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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bursa efek Indonesia yang dahula namanya bursa efek Jakarta yang diangkat BEI 

merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. BEI menyediakan 

infrastruktur bagi terselengaranya transaksi di pasar modal. Pasar modal yang 

diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia meliputi : 

1. Transaksi saham  

2. Transaksi surat hutang (obligasi swasta maupun obligasi pemerintah). 

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum indonesia merdeka. Pasar 

modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada 

tahun 1912 di Batavia. Pasar modal pada kala itu didirikan oleh Hindia Belanda untuk 

kepentingan kolonial atau VOC.  

Meskipun pasar modal sudah ada sejak tahun 1912. Perkembangan dan 

pertumbuhan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, bahkan pada beberapa 

periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman hal tersebut dikarenakan perang 

dunia ke I dan ke II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada 

pemerintah Republik Indonesia. Dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi di 

bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik 
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indonesia mengaktifkan kembali pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian 

pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi 

yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat tonggak perkembangan pasar modal 

dapat dilihat sebagai berikut :  

1. Desember 1912, Bursa Efek pertama di Indonesia di bentuk di Batavia 

oleh pemerintah Hindia Belanda.  

2. 1914-1918. Bursa Efek di Batavia ditutup selama perang dunia pertama. 

3. 1925-1942. Bursa Efek di Jakarta di buka kembali bersama dengan Bursa 

Efek di Semarang dan Surabaya. 

4. Awal tahun 1939. Karena isu politik (Perang dunia II) Bursa Efek di 

Jakarta dan di Semarang di tutup selama perang dunia ke II 

5. 1956. Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa efek indonesia 

semakin tidak aktif. 

6. 1956-1977. Perdagangan di bursa efek vakum. 

7. 10 Agustus 1977. Bursa Efek di resmikan kembali oleh presiden Sueharto. 

BEI dijalankan oleh BAPEPAM ( Badan Pelaksana Pasar Modal). 

Tanggal 10 Agustus di peringati sebagai HUT pasar modal. Pengaktifkan 

kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go public PT Semen 

Cibinong sebagai emiten pertama.  
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8. 1977-1987. Perdagangan di bursa efek sangat lesu, jumlah emiten hingga 

tahun 1987 hanya 24 perusahaan. Karena masyarakat lebih memilih 

instrumen perbankan dibandingkan pasar modal. 

9. 1987. Ditambah dengan hadirnya paket Desember 1987 (PAKDES 87) 

yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan 

penawaran. Umum dan investor asing menanamkan modal di pasar 

Indonesia. 

10. 1988-1990. Paket diregulasikan di bidang perbankan dan pasar modal 

diluncurkan. Pintu BEI dibuka untuk asing. Aktivitas pasar modal terlihat 

meningkat. 

11. 2 juni 1988. Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Persatuan Perdagangan uang dan Efek (PPUE), sedangkan 

organisasinya terdiri dari broker dan dealer. 

12. desember 1988. Pemerintah mengeluarkan paket Desember 88 (PAKDES 

88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk melakukan go public 

dan beberapa kebijakan yang positif bagi pertumbuhan pasar modal. 

13. 16 Juni 1989, Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola 

oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu Bursa Efek Surabaya. 

14. 13 Juli 1992, Swastanisasi BEJ BAPEPAM berubah menjadi badan 

pengawas pasar modal. Tanggal ini diperingati hari HUT BEI. 

15. 22 Mei 1995. Sistem operasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan 

sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading System).  
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16. 10 November 1995. Pemerintah mengeluarkan UU No. 8 tahun 1995 

tentang pasar modal. Undang-undang ini mulai dilaksanakan pada bulan 

Januari 1996. 

17. 1995. Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 

18. 2000. Sistem perdagangan tanpa warkat (Scripless trading) mulai di 

aplikasikan di pasar modal Indonesia. 

19. 2002, BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh, (remote 

trading).  

20. 2007. Pergabungan Bursa Efek Surabaya ke Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan 

berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. 

21. 2 Maret 2009. Peluncuran sistem perdagangan baru PT Bursa Efek 

Indonesia JATS-nextG. 

2.2 Sub Sektor Otomotif dan komponen. 

Menurut UU no 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, industri adalah kegiatan 

ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau 

barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya, termasuk 

kegiatan rancang bangun dan rekayasa Industri. Di Indonesia, industri dibagi menjadi 

beberapa subsektor, antara lain industri pengolahan, indutri manufaktur, industri 

migas, dan industri Non-migas, dan lain-lain. Salah satunya sektor aneka industri yang 

terdiri dari 7 subsektor perusahaan manufaktur terbuka atau manufaktur Tbk. Sektor 

otomotif dan komponen termasuk dalam 7 subsektor aneka industri. Yang terdiri dari 
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Lanjutan 

15 perusahaan manufaktur manufaktur terbuka. Berdasarkan kriteria yang telah di 

tentukan terdapat 15 perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang bisa diteliti. 

Berikut nama-nama perusahaan dari sub sektor otomotif tersbut.  

Tabel 2. 1 

Daftar Perusahaan Sub Sektor Otomotif di Bursa Efek Indonesia 

 

 

NO KODE PERUSAHAAN 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk 

3 NIPS Nipress Tbk 

4 GDYR Godyear Indonesia Tbk 

5 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

6 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 

7 INDS Indospring Tbk 

8 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

9 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 

10 PRAS Prima Alloy Steel Universal Tbk 

11 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

12 UNTR United Tractor Tbk. 

13 TRTS Trias Sentosa Tbk 

14 HEXA Hexaindo Tbk 

15 TURI Tunas Ridean Tbk 
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2.2.1. Astra International Tbk. 

Astra International TBK (ASII) didirikan pada tanggal 20 febuari tahun 1957 

dengan nama PT Astra International Incorporated. Kantor pusat Astra berdomisili di 

Jl Gaya Motor Raya no 8 Sunter Jakarta Utara. Telp (021) 6522555 dan nomer Fax 

(021) 65304957 

Pemegang saham tertinggi pada perusahaan ini adalah Jardyne Cycles dan 

Carriage LTD (50,11%). Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Astra 

International bergerak di bidang perdagangan umum, perindustrian dan 

pertambangan, perangkutan, pertanian, pembangunan dan jasa konsultasi. Ruang 

lingkup kegiatan utama Astra bersama anak perusahaan meliputi perakitan dan 

penyaluran mobil (Tooyota, Daihatsu, Isuzu, UD, Truck, Peageout, dan BMW) serta 

motor (Honda) berikut suku cadangannya, penjualan dan penyewaan alat berat, 

pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, 

infrastruktur dan teknologi terkait. 

Astra juga memiliki anak perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), antara lain : Astra Argo Lestari Tbk, Astra Graphia Tbk, Astra Autopart Tbk, 

dan United Tractors Tbk. Selain itu Astra juga memiliki satu perusahaan asosiasi yang 

tecatat di BEI, yaitu Bank permata Tbk.  

PT Astra Internasional memiliki visi misi sebagai berikut : 

Visi 
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• Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia pasifik dengan 

penekan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi 

melalui pengembangan sumber daya manusia, struktur keuangan yang solid, 

kepuasaan pelanggan yang efisien. 

• Menjadi perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan. 

Misi 

• Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder 

kami. 

2.2.2. Astra Otoparts Tbk. 

Astra Otoparts Tbk (AUTO) merupakan perusahaan yang berdiri pada tanggal 20 

September 1991. Kantor pusat PT Astra Otoparts ini beralamt di JL Pegangsaan Dua 

KM 2,2 Kelapa Gading Jakarta 14250 Indonesia. Dan pabrik dari PT Astra Otoparts 

ini terletak di Jakarta dan Bogor , telp (021) 460-3550, (021) $60-7025, Fax (021) 

460-3549, (021) 460-7009. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih perusahaan Astra Otoparts adalah 

PT Astra International (ASII) yaitu sebesar 80& berdasarkan anggaran dasar 

perusahaan, ruang lingkup kegiatan PT Astra Otoparts ini adalah bergerak dalam 

perdagangan suku cadang kendaraan bermotor, baik lokal maupun ekspor, dan 

manufaktur dalam bidang industri logam, plastik dan suku cadang kendaraan 

bermotor. Produk-produk suku cadang unggulan Astra Otoparts, antara lain : Aki, 
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untuk kendaraan roda dua maupun roda empat (Merk GS, Incoe, dan Aspira), ban 

untuk kendaraan roda dua dan truk (Aspira), suku cadang untuk kendaraan roda dua 

maupun roda empat (Federal, KYB, Aspira, dan TDW) dan pelumas untuk kendaraan 

roda empat (Shell Helix Astra). 

Selain itu PT Astra Otoparts juga menjalin kerjasama dengan mendirikan anak 

perusahaan patungan bersama pemasok komponen terkemukan dari Jepang, Eropa, 

Amerika Serikat, China dan Taiwan, Antara lain, Atsein Saeki, Takaoka, Akashi Kikai 

Seishakusho, Akebono Brake, Aktiebulaget SKF, Asano Gear, Daido Steel, Denso, 

DIC Coorporation, GS Yuasa, Jouku Technology, Kayaba, Keibi Seimitsu Kogyo, 

Mahle, Metal Art, NHK Precision, Nippon Gasket, Nittan Valve, Pirelli, Sunfun 

Chain, Toyoda Gosei, Toyota Industri dan Vetseon. 

Pada tanggal 29 Mei 1998, Astra Otoparts memperoleh pernyataan aktif dari 

BAPEPAM-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham (AUTO) IFO 

kepada masayarakat sebanyak 75.000.000 saham dengan nilai Rp 500/saham dan 

harga perdana sebesar Rp 575/saham. Pada tanggal 15 Juni 1998 saham tersebut telah 

dicatatkan di Bursa Efek Indonesia. 

PT Astra Otoparts memiliki visi mis sebagai berikut : 

Visi:  

• Menjadi supplier otomotif terbaik kelas dunia, sebagai mitra usaha pertama pilihan 

Indonesia. 
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Misi :  

• Mengembangkan industri Otomotif yang handal dan kompetitif serta ingi 

menjadikan mitra yang terbaik untuk para pemain industri otomotif di Indonesia 

dan kelas dunia. 

• Menjadi usaha dibidang otomotif yang bertanggung jawab kepada masyarakat luas, 

serta memberikan konstruksi yang baik bagi para stakeholder.  

2.2.3. Nipress Tbk. 

Nipress Tbk (NIPS) didirikan pada tanggal 24 April 1975 dan memulai beroperasi 

secara komersial pada tahun 1975. Kantor pusat PT Nipress Tbk terletak di Jalan 

Narogong Raya Km 26 Cilengsi Bogor, Jawa Barat 16710- Indonesia Telp (021) 823-

0968 dan Fax (021) 823-0935, 8230936. 

Pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih saham Nipress yaitu PT 

Trinitan International yaitu sebsar 26,65%, PT Tritan Adhisama Nugraha sebesar 

16,82%, PT RDPT Nikko Indonesia 16,34% dan Fery Judianto sebesar 5,33%. 

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan. Ruang lingkup PT Nipress ini meliputi 

bidang usaha industri accu lengkap untuk segala keperluan usaha usaha lainnya yang 

berhubungan dengan accu. Produk utama PT Nipress adalah aki motor, aki mobil dan 

aki industri merk NX dan Maxlife. 

Pada tanggal 31 Juni 1991, NIPS memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-

LK untuk melanjutkan penawaran umum kepada perdana saham NIPS kepada 
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masyarakat sebanyak 4.000.000 saham dengan nilai nominal perlember sebesar 

Rp1000 dengan harga penawaran pertahun Rp5000 per saham. Saham saham tersebut 

di catatkan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 24 Juli 1991. 

PT Nipress Tbk memiliki Visi Misi sebagai penunjang keberlangsungan 

perusahaannya, yaitu sebagai berikut : 

Visi  

• Menjadi secara global dalam dunia solusi penyimpanan energi.  

Misi  

• Berkontribusi kepada lingkungan yang hijau. 

• Menyediakan solusi energi yang handal dan terjangkau. 

• Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. 

2.2.4. PT Goodyear Indonesia Tbk. 

Goodyear indonesia Tbk (GDYR) didirikan pada tanggal 26 Januari 1917 dengan 

nama NV the Goodyear tire & Rubber Company Limited dan memulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1917. Kantor pusat PT Goodyear Indonesia terletak di Jalan 

Pemuda Bogor Jawa Barat No. 27 (16160). 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Goodyear Indonesia Tbk. 

Antara lain : Goodyear Tire & Rubber Company (Induk Usaha) sebesar 85% dan PT 

Kalibesar Asri sebesar 9,17%. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan perusahaan Goodyear Indonesia adalah di bidang industri ban untuk 



63 

 

 

kendaraan bermotor, pesawat terbang, serta komponen lainnya yang terkait, juga 

penyaluran ekspor ban. 

Pada tahun 1980, PT Goodyear memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-

LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham PT Goodyear kepada 

masyarakat sebanyak 6.150.000 dengan nilai minimal sebesar Rp 1000/saham. 

Dengan harga penawaran sebesar Rp 1250/saham. Harga harga tersebut sudah 

dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 1980.  

PT Goodyear Indonesia memiliki visi misi perusahaan demi menujang 

keberlangsungan perusahaannya. Yaitu sebagai berikut : 

 

 

Visi 

• Mempertahankan dan memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar 

dalam negri dalam industri ban Indonesia serta diakui sebagai produsen ban 

berkualitas yang sehat secara finansial dan ternama dalam pasar global. 

Misi 

• Menjadi produsen terkemuka berbagai jenis ban berkualitas tinggi dengan harga 

kompetitif sekaligus memaksimalkan keuntungan dan laba bagi pemegang saham 
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serta melaksanakan tanggung jawab perusahaan dan memberikan nilai tambah 

kepada seluruh pemegang saham dan perusahaan.  

2.2.5. PT Gajah Tunggal Tbk. 

PT Gajah Tunggal TBk (GJTL) didirikan pada tanggal 24 Agustus 1851 dan 

memulai kegiatannya pada tahun 1953. Kantor pusat PT Gajah Tunggal beralamat di 

Wisma Hayam Huruk. Lantai 10 di Jalan Hayam huruk Jakarta No 8. Dengan pabrik 

berlokasi di Serang Banten dan Tangerang. Telp (021) 345-9431, 345-9302. Fax (021) 

380-3908, 380-4878. 

Pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih saham PT Gajah Tunggal 

Tbk adalah Danham Pte. Ltd. Sebesar 49,05% dan Compagnie Financie re Michael 

sebesar 5,36%. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan Ruang lingkup dari 

perusahaan Gajah Tunggal adalah bidang pengembangan, pembuatan dan penjualan 

barang-barang dari karet. Termasuk ban dalam dan ban luar segala jenis kendaraan 

bermotor, flap dan rim tape serta juga produsen kain ban dan karet sintesis.  

PT Gajah Tunggal Tbk memproduksi ban dengan berbagai merk seperti Zeneos 

dan GT Radial dan lisensi merk IRC Tire Innoue Rubber Company (IRC) Japan 

merupakan pemegang merk dari IRC. PT Gajah Tunggal juga melakukan investasi 

saham pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Yaitu perusahaan 

Polychem Indonesia Tbk sebesar 25,56%.  
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Pada tanggal 15 Maret 1990, Perusahaan Gajah Tunggal memperoleh pernyataan 

efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham GJTL 

(IPO) kepada msayarakat sebanyak 20.000.000 dengan nilai minimal Rp1000/saham 

dengan harga penawaran sebesar Rp5000/saham. Saham-saham tersebut dicatatkan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 8 Mei 1990. 

Visi dan Misi dari perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk, yaitu sebagai berikut : 

Visi  

• Menjadi good corporate citizen dengan posisi keuangan yang kuat. Pemimpin 

pasar di Indonesia dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dan 

reputasi global. 

 

 

Misi   

• Menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portofilo produk ban 

yang optimal dengan harga yang kompetitif dan berkualitas yang unggul disaat 

yang sama terus meningkatkan ekuitas produk kami. Melaksanakan tanggung 

jawab sosial kami, dan memberikan profitabilitas/hasil investasi kepada para 

pemegang saham serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan 
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2.2.6. PT Indomobil Sukses International Tbk. 

PT Indomobil Sukses International Tbk dahulunya bernama Indomobil inti 

Industri Tbk (IMAS) didirikan pada tanggal 20 Maret 1987. Dan mulai kegiatan usaha 

komersialnya pada tahun 1990. Kantor pusat PT Indomobil ini terletak di Wisma 

Indomobil Lt 6 Jl MT Haryono kav 8 Jakarta 13330 Indonesia. No telp (021) 8564850/ 

(021) 8564860 Fax (021) 8564833. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham PT Indomobil Sukses 

International Tbk yaitu Gallant Venture Ltd sebesar 71,49%, dan PT Tritunggal 

Intipermata Tbk sebesar 18,17%. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan PT Indomobil Sukses International Tbk adalah pemegang lisensi 

merk, distributor penjualan kendaraan, layanan purna jual, jasa pembiayaan kendaraan 

bermotor, distributor suku cadang dengan nama “indopart”, perakitan kendaraan 

bermotor, produsen komponen otomotif, jasa persewaan kendaraan, serta usaha 

pendukung lainnya.  

Produk yang dijual oleh perusahaan PT Indomobil Sukses International Tbk 

meliputi jenis kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat, bus, truk 

dan alat berat dengan merk antara  lain : Audi, Datsun, Foton Hino, Infinti, Kalmar, 

Manitou, Nissan, Renaul, Renault Truk, Saomon, SDLG, Suzuki, Volkswagen, 

Volvo, Volvo Construction Equipment, Volvo Truck and Zoomlion, PT Indombil 

Sukses International Tbk juga memiliki anak perusahaan yang juga tercatat di Bursa 

Efek Indonesia yaitu Indomobil Multi Jasa Tbk (IMJS). 
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Pada tahun 1993 PT Indomobil memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK 

untuk penawaran umum perdana (IMAS) kepada masyarakat sebanyak 6.000.000 

saham dengan nilai Rp.1000 per saham dengan harga penawaran Rp.3800 per saham. 

Hal-hal tersebut dicatat pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 19 November 1993. 

PT Indombil Sukses International Tbk memiliki visi misi sebagai berikut : 

Visi 

• Menjadi perusahaan otomotif terhandal dan terpercaya di dalam negeri. 

Misi  

• Mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara 

 berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme bagi kepuasan 

 pelanggan. 

• Memberikan kontribusi dan berupaya sepenuhnya bagi pengembangan usaha 

 mobil. 

• Memberikan komitmen dan nilai tebaik bagi seluruh pihak yang 

 berkepentingan dalam memperhatikan kepentingan masyarakat. 

2.2.7. PT Indospring Tbk. 

PT Indospring Tbk (INDS) didirikan pada tanggal 5 Mei 1978 dan memulai 

kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1979. Kantor pusat kegiatan PT Indosrpring 
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berada di Jl Mayjen Sungkono No. 10, Sugoromadu, Gresik 61123 – Jawa Timur, 

Indonesia. Telp (0231) 398-2483, 398-2524, Fax (0231) 398-3591. 

Pemegang saham yang memiliki sahamnya 5% atau lebih dari perusahaan adalah 

: PT Indoprima Gemilang sebesar 88,11%, yang didirkan di Surabaya Indonesia 

dengan nama PT Indokalmo yang berlokasi di Jl Gardu Induk PLN No.5, Tandes, 

Surabaya- Jawa Timur. Induk usaha utama Indospring adalah PT Indoprima investama 

yang berlokasi sama dengan PT Indoprima Gemilang. Berdasarkan anggaran dasar 

perusahaan, ruang lingkup usaha PT Indospring adalah  bergerak dalam bidang 

spareparts kendaraan bermotor khusunya pegas yang berupa leaf spring (pegas daun), 

coil spring (pegas spiral) memiliki 2 produk turunan yang hot coil spring dan cold coil 

spring, velve spring (pegas ketup) dan wire ring. 

Pada tanggal 26 Juni 1990, PT Indospring memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham (INDS) kepada 

masyarakat sebesar 3.000.000 saham dengan nilai nominal sebsar Rp.1000 per saham 

dengan harga penawaran Rp.9000 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan 

kedalam Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1990.  

PT Indospring Tbk memiliki visi dan misi dalam menunjang kegiatan 

operasionalnya. Seperti berikut : 

Visi  

• Menjadi produsen leaf spring dan coil spring otomotif yang dapat diandalkan didalam 
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pasar global dengan produk yang berkualitas tinggi yang dikerjakan oleh manusia yang 

berkomitmen tinggi. 

Misi  

• Mengirimkan produk yang memenuhi kebutuhan dan harapan secara konsisten 

kepada pelanggan. 

• Menjalankan program perbaikan berkelanjutan melalui implementasi sistem 

berkualitas.  

• Memberdayakan orang melalui sistem Pelatihan, ss, Program Picos, Gugus 

kendali mutu. 

• Mengejar nilai-nilai tertinggi dalam passion, integrity, commitmen dan 

adaptation tehadap pelanggan, pekerja, pemasok dan masyarakat luas. 

• Mengejar produktifitas melalui orang dan output.  

• Mewujudkan indospring sebagai perusahaan ramah lingkungan. 

2.2.8. PT Multi Prima Sejahtera Tbk 

PT Multi Prima Sejahtera (LPIN) didirkan pada tanggal 7 Januari 1982 dengan 

nama PT Lippo Champion Glory dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada 

tahun 1987. Kantor pusat PT Multi Prima Sejahtera Tbk terletak di Karawaci Office 

Park Blok M No.39-50. Lippo Karawaci Tangerang 15139, sedangkan pabriknya 

berada di Jl. Kabupaten No.454 Desa Tjajung Udik, kecamatan Gunung Putri, Jawa 

Barat PT Multi Prima Sejahtera beberapa kali melakukan perubahan, antara lain :  
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1. PT Lippo Champion Glory periode 7 Januari 1982 

2. PT Champion Spark Plug Industry periode 21 September 1989  

3. PT Lippo Industries periode 21 Agustus 1990  

4. PT Lippo Enterpries Tbk periode 1997 

5. PT Multi Prima Sejahtera Periode 2001 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih perusahaan PT Multi Prima 

Sejahtera Tbk adalah Pacifik Asia Holding Limited , Cook island dengan presentase 

kepemilikan sebesar 25%.  

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan bisnis PT Multi 

Prima Sejahtera Tbk meliputi : manufaktur busi dan suku cadang kendaraan bermotor, 

perdagangan barang- barang hasil produksi sendiri atau perusahaan yang mempunyai 

hubungan berelasi. Dan penyertaan dalam perusahaan-perusahaan dan atau badan 

hukum lain. Pendapatan utama perusahaan PT Multi Prima Sejahtera berasal dari 

manufaktur busi dengan merk Champion. 

Pada tahun 1990, LPIN mendapatakan penyartaan aktif dari Bapepam-LK untuk 

melakukan penawaran umum perdana saham LPIN kepada masyarakat sebesar 

1.250.000 dengan nilai nominal Rp.1000 persaham dengan harga penawaran Rp.3000 

per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 

17 Oktober 1994. 

PT Multi Prima Sejahtera memiliki Visi dan Misi sebagai berikut : 
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Visi 

• Menjadi perusahaan manufaktur dan trading yang profesional dengan 

memberdayakan keahlian lokal dan senantiasa mencari peluang usaha guna 

meningkatkan nilai tambah bagi perseroan. 

Misi  

• Menjaga kualitas produk dan pelayanan untuk mencapai kepuasaan pelanggan 

dengan SDM yang berkualitas. 

2.2.9. PT Multistrada Arah Sarana Tbk. 

MultiStrada Arah Sarana Tbk (MASA) didirikan pada tanggal 20 Juni 1988 

dengan nama PT Oroban Perkasa dan baru mulai beroperasi secara komersial pada 

tahun 1955. Kantor pusat PT Multistrada Arah Sarana berada di Jl Lemahabang KM 

58,3 Cikarang Timur, Jawa Barat, sedangkan Hutan Tanaman Industri (HTI) berlokasi 

di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih dari saham yang dimiliki PT 

Multiprima Arah Sarana Tbk adalah PT Central Sole Agency sebesar (pengendali) 

16,67%, Pieter Tanuri (Direksi) sebesar 15,32% Lunas Cressent International Inc, 

British Virgin Islands sebesar 15,11% dan Standart Chartered Bank sebesar 8,97%. 

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan PT Multistrada Arah 

Sarana adalah menjalankan produksi pembuatan ban pada semua jenis kendaraan 
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bermotor, dan pengusahaan dan pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) saat ini, 

kegiatan utama PT Multistrada Arah Sarana adalah produksi pembuatan ban luar 

kendaraan bermotor dengan merk (Corsa) dan roda empat merek (achilles). Selain itu 

MASA juga memproduksi barang dengan merek jenis Solid Tire (ST) dan Truck and 

Bus Radial (TBR). 

Pada tanggal 18 Maret 2005, PT Multistrada Arah Sarana memperoleh pernyataan 

aktif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada 

masyarakat sebanyak 1.000.000.000 saham dengan nilai nomila sebesar Rp.140 per 

saham, dengan harga penawaran sebesar Rp170 persaham. Saham-saham tersebut 

telah di catat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 09 Juni 2005.  

Adapun Visi dan misi dari PT Multistrada Arah Sarana Tbk adalah sebagai berikut : 

Visi  

• Sebagai pemimpin dan trendsetter dalam industri ban 

Misi  

• Untuk membuat dunia lebih baik dan sejahtera 

2.2.10. PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. 

PT Prima Alloy Steel Unoversal Tbk (PRAS) didirikan pada tanggal 20 Febuari 

1984 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1986. Kantor pusat dan 



73 

 

 

pabrik dari PRAS terletak di Jalan Muncul No.1 Sidoarjo, Jawa Timur 61254 

Indonesia. No telp (0231) 853-7088, Fax (0231) 853-1877, 853-4146. 

Pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih dari saham PT Prima Alloy 

Steel Tbk adalah PT Enmaru International (pengendali) sebesar 37,49%, Vinice 

Holdings Enterprices Limited, British Virgin Islands sebesar 16,12%. Berdasarkan 

anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan PRAS meliputi industri rim, 

stabilizer, velg alumunium dan peralatan lain dari alloy alumunium dan baja, serta 

perdagangan umum untuk produk-produk tersebut. Saat ini, Prima Alloy Steel 

bergerak dalam bidang velg kendaraan bermotor roda empat dengan merek dagang 

Panther, PCW, Devino, Akuza, Incubus, Ballistic Menzari dan Viscera, yang tebuat 

dari bahan alumunium alloy steel yang umumnya dikenal sebagai velg racing atau 

alumunium alloy wheels. 

Pada tahun 1990, PRAS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk 

melakukan perdana umum penawaran saham PT Prima Alloy Steel kepada 

masyarakat sebanyak 2.000.000.000 dengan nilai nonimal sebesar Rp.1000 persaham 

dengan harga penawaran sebanyak Rp.6750 per saham. Saham-saham tersebut dicatat 

di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Juli 1990. 

Adapun visi dan Misi PT Prima Alloy Steel adalah sebagai berikut : 

Visi  

• Menjadi produksi Velg kelas dunia. 
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Misi 

• Memproduksi velg sesuai selera pasar Internasional. 

• Memiliki jaringan distribusi yang solid di seluruh dunia. 

• Memiliki sumber daya manusia yang kompeten. 

• Berorientasi ramah lingkungan 

• Mendukung dan berpartispasi dalam program ekspor. 

2.2.11. PT Selamat Sempurna Tbk. 

PT Selamat sempurna Tbk (SMSM) didirikan di Indonesia pada tanggal 19 

Januari 1976 daqn memulai kegiatan operasionalnya sejak tahun 1980. Kantor pusat 

PT Selamat Sempurna berletak di Wisma ADR, Jalan Pluit Raya 1 No 1, Jakarta Utara 

14440, Indonesia. Sedangkan pabriknya berlokasi di Jakarta dan Tangerang. Telp 

(021) 661-0033, Fax (021) 669-6237. 

Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham PT Selamat Sempurna 

adalah PT Adrindo Inti Perkasa, dengan presentase kepemilikan sebesar 58,13%. 

Berdasarkan anggaran perusahaan ruang lingkup kegiatan SMSM adalah di bidang 

industri alat-alat perlengkapan suku cadang dari berbagai macam alat-alat mesin 

pabrik dan kendaraan, dan yang sejenisnya. Merek yang di produksi dari PT Selamat 

Sempurna seperti : Sakura untuk produk S/F dan Filtration, dan merek ADR untuk 

produk radiator, dumb boist, coolant, and brake parts.  
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Pada tanggal 13 Agustus 1996, PT Selamat Sempurna memperolelh pernyataan 

efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran perdana saham SMSM kepada 

masyarakat sebesar 34.000.000 saham dengan harga nominal Rp 500 per saham 

dengan harga penawaran sebanyak Rp. 1700 per saham. Saham-saham tersebut di 

catatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 09 September 1996. 

Sehubungan dengan transaksi penggabungan usaha (Merger) SMSM dengan 

Andhi Chandra Automotif Product Tbk (anak usaha) yang berlaku efektif pada tanggal 

28 Desember 2006. SMSM memberikan saham baru dengan memberikan saham 

sebesar 141.000.000. Dengan nilai nominal sebesar Rp 100 per saham. Saham saham 

tersebut telah di catatkan pada 2 Januari 2007. 

Visi dan Misi PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM), yaitu sebagai berikut : 

Visi  

• Menjadi perusahaan kelas dunia dalam industri komponen industry 

Misi 

• Meningkatkan berkesinambungan dalam memnuhi semua persyaratan melalui 

kecemerlangan proses transformasi terbaik. 

Nilai inti perseroan meiiputi  

• berkembang bersama Stakeholders 

• Berjuang menjadi yang terbaik 

• Saling menghargai sesama anggota tim 
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• Tanggap terhadap perubahan 

2.2.12. PT United Tractors Tbk. 

PT United Tractors (UNTD) didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 

1972, dengan nama PT Inter Astra Motor Works dan memulai kegiatan operasinya 

pada tahun 1973. Kantor pusat PT United Tractor berada di jalan Raya bekasi KM 22 

Cakung, Jakarta Timur 13930 _ Indonesia. United tractor memiliki 22 cabang dan 22 

jaringan pendukung, 14 kantor lambang dan 10 kantor perwakilan yang berada di 

seluruh indonesia. No Telp (021) 2457 - 9999 Fax (021) 460-0657. 

Kepmeilikan saham dari PT United Tractor yaitu PT Astra International sebesar 

58,18%. Sedangkan induk utama PT United Tractors adalah Jardine Mtheson 

Holdings Ltd yang didirikan di bermuda.  

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan UNTD meliputi 

penjualan dan penyewaan alat berat (mesin Konstruksi) beserta pelayanan purna jual, 

penambangan batu bara dan kontraktor penambangan, enginerring, perencanaan, dan 

perakitaan pembuatan komponen mesin, alat, dan peralatan alat berat, pembuatan 

kapal dan jasa perbaikannya dan penyewaan kapal dan angkutan pelayaran dan mesin 

industri kontraktor. Adapun merek yang produksi dari UNTD adalah merek (komatsu, 

UD Truk, Scania, Bomag, dan Tadano) 



77 

 

 

PT United Tractors memiliiki anak usaha yang dimiliki secara tidak langsung 

melalui PT Karya Sutra Perkasa yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Acset 

Indonusa Tbk (ACST) 

Pada tahunn 1989 PT United Tractor mesmiliki pernyataan efektif melalui 

Bapepma-LK untuk melakukan penawaran perdana umum saham kepada msyarakat 

sebesar 2.700.000 saham dengan harga nominal Rp. 1000 per saham, dengan harga 

penawaran sebesar Rp 7.250 per saham. 

Adapun Visi dan Misi dari PT United Tractors adalah sebagai berikut : 

Visi 

• Menjadi peruahaan kelas dunia berbasis solusi di bidang alat berat, untuk 

menciptakan kesehjahteraan bagi para pemangku kepentingan. 

 

Misi  

• Bertekad membantu pelanggan mencari keberhasilan melalui pemahaman 

usaha yang komprehensif dan interaksi berkelanjutan. 

• Menciptakan peluang bagi insan perusahaan untuk dapat meningkatakan status 

sosial dan aktualisasi diri melalui kinerjanya. 

• Menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pemangku kepentingan 

melalui tiga aspek berimbang dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan. 
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• Memberi sumbangan yang bermakna bagi kesehjahteraan bangsa. 

2.2.13. PT Trias Sentosa Tbk 

PT Trias Sentosa Tbk (TRTS) didirikan pada tanggal 23 November 1979 dan 

memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1986, kantor pusat dari PT Trias Sentosa 

Tbk berada di Jalan Waru No. 18 Waru Desa Keboharan KM 26, Sidoarjo Jawa Timur 

– Indonesia (61262). Selain itu pabrik dari TRSTS berada di jalan Waru No 1B, Waru, 

Sidoarjo , Jawa Timur Indonesia. Dan no 9 Xianghua Road Tianjin Xiqing. Economic 

Development Area Tiajin. P.R Tiongkok. Telp (0231) 897-5825 dan Fax (0231) 897-

2996. 

Pemegang saham yang memiliki saham 5% atau lebih dari PT Trias Sentosa Tbk, 

antara lain : PT K dan L Capital sebesar 25,52%, PT Adilaksa Manunggal sebesar 

17,91%, dan PT Rejo Sari Bumi pemegang saham pengendali. 

Berdasarkan anggaran perusahaan PT Trias Sentosa bergerak dalam bidang 

industri dan perdagangan biaxially Oriented polypropylene (BOPP) Film dan polyster 

Film yang digunakan sebagai bahan pengemas barang barang otomotif. 

Pada tanggal 22 Mei 1990, PT Trias Sentosa Tbk memperoleh pernyataan efektif 

dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada 

masyarakat sebesar 3.000.000 saham dengan nilai nominal sebesar Rp. 1000 per 

saham dengan harga penawaran sebesar Rp 2050 per saham. Saham-saham tersebut 

sudah di catatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Juli 1990. 
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Adapun Visi Misi dari PT Trias Sentosa adalah sebagai berikut : 

Visi 

• Menjadi perusahaan yang paling inovatif dan disukai sebagai partner bisnis film 

kemasakan fleksibel dengan brand produk yang dikenal secara global. 

Misi  

• Merealisasikan pertumbuhan perusahaan dan memberikan shareholder return diatas rata-

rata industri 

2.2.14. PT Hexaindo Adiperkasa Tbk 

Hexaindo Adiperkasa TBk didirikan pada tanggal 28 November 1988 dan 

memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1989. Kantor pusat PT Hexaindo 

berada di lokasi Kawasan Industri Pulogadung, jalan Pulo kambing kav 1 dan 2 No. 

33. Jakarta (13930). Selain itu, Hexaindo memiliki 22 cabang 10 kantor perwakilan 

dan 13 kantor proyek pertambangan yang tersebar di seluruh indonesia. Telp: (62-21) 

4611-688 (Hunting), Fax: (62-21) 4611-686. 

 Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Hexindo Adiperkasa Tbk, 

antara lain: Hitachi Construction Machinery Co. Ltd. (pengendali) (48,59%), Hitachi 

Construction Machinery Asia And Pacific Pte. Ltd., Singapura (pengendali) (5,07%) 

dan Itochu Corporation, Jepang (25,05%). 
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 Induk usaha Hexindo adalah Hitachi Construction Machinery Co., Ltd., yang 

didirikan di Jepang. Sedangkan induk usaha terakhir Hexindo adalah Hitachi Ltd., 

yang didirikan di Jepang. 

 Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan HEXA adalah 

perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Kegiatan usaha 

utama Hexindo adalah bertindak sebagai distributor alat-alat berat jenis tertentu 

(Articulated Dump Trucks, Applications & Attachments, Backhoe Loaders, Crawler 

Dozers,Excavators, Feller Bunchers, Forwarders, Harvesters, Log Skidders, Motor 

Graders, Rigid Dump Trucks, Skid Steer loaders dan Wheel Loaders) dan suku 

cadang. Merek alat-alat berat dan suku cadang yang dipasarkan Hexindo, yakni 

Hitachi, John Deere, Krupp dan Bell. 

 Pada tanggal 05 Desember 1994, HEXA memperoleh pernyataan efektif dari 

Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham HEXA (IPO) 

kepada masyarakat sebanyak 10.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham 

dengan harga penawaran Rp2.800,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 13 Februari 1995. 

Adapun visi dan Misi PT Hexaindo Adiperkasa adalah sebagai berikut : 

Visi 

• Menjadi perusahaan berkelas dunia dalam industri alat-alat berat di Indonesia 

 dengan kualitas pelayanan terbaik untuk kepuasan semua pihak yang 
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 berkepentingan. 

Misi 

• Menjadi mitra pelanggan yang paling baik dan dapat dihandalkan dalam pengadaan alat-

a;at berat sekaligus menjadi ahli yang paling dapat dipercaya dalam memberikan solusi 

terbaik mengenai produk dan jasa. 

• Meningkatkan kualitas para karyawan secara berkesinambungan dalam lingkungan kerja 

yang semakin kondusif sekaligus membantu mereka mencapai kesehjahteraan. 

• Menghadirkan kebanggaan di mata dunia melalui kontribusi nyata bagi kesehjahteraan 

umum, masyarakat dan bangsa. 

• Menjamin imbalan keuangan yang pasti serta memastkan pertumbuhan yang terus 

meningkat bagi investasi para pemegang saham. 

2.2.15. PT Tunas Ridean Tbk. 

 PT Tunas Ridean Tbk (TURI) didirikan tanggal 24 Juli 1980 dan kegiatan 

komersial dimulai tahun 1981. Kantor pusat TURI berlokasi di Gedung Tunas Toyota 

Lantai 3 Jl Raya Pasar Minggu No 7 Jakarta 12740 – Indonesia. Telp: (62-21) 794-

4788 (Hunting), Fax: (62-21) 799-5621. 

 Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Tunas Ridean Tbk, 

antara lain: PT Tunas Andalan Pratama (pengendali) (45,45%) dan Jardine Cycle & 

Carriage Ltd (dahulu bernama Jardine Motors Group) (43,84%).Berdasarkan 

Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan TURI adalah keagenan, 

penyaluran, industri, perdagangan, pengangkutan dan kontraktor. Ruang lingkup 

http://www.britama.com/index.php/tag/turi/
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kegiatan utama Anak Usaha meliputi keagenan, penyaluran, industri, perdagangan, 

pengangkutan dan penyewaan kendaraan bermotor, dan jasa penyediaan pengemudi. 

Tunas Ridean merupakan dealer dari Toyota, BMW, Daihatsu, Isuzu, dan Peugeot, 

serta agen sepeda motor Honda. 

 Pada tahun 1995, TURI memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK 

untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham TURI (IPO) kepada masyarakat 

sebanyak 28.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga 

penawaran Rp7.500,- per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) pada tanggal 16 Mei 1995. 

Adapun Visi dan Misi dari PT Tunas Ridean adalah sebagai berikut : 

Visi 

• Menjadi perusahaan otomotif yang paling inovatif di indonesia dengan 

menciptakan pengalaman mengesankan di setiap interaksi dengan pelanggan  

 

Misi  

• Memberikan pengalaman “peace of mind” bagi konsumen 

• Menciptakan pertumbuhan berkelanjutan melalui operasional yang progresif 

• Mengembangkan sumber daya manusia dalam membangun kepemimpinan yang 

kuat  
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• Menciptakan pertumbuhan yang bernilai bersama mitra bisnis yang strategis  

• Membuat perbedaan yang positif dimanapun tunas berada  

 

 

 

 

 


