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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Saat ini Indonesia dihadapkan pada era MEA (Masyarakat Ekonomi 

Asean), sehingga peranan ekonomi sangat penting bagi aspek kehidupan dan bagi 

semua kalangan. Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah 

penduduk yang semakin bertambah dari tahun ke tahun. Bertambahnya jumlah 

penduduk Indonesia menimbulkan dampak terhadap perekonomian. Beberapa 

aspek yang dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia dapat dilihat dari 

berbagai sektor, salah satunya yaitu pada sektor otomotif. 

Sektor otomotif menjadi salah satu sektor andalan yang terus 

diutamakan perkembangannya kerena berperan besar terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional. Sektor otomotif mengalami perkembangan yang sangat 

fluktuatif dari tahun ke tahun di pasar otomotif. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan hasil penjualan mobil dari tahun 2012–2016 sebagai berikut:  

Tabel 1.1 

Data Penjualan Mobil (Unit) 
 

Penjualan 

Mobil 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.116.230 1.229.916 1.208.019 1.013.291 1.061.736 

Sumber: Gaikindo 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa data penjualan mobil (unit) 

di Indonesia terdapat peningkatan dan penurunan dalam penjualan mobil dari 

tahun ke tahun. Terdapat peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar 

9,2%. Pada tahun 2014–2015 mengalami penurunan sebesar 10,5%. Pada tahun 

2016 mengalami peningkatan sebesar 4,6%. Hal tersebut menuntut perusahaan 
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sektor otomotif dapat mempertahankan posisi penjualan, sehingga laba yang 

diperoleh perusahaan dapat tercapai dan meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan menjadi lebih baik. 

Pada umumnya tujuan suatu perusahaan dilihat dari sudut pandang 

ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) yang digunakan 

untuk kelangsungan usaha. Supaya kondisi keuangan perusahaan tetap dalam 

keadaan stabil, maka perusahaan mengukur kinerja keuangan dengan 

menggunakan rasio keuangan. Rasio keuangan menurut James C Van Horne 

(dalam Kasmir,2016:104) adalah indeks yang menghubungkan dua angka 

akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka yang 

lainnya. Rasio keuangan digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan 

kinerja perusahaan. Dari hasil rasio keuangan ini akan terlihat kondisi kesehatan 

perusahaan yang bersangkutan. 

Rasio keuangan yang sering digunakan dalam mengukur kinerja 

keuangan perusahaan antara lain: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas. Pada rasio ini memiliki kelebihan dan kelemahan 

dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Kelebihan rasio ini adalah 

adanya kemudahan dalam perhitungan selama periode yang telah ditentukan 

dan selama data historis tersedia. Selain itu, kelemahan dalam rasio ini adalah 

tidak dapat mengukur kinerja keuangan perusahaan secara akurat. 

Mengatasi kelemahan tersebut, maka  peneliti menggunakan metode 

lain dalam mengukur kinerja keuangan. Salah satunya menggunakan 

pengukuran kinerja keuangan berdasarkan nilai (value based). Pengukuran 

tersebut dapat dijadikan dasar bagi manajemen perusahaan dalam mengelola 
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modalnya, rencana pembiayaan, wahana komunikasi dengan pemegang saham 

serta dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan insentif bagi 

karyawan. Dengan value based sebagai alat ukur kinerja perusahaan, 

manajemen dituntut untuk meningkatkan nilai perusahaan. Pengukuran value 

based yang telah banyak dikemukakan dalam beberapa tulisan maupun 

penelitian adalah Economic Value Added (EVA) dan ada pula yang belum 

banyak dikemukakan adalah  Financial Value Added (FVA). 

Economic Value Added (EVA) merupakan perbedaan antara laba operasi 

setelah pajak (NOPAT) dengan biaya modal. Economic Value Added (EVA) 

menunjukan seberapa besar nilai bersih yang dapat diciptakan oleh manajemen 

perusahaan dengan menggunakan semua sumber daya yang dimilikinya, 

termasuk semua dana yang ada, baik dari pemilik/pemegang saham maupun 

kreditur (Warsono, 2003:48). Selain itu, Financial Value Added (FVA) adalah 

selisih antara laba operasi setelah pajak (NOPAT) dengan equivalent depriciation 

yang telah dikurangi dengan penyusutan (Rodziguez, 2002:8). 

Tujuan Economic Value Added (EVA) yaitu untuk meningkatkan value 

added dari modal yang telah ditamankan pemilik/pemegang saham maupun 

kreditur dalam operasi perusahaan. Sehingga, Economic Value Added (EVA) 

merupakan selisih antara laba opersi setalah pajak (Net Operating Cost After 

Tax) dengan biaya modal (Cost of Capital). Hasil perhitungan Economic 

Value Added(EVA) yang positif menunjukkan tingkat pengembalian atas 

modal yang lebih tinggi dari pada tingkat biaya modal. Hal ini berarti bahwa 

perusahaan mampu menciptakan nilai tambah bagi pemilik perusahaan dan 

pemegang saham berupa tambahan kekayaan. 
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Paradigma value added yang belum begitu banyak dikemukakan 

adalah Financial Value Added (FVA), yang merupakan metode baru dalam 

mengukur kinerja keuangan dan nilai tambah perusahaan. Metode ini 

mempertimbangkan kontribusi fixed cost dalam menghasilkan keuntungan 

bersih perusahaan. Ini juga menguntungkan bagi pihak pemilik/pemegang 

saham maupun kreditur. 

Cara menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan 

otomotif, perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja keuangan yang baik. 

Investor tentu saja akan menanamkan modal di perusahaan yang memiliki 

kinerja keuangan yang baik. Sebelum melakukan penanaman modal, ada 

baiknya investor melakukan analisis laporan keuangan perusahaan yang akan 

ditanamkan modalnya. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana perusahaan 

mampu mengelola dana yang berasal dari investor, dengan menilai dari 

seberapa besar capital gain yang dapat dihasilkan perusahaan. 

Sektor otomotif adalah sektor yang menjadi salah satu andalan yang 

terus diprioritaskan perkembangannya karena berperan besar terhadap 

pertumbuhan ekomoni nasional dan dituntut untuk tetap memberikan 

peningkatan melalui tolak ukur terhadap PDB nasional. Apalagi, Indonesia 

masih menjadi negara tujuan utama untuk investasi di sektor otomotif. Adanya 

pasar otomotif dalam negeri yang cukup besar, akan menambah daya tarik 

lebih bagi para investor menanamkan modalnya di Indonesia. 

Indonesia memiliki industri manufaktur mobil terbesar kedua di Asia 

Tenggara dan wilayah ASEAN setelah Thailand yang hampir menguasai 50% 

dari produksi mobil di kawasan ASEAN. Saat ini Indonesia bergantung pada 
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investasi asing langsung, terutama dari Jepang. Namun, dalam ukuran hal 

penjualan pasar, Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara 

dan wilayah ASEAN. Menguasai sepertiga dari total penjualan mobil tahunan 

di ASEAN (www.indonesia-invesment.com). 

Berdasarkan kutipan dari Hartarto (Menteri PerindustrianIndonesia) 

melaporkan, pada tahun 2017 produksi nasional untuk kendaraan roda empat 

mencapai1,1 juta unit pertahun dengan jumlah ekspor sebanyak 200 ribu unit 

per tahun. Sedangkan, untuk produksi kendaraan roda dua mencapai 6,5 juta 

unit per tahun dengan jumlah ekspor sebanyak 228 ribu unit per tahun. Daya 

tarik Indonesia sebagai tujuan investasi sejumlah perusahaan otomotif global 

meningkat. Kondisi ekonomi makro yang stabil, jumlah penduduk yang besar, 

dan pertumbuhan kelas menengah yang cukup tinggi menjadi alasan utama 

perusahaan – perusahaan otomotif untuk berinvestasi. 

Menteri Perindustrian, mengestimasi investasi asing disektor otomotif 

tahun ini akan lebih dari US$ 4miliar, tumbuh sekitar 8% dibanding tahun lalu 

US$ 3,7 miliar. Sejumlah pabrikan otomotif asal Eropa, Volkswagen dari 

Jerman, menggandeng perusahaan lokal untuk merealisasikan investasi pabrik 

perakitan Completely Knocked Down (CKD) di Indonesia. Kondisi ini 

menuntut perusahaan otomotif harus mampu untuk mempunyai strategi dalam 

menjalankan bisnisnya. Strategi yang diterapkan perusahaan harus mampu 

untuk membuat perusahaan bisa eksis dan dapat bersaing dengan para 

kompetitornya, oleh karena itu perusahaan harus memperbaiki kinerja 

keuangan (www.kemenperin.go.id). 

http://www.indonesia-invesment.com/
http://www.kemenperin.go.id/
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Sektor otomotif termasuk sektor yang menjanjikan dan hight margin 

industries. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan perusahaan 

otomotif adalah dengan melihat Return On Assets (ROA). Pada tabel berikut, 

terdapat gambaran besarnya Return On Assets (ROA) berdasarkan laporan 

keuangan perusahaan otomotif yang tercatat sebagai emiten secara terus 

menerus (tidak pernah delisting) pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 

2012 sampai dengan 2016 sebagai berikut:   

Tabel 1.2 

Data Penjualan dan Return On Assets (ROA)  (%) pada Perusahaan Otomotif 
Tahun Data Penjualan (Rp) Return On Assets (ROA) (%) 

2012 Rp    233.412.428.920.352,00 67% 

2013 Rp  241.499.388.042.985,00 59% 

2014 Rp  251.501.999.308.099,00 54% 

2015 Rp  232.000.856.542.520,00 39% 

2016 Rp   227.600.364.233.142,00 56% 

Sumber: idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat penjualan dan Return 

On Assets (ROA) dapat menjadi salah satu alat kinerja keuangan untuk mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan total aset yang 

dimiliki sangat bervariasi. Besar kecilnya perubahan ROA tersebut dipengaruhi 

oleh tingkat penjualan, margin laba bersih dan total aktiva (Kasmir, 2016:202). 

Berdasarkan penjelasan masalah yang dipaparkan di atas, sehingga 

masalah ini masih menarik untuk diteliti. Hal ini yang mendorong untuk 

meneliti dan membuat analisis mengenai kinerja keuangan perusahaan sektor 

otomotif dengan menggunakan dua metode pendekatan yaitu metode 

Economic Value Added (EVA) dan FinancialValue Added (FVA) dengan 

judul “Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Ecomonic Value Added 

(EVA) Dan Financial Value Added (FVA)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang 

menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah kinerja keuangan perusahaan otomotif secara ekonomis dapat 

memberikan nilai tambah bagi pihak pemegang saham? 

2. Apakah kinerja keuangan perusahaan otomotif secara finansial dapat 

memberikan nilai tambah bagi pihak pemegang saham? 

3. Perusahaan otomotif mana yang dapat memberikan nilai tambah lebih 

besar, baik secara ekomonis maupun secara finansial? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk lebih mengarahkan pembahasan agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran dalam pemecahan masalah, maka diperlukan adanya 

pembatasan masalah yang lebih terarah dan sesuai dengan ruang lingkup 

pembahasan. Pembahasan agar jelas, maka peneliti membatasi pembahasan 

pada masalah sebagai berikut:  

1. Analisis yang digunakan hanya terbatas pada perbandingan Economic 

Value Added (EVA) dan FinancialValue Added (FVA). 

2. Objek yang di teliti yaitu pada sektor otomotif yang tercatat sebagai 

emiten secara terus menerus (tidak pernah delesting) pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

3. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan yang berfokus pada 

laporan laba/rugi dan neraca pada periode 2012–2016. 
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4. Komponen perhitungan EVAyang digunakan dalam penelitian ini adalah 

NOPAT, Invested Capital, WACC, Capital Charges 

5. Komponen perhitungan FVA yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

NOPAT,Total Resources(TR)Equivalent Depreciation (ED), Depresiasi.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengumpulkan data, 

mengolah, menganalisa dan menyajikan data yang berkaitan dengan masalah 

analisis kinerja keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2012–2016. Berdasarkan permasalahan penelitian di 

atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan otomotif secara ekonomis 

dapat memberikan nilai tambah bagi pihak pemegang saham. 

2. Untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan otomotif secara finansial 

dapat memberikan nilai tambah bagi pihak pemegang saham. 

3. Untuk mengetahui perusahaan otomotif mana yang dapat memberikan 

nilai tambah lebih besar, baik secara ekomonis maupun secara finansial. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian yang diperoleh diharapkan dapat 

membawa guna dan manfaat di antaranya: 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan atau sumbangan 

pemikiran dalam menentukan kebijakan dalam mengambil keputusan 

keuangan dimasa yang akan datang dan demi kemajuan perusahaan.  
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2. Bagi Investor dan Calon Investor  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi, dan 

membantu investor serta calon investor dalam mendapatkan informasi 

mengenai prospek perusahaan otomotif untuk kedepannya.  

3. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi untuk 

penelitian selanjutnya pada waktu yang akan datang khusus yang 

membahas topik yang sama. 

 


