

mengungkapkan, tahun ini neraca perdagangan untuk sektor mobil dan 

komponen otomotif diproyeksikan surplus US$2,5 miliar. Nilai ekspor 

mencapai US$4,5 miliar sedangkan impornya sebesar US$2 miliar. Adapun 

dalam lima tahun mendatang nilai ekspornya dibidik meningkat hingga 

US$11 miliar (Metrotvnews.com, 18 September 2014). 

Pasar otomotif di dalam negeri memang menunjukkan perkembangan 

yang signifikan dan membawa dampak yang sangat luas. Jumlah industri 

komponen baru mencapai 250 perusahaan dengan komposisi perusahaan 80 

% bergerak di komponen roda dua dan 40% komponen roda empat. Tidak 

hanya industri komponen bertumbuh tetapi juga dapat membuka lapangan 

kerja dan jasa terkait.   

Kendaraan atau otomotif sudah menjadi bagian dari kebutuhan sehari-

hari sama seperti rumah dan makanan. Ketatnya kompetisi membuat 

produsen otomotif sulit mendulang margin sehingga diperkirakan stagnan 

hingga tahun depan. Hal ini akan berimbas kepada saham-saham sektor 

otomotif. Keadaan ini diperparah dengan kemungkinan adanya kenaikan 

harga bahan bakar minyak (BBM) tahun ini. Tingkat suku bunga juga akan 



3 

 

makin mahal dan sektor otomotif merupakan bisnis yang sensitif terhadap 

suku bunga.  

Peningkatan produksi sektor otomotif dalam negeri tidak lepas dari 

adanya pendanaan yang diberikan oleh para investor. Investasi yang pada 

umumnya diberikan dalam bentuk saham akan memberikan deviden atau 

capital gain dari perusahaan yang bersangkutan kepada para investor. Pada 

Gambar 1.1 disajikan grafik peningkatan harga saham sektor otomotif dan 

komponennya dari tahun 2009 hingga 2013. 

 

 

 

 

Sumber: sahamok.com, 10 Januari 2015 

Gambar 1.1 Peningkatan Harga saham Sektor Otomotif dan Komponennya 

 Tahun 2009-2013 

 

Dari grafik harga saham di atas, dapat dilihat bahwa harga saham 

setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan nilai tertinggi di tahun 2013 

sebesar Rp 4.367,00. Pergerakan harga saham pada umumnya dapat diamati 

dengan melihat kinerja maupun lingkungan eksternal sektor industri. Jika 

dilihat dari faktor eksternal, pada dasarnya pergerakan harga saham 

dipengaruhi oleh teori ekonomi yakni hukum permintaan dan penawaran. 

Harga saham akan naik jika semakin banyak yang ingin membeli suatu 

saham, jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka harga saham akan turun. Di 
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sisi lain, investor juga melihat bagaimana kinerja perusahaan sektor otomotif 

dan komponennya dengan mengevaluasi dari laporan keuangan perusahaan.  

Tatanan perdagangan dunia yang lebih terbuka, transparan dan 

mempunyai aturan disiplin yang efektif, akan membuka peluang bagi negara-

negara berkembang untuk meningkatkan akses pasar ke negara maju yang 

selama ini dirasakan protektif. Selain komposisi pasar berubah, kompetisi 

terjadi secara terbuka dengan masuknya merek-merek asing ke Indonesia. 

Sejumlah prinsipal mulai melirik Indonesia sebagai tempat berinvestasi.    

Untuk menghadapi paradigma tersebut, sudah selayaknya manajer 

keuangan melakukan pengukuran atas kinerja perusahaan yang dikelolanya. 

Pengukuran tersebut dilakukan untuk dapat melihat kondisi sehat atau 

tidaknya perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan dapat menilai sampai 

sejauh mana perusahaan menggunakan sumber daya yang ada di perusahaan 

secara efektif dan efisien.  Pengukuran kinerja keuangan menurut Sartono 

(2001 : 111), alat analisis kinerja yang selama ini banyak digunakan antara 

lain adalah rasio keuangan, balance scorecard, rasio metode radar dan 

Economic Value Added.  

Economic Value Added (EVA), di Indonesia dikenal dengan nilai 

tambah ekonomi (NITAMI). Kriteria yang digunakan meliputi biaya modal 

utang, biaya modal saham, biaya modal rata-rata tertimbang.  Konsep EVA 

dikembangkan oleh Joel Stern & Bennet Stewart, cofounders perusahaan 

konsultan Stern Stewart & Company dalam bukunya“The EVA Challenge 

Implementing Value- Added Change in An Organization”, diterbitkan tahun 
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2001. Konsep EVA diluncurkan Stern Steward & Co pada tahun 1989 yang 

didasarkan pada prinsip bahwa perusahaan mampu menciptakan kekayaan 

untuk para pemegang saham hanya apabila manajer mampu menghasilkan 

surplus melebihi total cost of capital yang diinvestasikan.  

Penilaian kinerja keuangan dengan metode EVA menyadarkan 

eksekutif perusahaan dengan kepentingan shareholders atau pemegang 

saham. Mereka akan berfikir dan bertindak seperti yang dilakukan 

shareholders, yakni memilih investasi yang mampu memaksimalkan tingkat 

return dan meninggalkan cos of capital sehingga nilai perusahaan dapat 

dimaksimalkan. 

Widayanto (1993 :51) menyatakan bahwa konsep Economic Value 

Added merupakan pendekatan baru dalam menilai kenerja perusahan secara 

adil. Maksud kata adil disini adalah dalam konsep EVA ini para investor 

diperhatikan sepenuhnya kepentingan, harapan, dan derajad keadilannya yang 

diukur dengan menggunakan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada. 

Secara sederhana, apabila hasil EVA lebih besar dari nol, maka 

manajemen perusahaan telah menambahkan nilai ekonomis ke dalam 

perusahaan tersebut. Apabila nilai EVA sama dengan nol, maka berarti secara 

ekonomis terdapat titik “impas” karena semua laba perusahaan digunakan 

untuk membayar kewajiban kepada penyandang dana, baik kreditor maupun 

pemegang saham. Nilai eva kurang dari nol, maka perusahaan tidak 

memberikan nilai tambah ke dalam perusahaan tersebut karena laba yang 
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tersedia tidak bisa memenuhi harapan-harapan penyandang dana terutama 

pemegang saham (Widayanto, 1993:52). 

Fakta menunjukkan bahwa di Amerika Serikat ada korelasi positif 

antara meningkatnya nilai EVA terhadap harga saham perusahaan yang 

bersangkutan. Implikasi logis dari hasil analisis EVA adalah ketika EVA 

positif akan mendorong harga pasar saham naik, EVA negatif akan 

mendorong harga pasar saham turun dan EVA sama dengan nol cenderung 

tetap. Hasil analisis EVA secara teoritis berkolerasi positif dengan harga 

saham (tetap (Widayanto, 1993:54). 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas,  maka menarik untuk 

dilakukan penelitian yang berjudul  “Analisis Hubungan Nilai Tambah 

Ekonomi dengan Harga Saham pada Perusahaan Otomotif dan Komponennya 

yang Tercatat  di Bursa Efek Indonesia.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa permasalahan, 

yaitu: 

1. Apakah perusahaan otomotif dan komponennya yang tercatat di Bursa 

Efek Indonesia memberikan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham? 

2. Apakah Economic Value Added memiliki hubungan positif terhadap harga 

saham perusahaan otomotif dan komponennya yangtercatat di Bursa Efek 

Indonesia? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi objek masalah yang 

diteliti sehingga tidak meluas serta mempermudah peneliti dalam 

menganalisa permasalahan. Adapun pembatasan masalahnya yakni 

menganalisa hubungan nilai tambah ekonomi dengan harga sahan dengan 

menggunakan laporan keuangan perusahaan sektor otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama perode tahun 

2009-2013. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui perusahaan Otomotif dan Komponennya memberikan 

nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham atau tidak.  

b. Menganalisis hubungan antara Economic Value Added perusahaan 

otomotif dan komponennya dengan harga saham di pasar modal. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Investor perusahaan sektor Otomotif dan Komponennya yang 

tercatat di Busa Efek Indonesia 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan 

untuk kepentingan investasi. 
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b. Bagi Emiten perusahaan sektor Otomotif dan Komponennya yang

tercatat di Busa Efek Indonesia

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah

satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang

keuangan, terutama dalam rangka untuk mencapai tujuan manajemen

keuangan yaitu memaksimumkan nilai kekayaan pemegang saham.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan

atau referensi untuk penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian

yang berkaitan dengan penilaian kinerja keuangan berdasarkan

metode EVA pada perusahaan, khususnya sektor Otomotif.




