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ABSTRAK 
Perusahaan otomotif merupakan perusahaan yang menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan 

ekonomi pada tahun lalu, namun meski demikian nyatanya terdapat beberapa perusahaan otomotif 

yang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Hal ini tentu akan mempengaruhi tujuan utama 

perusahaan yakni meningkatkan kekayaan para pemegang saham. Untuk meningkatkan kekayaan para 

pemegang saham perusahaan dituntut untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Tujuan penelitian ini 

yaitu untuk melihat kinerja keuangan perusahaan otomotif yang ada di BEI dengan alat ukur MVA. 

Populasi penelitian ini yakni perusahaan otomotif yang ada di BEI sebanyak 8 perusahaan. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu dengan cara purposive sampling yang kemudian 

memperoleh 8 perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode 

dokumentasi dan studi kepustakaan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode deskriptif. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan alat ukur MVA.  

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu perusahaan yang mampu mempertahankan kinerja 

keuangannya yaitu PT. Astra International Tbk, dengan nilai MVA yang positif. PT. Astra 

International Tbk, selama periode penelitian dalam tiga tahun berturut-turut memiliki nilai MVA yang 

tinggi dibanding perusahaan otomotif lainnya. Hal ini dapat dilihat pada hasil perhitungan MVA yang 

selalu memiliki nilai MVA positif yang berarti perusahaan mampu memberikan penambahan nilai 

yang positif bagi para penanam modal (investor).  
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I. LATAR BELAKANG 

Perusahaan otomotif 

merupakan salah satu perusahaan 

yang paling dinamis, karena menurut 

Gabungan Industri Kendaraan 

Bermotor Indonesia (GAIKINDO), 

yang saat ini menunjukkan produksi 

otomotif di Indonesia sudah 

mencapai 597.522 unit, sedangkan 

kapasitas produksi otomotif di 

Indonesia mencapai 2,2 juta per 

tahun. Pada tahun 2017 investasi 

industri otomotif yang sudah di 

selesaikan mencapai Rp.16,5 triliun, 

investasi ini menambah lahan 5.000 

lapangan pekerjaaan, dengan total 

pekerja di bidang industri otomotif 

hingga saat ini sudah mencapai lima 

juta orang (www.metrotvnews.com). 

 Kondisi tersebut membuat 

semangat para pelaku bisnis di pasar 

modal Indonesia. Para pelaku bisnis 

mempunyai kepentingan yang 

berbeda, sehingga pengambilan 

keputusan yang tepat sangat 

diperlukan dalam mencapai 

tujuannya masing-masing. Dengan 

adanya perbedaan kepentingan 

tersebut, maka pengukuran kinerja 

keuangan digunakan sebagai salah 

satu dasar dalam pengambilan 

keputusan. 

Kinerja keuangan adalah 

sebuah gambaran dari pencapaian 

keberhasilan perusahaan, maka dapat 

diartikan sebagai hasil yang telah 

diperoleh atas berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan perusahaan. 

Kinerja keuangan yaitu suatu analisis 

yang digunakan untuk melihat sejauh 

mana suatu perusahaan tersebut telah 

melaksanakan dengan menggunakan 

aturan-aturan pelaksanaan keuangan 

secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 

2). 

Dalam menilai kinerja 

perusahaan diperlukan informasi 

yang sesuai dan penentuan alat ukur 

kinerja perusahaan yang tepat. 

Laporan keuangan merupakan suatu 

dasar pengukuran kinerja 

perusahaan. Dengan menganalisis 

laporan keuangan perusahaan, maka 

akan didapat informasi yang benar 

dan lengkap atas kinerja perusahaan 

tersebut bagi para pemegang saham. 

Pemegang saham menggunakan 

laporan keuangan untuk mengetahui 

perolehan hasil yang ditanamnya 

kepada perusahaan tersebut untuk 

membuat perbandingan dengan 

perusahaan lain yang berkaitan 

dengan tingkat kesehatan 

perusahaan. 

http://www.metrotvnews.com/
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Pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan dan level kesehatan 

perusahaan merupakan sesuatu yang 

sangat berhubungan. Level kesehatan 

perusahaan akan membawa dampak 

dalam pengambilan keputusan, baik 

bagi pemegang saham maupun pihak 

perusahaan itu sendiri. Para calon 

investor sangat perlu untuk 

mengetahui kondisi perusahaan agar 

dana yang diinvestasikan aman dan 

mendapatkan untung pengembalian 

yang akan menentukan investasi 

yang ditanamkan. Bagi pihak 

perusahaan sendiri khususnya pihak 

manajemen, penilaian kinerja 

keuangan perusahaan akan 

mempengaruhi penyusunan rencana 

perusahaan dalam pengambilan 

keputusan demi kelangsungan hidup 

perusahaan. Sebelum berinvestasi, 

investor harus memahami suatu 

perusahaan yang akan dituju, 

sehingga investor tidak 

membahayakan dana untuk 

diinvestasikan. Investor dapat 

mengetahui posisi dan kekuatan 

saham suatu perusahaan dengan 

melihat dari data-data yang diperoleh 

seperti laporan keuangan kemudian 

dapat dijadikan perbandingan dalam 

mengambil keputusan dalam 

berinvestasi. 

Untuk melihat kinerja 

keuangan perusahaan metode yang 

dapat digunakan untuk mengukur 

kinerja perusahaan yaitu MVA 

(Market Value Added). MVA adalah 

perbedaan dari nilai pasar saham 

perusahaan dengan jumlah ekuitas 

modal yang sudah diberikan 

(Brigham dan Houston, 2014: 68). 

MVA dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur untuk mengetahui apakah 

perusahaan berhasil dalam 

memaksimalkan dan meningkatkan 

kekayaan dari para pemegang saham, 

karena MVA menilai prestasi 

perusahaan sejak perusahaan tersebut 

didirikan. Sehingga kesimpulan yang 

dapat diambil dari MVA merupakan 

ukuran kinerja perusahaan secara 

menyeluruh. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu 

untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan sektor otomotif yang 

tercatat pada Bursa Efek Indonesia, 

jika dianalisis menggunakan metode 

Market Value added (MVA) pada 

periode 2015-2017. 

 

II. METODE 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kuantitatif. 

Alasan mengapa peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif 
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yaitu karena dalam penelitian ini data 

yang akan dianalisis berupa angka – 

angka yang sifatnya sistematis, 

rasional dan dapat diukur yang 

terdapat dalam laporan keuangan 

pada perusahaan otomotif yang 

tercatat di BEI tahun 2015-2017. 

Data yang akan digunakan tersebut 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

melalui situs web resmi 

www.idx.com, teknik penelitian ini 

menggunakan teknik penelitian 

deskriptif. 

Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan otomotif yang tercatat di 

BEI periode 2015-2017 yang 

dilakukan selama 4 bulan terhitung 

mulai bulan Maret – Juni 2018. 

Populasi penelitian yaitu seluruh 

perusahaan otomotif yang tercatat di 

BEI tahun 2015-2017 yakni 13 

perusahaan. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan metode 

purposive sampling yang kemudian 

memperoleh 8 perusahaan. Penelitian 

ini sumber data yang digunakan 

adalah berasal dari data sekunder dan 

teknik penelitian yang digunakan 

yaitu teknik dokumentasi. 

Pada penelitian ini alat   

analisis data yang digunakan dalam 

mengolah data yaitu menggunakan  

analisis MVA.  Menurut Brigham dan 

Houston (2014: 103) merumuskan 

perhitungan MVA adalah sebagai 

berikut: 

 

Menurut Hanafi (2016: 55), 

“MVA dihitung menggunakan dasar 

nilai buku saham awal yang mengukur 

prestasi perusahaan sejak perusahaan 

tersebut berdiri”. MVA menghitung 

selisih antara lain pasar dengan nilai 

buku saham. Dengan formula sebagai 

berikut ini: 

 

 

Berikut adalah langkah-langkah 

menghitung nilai MVA sebagai berikut: 

1. Menghitung nilai pasar saham 

dengan cara sebagai berikut : 

Nilai Pasar = Saham Beredar x 

Nilai  Nominal 

2. Menghitung nilai buku dengan cara 

sebagai berikut : 

Nilai Buku = Aset Total –  Total 

Utang 

3. Menghitung MVA dengan cara 

sebagai berikut : 

MVA = Nilai Pasar – Nilai Buku 

 

 

 

MVA = Nilai Pasar Saham – Nilai Buku Saham 

 
 

 

 
 

http://www.idx.com/
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Hasil perhitungan dan analisis 

kinerja keuangan dengan menggunakan 

metode MVA pada perusahaan otomotif 

yang tercatat di BEI tahun 2015-2017 

adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan MVA 

Perusahaan Otomotif di BEI  

tahun 2015-2017 

(Angka Dinyatakan dalam 

jutaan rupiah) 

    Sumber: Data sekunder, diolah 2018 

Dari hasil perhitungan nilai MVA 

tinggi secara keseluruhan yaitu PT. 

Astra International dengan nilai MVA 

positif yang berarti perusahaan mampu 

memaksimalkan kekayaan bagi para 

penyandang dana sedangkan perusahaan 

dengan nilai MVA terendah yaitu PT. 

Indomobil Sukses International yang 

artinya perusahaan belum mampu 

memaksimalkan kekayaan bagi para 

penyandang dana. 

 

B. Pembahasan 

Setelah melakukan perhitungan 

dan analisis terhadap perusahaan 

otomotif yang tercatat di BEI, nilai yang 

dihasilkan oleh masing – masing 

perusahaan terdapat perusahaan yang 

mempunyai nilai tinggi maupun rendah, 

dari hasil perhitungan Market Value 

Added, perusahaan yang mampu 

mempertahankan kinerja keuangannya 

yaitu PT. Astra International dengan 

nilai MVA positif. PT. Astra 

International selama periode penelitian 

dalam tiga tahun berturut – turut 

memiliki nilai MVA yang tinggi 

dibanding perusahaan otomotif lainnya. 

Sedangkan perusahaan yang dirasa 

belum mampu mempertahankan kinerja 

keuangannya yaitu PT. Indomobil 

Sukses International dengan nilai 

negatif selama periode penelitian. 

 

IV. PENUTUP 

1. Simpulan  

Dari hasil perhitungan Market 

Value Added, perusahaan yang mampu 

mempertahankan kinerja keuangannya 

yaitu PT. Astra International Tbk, 

dengan nilai MVA yang positif. PT. 

Astra International Tbk, selama periode 

penelitian dalam tiga tahun berturut-

turut memiliki nilai MVA yang tinggi 

dibanding perusahaan otomotif lainnya. 

Perusahaan 

Otomotif 

MVA 

2015 2016 2017 

ASII 1.897.644 1.884.271 1.867.848 

AUTO 471.829 471.436 471.214 

BOLT -526.387 -579.949 -486.301 

GJTL 1.737.005 1.736.551 1.736.710 

IMAS -6.005.772 -6.018.498 -8.589.932 

INDS -1.262.789 -1.411.814 -1.488.569 

PRAS -653.555 -622.897 -606.300 

SMSM 34.551 142.386 142.136 
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Hal ini dapat diketahui pada hasil 

perhitungan MVA yang selalu memiliki 

nilai MVA positif yang berarti 

perusahaan mampu memberikan 

penambahan nilai yang positif bagi para 

penanam modal (investor). 

Dari hasil perhitungan Market 

Value Added, perusahaan yang 

dianggap tidak mampu 

mempertahankan kinerja keuangannya 

yaitu PT. Indomobil Sukses 

International Tbk, dengan nilai MVA 

yang negatif. PT. Indomobil Sukses 

International Tbk, selama periode 

penelitian dalam tiga tahun berturut-

turut memiliki nilai MVA yang paling 

rendah dibanding perusahaan otomotif 

lainnya. Hal ini dapat dilihat pada hasil 

perhitungan MVA yang selalu memiliki 

nilai MVA negatif yang berarti 

perusahaan tidak mampu memberikan 

penambahan nilai yang positif bagi para 

penanam modal (investor). 

 

2. Saran 

Bagi perusahaan yang mempunyai 

nilai MVA negatif sebaiknya agar 

meningkatkan kinerja keuangannya 

karena seorang investor tidak tertarik 

untuk menginvestasikan sahamnya 

kepada perusahaan dengan kondisi 

kinerja keuangan yang tidak sehat. 

Bagi investor dan calon investor 

yang ingin melakukan analisis kinerja 

perusahaan sebaiknya menggunakan 

metode MVA sebagai acuan untuk 

pengambilan. 

Bagi peneliti selanjutnya 

penelitian ini hanya menampilkan 

analisis hasil penelitian sesuai dengan 

tahun yang diteliti sehingga menjadikan 

penelitian ini kurang detail. Disarankan 

untuk menghitung data yang disertai 

dengan perbedaan antara metode 

lainnya dan pengaruh investasi pada 

perusahaan otomotif. 
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