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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan bisnis pembiayaan di dalam negeri ini cukup pesat. Hal 

ini terbukti dengan kinerja pembiayaan di tahun 2006-2008 yang lalu. 

Menurut Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) pertumbuhan 

nilai industri multifinance pada waktu itu tumbuh 17,4% pertahun. Pada awal 

tahun 2009 sedikit melambat dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini 

terutama disebabkan karena imbas dari krisis ekonomi global yang terjadi 

pada akhir tahun 2008.  

Pertumbuhan industri multifinance ini, didukung oleh kondisi ekonomi 

dalam negeri yang mulai membaik. Penurunan suku bunga BI pada akhir 2009 

lalu juga ikut mendorong pertumbuhan multifinance. Pertumbuhan industri 

pembiayaan di Indonesia selama ini masih mengandalkan sewa guna usaha 

(leasing) dan pembiayaan konsumen (pembiayaan mobil dan sepeda motor) 

dengan kontribusi mencapai 95% dari total pembiayaan.  

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pada 2009 total nilai 

pembiayaan mencapai Rp 137,2 triliun atau naik 4,3% dari tahun sebelumnya 

Rp 131,6 triliun.  Dimana pembiayaan konsumen senilai Rp 90,3 triliun 

memberikan kontribusi terbesar yaitu 65,78%. Perkembangan multifinance 

tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih banyak ke 

sektor konsumsi. Dari segi asset, industri multifinance berkembang cukup 
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pesat. Total aset secara nasional pada akhir 2009 tumbuh menjadi                  

Rp 174 triliun dari tahun sebelumnya Rp 168,4 triliun, atau terjadi kenaikan 

3,3%. (www.icn.com ) 

Saat ini bisnis pembiayaan menjadi penopang utama penjualan 

otomotif dan penjualan alat berat. Penjualan otomotif dibiayai secara kredit 

sebesar 80%. Menurut APPI potensi penjualan kredit dari penjualan mobil dan 

motor baru diperkirakan bisa mencapai Rp 110 triliun untuk tahun 2010. 

Sementara untuk anjak piutang dan kartu kredit, nilai transaksinya relatif kecil 

karena belum banyak dikenal masyarakat. 

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) 

saat ini  memperketat izin usaha multifinance. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No.84/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, saat ini modal 

disetor atau simpanan pokok yang harus disetor oleh multifinance  minimum 

Rp100 miliar. Hal ini untuk menghindari adanya kemungkinan praktik jual 

beli izin usaha multifinance yang terjadi di industri jasa pembiayaan. 

Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 

1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang 

Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan                               

No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan 

Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan inilah yang merupakan titik awal dari 

sejarah perkembangan pengaturan pembiayaan kosumen sebagai lembaga 

bisnis pembiayaan di Indonesia. 
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PT Federal International Finance (“Perseroan”) didirikan di Jakarta 

pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance. 

Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal    

21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT 

Federal International Finance yang merupakan perusahaan pembiayaan yaitu 

badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus 

didirikan untuk melakukan lembaga pembiayaan.  

FIF juga merupakan salah satu perusahaan pembiayaan konsumen 

(consumers finance company) yaitu badan usaha yang melakukan pembiayaan 

pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran 

angsuran secara berkala. Selain itu FIF juga disebut lembaga pembiayaan 

yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal 

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 

Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh FIF di sepanjang 

eksistensinya di pasar Indonesia terus mencetak prestasi demi prestasi dari 

tahun ke tahun. Sebagai perusahaan pembiayaan terkemuka, PT Federal 

International Finance (FIF) selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 

2009-2011 juga berhasil meraih Corporate Image Award atau yang lebih 

dikenal sebagai Indonesia's Most Admired Companies (IMAC) Award 2011 

dalam kategori Leasing for 2 Wheel Automotive. Sehingga FIF juga 

senantiasa menyempurnakan strategi bisnisnya.  

Seiring dengan semakin menariknya program-program kredit sepeda 

motor Honda yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan pembiayaan 



4 
 

 
 

persaingnya. FIF terus melakukan transformasi diri demi memanfaatkan 

berbagai kesempatan bisnis di tengah cerahnya prospek usaha di masa 

mendatang. FIF percaya bahwa kinerja internal yang solid dan kreativitas 

masing-masing divisi bisnisnya akan membawa perusahaan untuk senantiasa 

menjadi yang terdepan di tengah kerasnya persaingan. 

Pencapaian pendapatan yang dihasilkan oleh FIF berdasarkan laporan 

keuangan periode 2009 - 2011 yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1 berikut : 

Tabel 1.1 
Data Pencapaian Pendapatan dari Laporan Keuangan Periode 2009-2011 

( Dalam Ribuan Rupiah ) 
Keterangan 2009 2010 2011 

Asset 9.128.353 12.068.061 17.390.356 
Pendapatan 4.134.898 4.526.884 4.975.433 

Sumber: Laporan Tahunan FIF 
 

 Berdasarkan dari Tabel 1.1 yang telah dipaparkan diatas, dapat 

diketahui bagaimana pencapaian pendapatan yang diperoleh FIF periode 

2009-2011, dengan asset pada tahun 2010 yang naik sebesar 32% dan pada 

tahun 2011 meningkat dengan hasil 44%. Pendapatan cenderung tidak berubah 

pada tahun 2010 dan 2011 sebesar 10%. 

 Hasil persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa FIF memperoleh 

hasil pendapatan yang didapatkan setara dengan tahun lalu, laba yang semakin 

menurun ditahun 2011, dan piutang yang dimiliki tidak menyusut justru 

sebaliknya, dengan alasan tersebut menyebabkan perlunya analisis untuk 

mengetahui kinerja keuangan FIF. 
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 Analisis kinerja pada industri perusahaan pembiayaan keuangan dapat 

diukur berdasarkan rasio-rasio dari laporan keuangan, dan analisis rasio 

keuangan tersebut berbeda antar multifinance. Hal ini dilakukan karena 

mengingat bapepam-LK dan BI yang belum menstandarisasikan UU untuk 

industri multifinance. (www.detikfinance.com).  

 Dalam pengukuran rasio keuangan tersebut dapat dipergunakan oleh 

perusahaan dalam rangka memutuskan langkah di masa yang akan datang. 

Rasio tersebut digunakan sebagai ukuran dalam mengadakan interpretasi dan 

analisis laporan keuangan suatu lembaga pembiayaan. Hasil dari analisis dari 

rasio keuangan ini berguna bagi pihak lembaga dalam mengetahui kelemahan-

kelemahan dari setiap kegiatan dan dapat digunakan untuk melakukan 

perbaikan pengelolaan dana. 

 Penilaian kinerja keuangan dengan rasio tersebut memerlukan data 

pokok laporan neraca dan laporan laba rugi perusahaan yang dipakai sebagai 

input dalam rasio keuangan. Analisis rasio tersebut menghubungkan unsur-

unsur neraca  dan perhitungan laba rugi sehingga dapat memberikan gambaran 

operasional perusahaan setiap tahun (masa lalu maupun sekarang), serta dapat 

menilai seberapa jauh efektifitas dan efisiensi perusahaan telah dilakukan. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggangkat judul 

“ Analisis Kinerja Keuangan Pada PT Federal International Finance ( FIF )”. 

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat dikemukakan masalah 

yang akan diteliti adalah : “ Bagaimana Kondisi kinerja keuangan  PT Federal 

International Finance (FIF) pada tahun 2008 – 2011?” 

 

C. Batasan Masalah. 

 Penelitian ini dibatasi pada kinerja keuangan PT Federal International 

Finance (FIF) tahun 2008 – 2011. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan pada PT Federal internasional finance (FIF) pada                 

tahun 2008 – 2011. 
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2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi manajemen PT Federal International Finance 

 Penelitian ini diharapkan akan dapat memberi manfaat 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dimasa yang akan datang. 

b. Bagi Penelitian Selanjutnya 

 Penelitian ini berguna sebagai referensi untuk menganalisis 

kinerja perusahaan pembiayaan yang akan dilakukan oleh peneliti 

selanjutnya. 


