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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  LATAR BELAKANG 

      Perkembangan Dunia di bidang keuangan dewasa ini semakin baik 

dimana kemajuan tersebut diiringi oleh tekhnologi yang semakin modern 

dan menggelobal di seluruh dunia yang menimbulkan persaingan di segala 

bidang. Pada hakekatnya semua perusahaan (Bank) membutuhkan modal 

kerja untuk membiayai dan menjalankan operasi sehari- hari, misalkan 

untuk pembayaran gaji pegawai. Kegiatan pembelanjaan perusahaan 

merupakan salah satu kegiatan penting bagi keberhasilan usaha suatu 

perusahaan, karena dalam pembelajaran dapat berakibat terhambatnya 

kelancaran usaha perusahaan. (Bambang Riyanto, 1995: 6) Kegiatan 

pembelajaran perusahaan didefinisikan sebagai keseluruhan aktivitas 

perusahaan yang bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana yang 

diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling 

menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana secara efisien. 

      Secara umum lembaga keuangan Indonesia sama dengan perbankan di 

Indonesia atau bank komersial dalam perekonomian di negara- negara 

kapitalis dan yang termasuk bank komersial adalah Bank Umum dan Bank 
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Pengkreditan Rakyat. Bank komersial yang dijalankan menerapkan sistem 

bunga disebut sebagai bank konvensional. Sedangkan yang dijalankan 

dengan perinsip syariah disebut bank syariah. Di negara- negara 

berkembang seperti Indonesia fungsi peran Lembaga keuangan bank 

sangat penting dan strategis, Bank umum sangat penting dalam 

menompang kekuatan dan kelancaran sistem pembayaran dan efektivitas 

kebijakan moneter, selain lembaga keuangan bank ada juga lembaga 

keuangan bukan bank. Berbagai ukuran perusahaan berkecimpung dalam 

berbagai bidang salah satunya adalah perusahaan pembiayaan/ lembaga 

pembiayaan (finance). (Rachmat,2002:1) Lembaga pembiayaan adalah 

salah satu bentuk usaha lembaga keuangan non bank yang mempunyai 

peranan sangat penting dalam pembiayaan dan pengelolahan salah satu 

sumber dana pembangunan di Indonesia  

      Kegiatan lembaga pembiayaan dilakukan dalam bentuk penyediaan 

dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari 

masyarakat melalui deposito, tabungan, dan giro. Kehadiran Industri 

pembiayaan (finance) di Indonesia belum terlalu lama, terutama bila 

debandingkan dengan di Negara- Negara maju, dari berbagai sumber, 

diketahui industry ini mulai tumbuh di Indonesia pada tahun 1974 

kelahirannya didasarkan pada surat keputusan bersama (SKB) tiga mentri, 

yaitu mentri keuangan, Mentri perindustrian, dan mentri perdagangan 

dengan nomor masing- masing 122/1974, 32/1974 dan 30/1974 tanggal 7 
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februari 1974 tentang izin perusahaan usaha leasing. Hingga saat ini, 

perusahaan pembiayaan di Indonesia telah ikut berkiprah dalam 

perekonomian Indonesia jenis barang yang dibiayai oleh perusahaan multi 

finance pun terus meningkat. finance sendiri bertanggung jawab tidak saja 

untuk membiayai tiga fungsi utama tersebut (operasi, finance dan 

marketing) juga membiayai unsur finance itu sendiri yang kita kenal 

sebagai dana (funds). Ini berarti fungsi finance secara umum bertanggung 

jawab terhadap penyediaan dana untuk perusahaan dalam mencapai profit 

dan juga untuk memberi manfaat bagi pemilik dana mencapai modal yang 

mencukupi dalam kinerja. Dalam upaya membiayai kegiatan perusahaan 

ini,. Ini berarti, perusahaan dalam melakukan kegiatannya, di satu sisi 

harus mampu mengembalikan dana-dana tersebut, juga memberi return 

terhadap biaya dana tersebut. Ini berarti tugas pokok dan fungsi finance 

lebih luas (bersifat ganda) jika dibandingkan dengan fungsi operation dan 

fungsi marketing. 

      Pada fungsi dan peranan lembaga pembiayaan semakin penting dalam 

perekonomian modern dimana lembaga pembiayaan merupakan salah satu 

faktor penggerak perekonomian di skala kecil dan dalam prosenya 

sederhana dan lebih cepat dibandingkan dengan bank umum. Pembiayaan 

pada dasarnya adalah sumber kehidupan yang pokok pada setiap bisnis. 

Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan untuk menghasilkan 

output atau pengeluaran  untuk kebutuhan input. Input yang digunakan ada 
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yang bersifat jangka panjang (investasi) dan ada yang bersifat jangka 

pendek (kerja). Pembiayaan kegiatan-kegiatan tersebut meliputi 

pembiayaan kegiatan operasi, kegiatan marketing dan kegiatan finance 

sendiri. Lembaga ini sangat terasa manfaatnya, baik bagi konsumen 

maupun produsen, utamanya untuk memperlancar aktivitas transaksi skala 

ritel. Beberapa produk lembaga pembiayaan yang sudah dikenal antara 

lain sewa guna usaha (leasing), pembelian secara kredit, dan kartu kredit 

dan sudah cukup banyak diantara kita yang menikmati jasa lembaga 

pembiayaan. Lembaga keuangan yang aktivitas utamanya membantu 

dalam hal pembiayaan, khususnya skala ritel.   Dilihat dari sasaran 

pelayanannya lembaga pembiayaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, 

yaitu pembiayaan penjualan (sales finance company), pembiayaan 

konsumen (consumer finance company), dan pembiayaan usaha (busines 

finance company). Diketahui Jumlah perusahaan yang telah go public di 

Bursa Efek Indonesia hingga saat ini mencapai 11 perusahaan Finance. 

Tujuan utama perusahaan multi finance sendiri adalah menyediakan 

produk yang berkualitas dan pelayanan yang professional untuk menjamin 

kesetiaan pelanggan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara 

maksimal untuk memperoleh revenue yang dapat memberikan kontribusi 

bagi pemegang saham, dan kesejahteraan bagi karyawan  dan 

konsumennya (www.edratana.wordpress.com  )diakses 9 maret 2012). 
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      Dunia usaha saat ini sedang mengalami perkembangan pesat. Secara 

luas tentang lembaga adalah sekumpulan aturan atau  cara pikir yang baku 

yang mengukur perilaku individu dalam suatu kelompok masyarakat. 

Dengan adanya lembaga, maka manusia dapat mengatur kehidupannya 

menjadi lebih baik lebih efisien. Dengan demikian, pada saat kita 

berbicara mengenai lembaga keuangan, fokus kita adalah cara pikir yang 

baku tentang uang dan bagaimana manusia mengalokasikan sumber daya 

keuangan. Dilihat dari sudut pandang ini, perkembangan lembaga 

keuangan merupakan perwujudan dari perkembangan cara pikir serta 

pengetahuan tentang uang. Sebuah negara yang memiliki lembaga 

keuangan yang kuat dan modern, berarti telah memiliki perubahan atau 

kemajuan pola pikir tentang uang dan pengaolokasiannya. Hal ini 

diperlukan untuk menonompang perekonomian yang semakin modern. 

Perusahaan sendiri pastinya tidak hanya bertumpu pada suatu oprasioal 

perusahan tapi harus dilihat dari sudut pandang kinerja perusahaan yaitu 

modal, aset dan efisiensi perusahaan 

      Menurut (Munawir,1995 :85) kinerja merupakan analisis data serta 

pengendalian bagi perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan 

untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat 

bersaing dengan perusahaan lain. Bagi investor informasi mengenai 

kinerja perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan 
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mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari 

alternatif lain. Selain itu pengukuran juga dilakukan untuk 

memperlihatkan kepada penanam modal maupun pelanggan atau 

masyarakat secara umum bahwa perusahaan memiliki kreditibilitas yang 

baik. Perusahaan sebagai salah satu bentuk organisasi pada umumnya 

memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai dalam usaha untuk memenuhi 

kepentingan para anggotanya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan 

perusahaan merupakan prestasi manajemen. Penilaian prestasi atau kinerja 

suatu perusahaan diukur karena dapat dipakai sebagai dasar pengambilan 

keputusan baik pihak internal maupun eksternal. Kinerja keuangan 

perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu 

perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu 

perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal 

ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam 

menghadapi perubahan lingkungan yaitu dengan analisis keuangan. 

Penilaian analisis keuangan merupakan salah satu cara yang dapat 

dilakukan oleh pihak perusahaan agar dapat memenuhi kewajibannya 

terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan.  

      Menurut (Abdulah, 2001:33) pengambilan keputusan keuangan yang 

sesuai dengan tujuan perusahaan merupakan kunci keberhasilan suatu 
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perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam pengelolaan keuangan 

merupakan representasi dari kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh 

sebab itu mengevaluasi kondisi keunangan perusahaan maka akan 

diperoleh informasi keuangan baik masa lalu, saat ini maupun 

kemungkinan dimasa depan. Terdapat banyak cara maupun metode dalam 

menganalisis keuangan perusahaan yaitu analisa keungan merupakan 

kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan perlu mengetahui 

kondisi keuangan suatu perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan 

perusahaan akan dapat diketahui melalui hasil analisis terhadap laporan 

keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba- rugi, dan laporan 

keuangan lainnya. Pada garis besarnya analisis keuangan merupakan 

kajian secara kritis, sistematis dan metodologis terhadap laporan keuangan 

untuk mengetahui kondisi keuangan baik pada waktu yang telah berlalu, 

kondisi tahun berjalan maupun prediksi waktu yang akan datang.  

Selanjutnya diperlukan prosedur analisa yaitu memahami laporan 

keuangan yang akan dianalisa disertai langkah- langkah yang ditempuh 

dalam proses analisa, kemudian tekhnik analisa dan yang terakhir rasio 

keuangan. Dalam hal ini adapun pihak- pihak yang berkepentingan dalam 

analisis keuangan perusahaan meliputi Pihak pemilik perusahaan yang 

berkepentingan terhadap hasil analisa keuangan guna mengetahui 

sejauhmana keberhasilan maupun kegagalan manajer perusahaan dalam 

memanajemen yang terlihat melalui kinerja keuangan yang dicapai. Pihak 
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kreditur dalam hal pembiayaan lainnya berkepentingan terhadap hasil 

analisa  keuangan guna mengetahui kemampuan perusahan dalam 

membayar hutang- hutang, baik hutang jangka pendek maupun jangka 

panjang. Pihak investor sebagai pihak yang menanamkan modalnya pada 

perusahaan maka investor mengharapkan adanya kemampuan perusahaan 

dalam hal tingkat tingkat pengendalian dari sejumlah investasi yang 

ditanamkan. Pihak pekerja memberi informasi keuangan yang 

mencerminkan keuangan perusahaan dalam membayar kewajiban. Pihak 

pemerintah berkaitan dengan kewenangan menetapkan pajak penghasilan 

badan (perusahaan), hasil analisis keuangan memberi gambaran besarnya 

pajak yang akan dibayarkan kepada perusahaan.  

      Dimana kita ketahui perusahaan finance merupakan motor penggerak 

perekonomian di skala kecil dan pengelolahan salah satu sumber dana 

pembangunan di Indonesia, dengan relevansi maka peneliti inggin 

meneliti lebih meluas di bidang industri dikarenakan industri merupakan 

kumpulan- kumpulan beberapa perusahan yang sejenis dan memiliki 

kondisi kinerja berbeda- beda di bidang dan harus benar- benar 

diamati/control seefisien mungkin. Maka penulis memilih judul yang 

sesuai dengan latar belakang secara umum hingga khusus untuk meneliti 

perusahaan finance yang ada di Indonesia tentang kinerja keuangan yaitu 

berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Industri Finance yang Go Publik di 

Bursa Efek Indonesia” 
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar belakang diatas dapat dilihat bahwa efisiensi 

merupakan salah faktor utama dalam berkembangnya suatu perusahaan 

danproses oprasional oleh karena itu untuk meningkatkan efisiensi 

perusahaan harus direncanakan dan di awasi benar- benar dari sumber 

maupun penggunaannya, karena selain menjadi unsur penting dalam 

oprasional perusahaan yaitu efisiensi mempunyai sifat mudah 

diselewengkan. Maka diperlukan pengendalian berupa perencanaan dan 

pengawasan yang matang. 

 Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian skripsi ini 

dapat dirumuskan yaitu : 

Bagaimana kondisi kinerja keuangan Industri finance yang go 

public di Bursa Efek Indonesia. 

 

C. BATASAN MASALAH 

Mengingat keterbatasan penulis dan aspek- aspek yang ada dalam 

lembaga pembiayaan finance, juga pembahasan mengenai tingkat 

efisiensi sendiri sangatlah luas maka penulis membatasi penelitian ini 

sebagai berikut : 
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1. Pada Perusahaan Finance yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(2003-2010) 

2. Hanya terbatas  pada Perusahaan Finance yang mempunyai laporan 

keuangan lengkap 

3. Alat Pengukuran yang digunakan adalah Rasio Keuangan 

rentabilitas, solvabilitas, likuiditas dan efisiensi 

4. Pengukuran kinerja keuangan perusahaan di sektor aset, pendapatan, 

dan modal 

 

D. TUJUAN dan KEGUNAAN PENELITIAN 

Berdasarkan definisi diatas telah di jelaskan secara mendasar 

gambaran tentang Lembaga pembiayaan Finance yang berasaskan dana 

sebagai roda penggerak perekonomian dan motor perekonomian negara 

yang dalam prosesnya sangat sederhana maka  esuai kerangka rumusan 

masalah diatas maka pada subab ini akan memberikan arahan tentang 

penjelasan dari rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Tujuan 

Untuk mengetahui kinerja keuangan Industri finance yang go 

public di Bursa Efek Indonesia  

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Instansi 
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Penelitian ini di harapkan hasilnya dapat digunakansebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan langkah selanjutnya, khususnya 

dalam mengelola kebutuhan untuk meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan 

b. Bagi Pihak lain 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi dan dibidang 

keuangan  

 

 

 


