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Abstract
This study aims to analyze the financial statements of financial performance,
particularly finance companies / multi listed listed on the Indonesia Stock Exchange
(IDX) and registered at the Indonesian Financial Services Association (IFSA). Time
study conducted in March to June 2009. The first analysis tool which uses financial
ratios of a general nature that is using liquidity ratios, solvency ratios, profitability
ratios, activity ratios, while the second analysis tool that uses Z-Score Formula. In the
analysis of this data is not all financial ratios will be counted. Results of analysis seen
from the level of liquidity it can be said that the current financing perusahaa ratio is
good, it would be better if the finance company reviewing the performance of previous
keuagan whether the company has particularly assets sufficient to ensure future debt
before taking keputusahan for debt or issue new shares; In view of both its solvency
level dept and dept to equity ratio, the ratio is good, because of the large percentage of
the total debt below 50% means that the average company's total assets be financed by
debt below 50% so it is likely to settle the obligation can be paid on time ; In view of the
activity level can be said about either means total assets turnover is very slow to
increase sales and generate profits; In view of the level of profitability is very good
where the average finance company had net income above 20% even have company
financing that could increase the net profit margin ratio of 100% of PT Buana
Finance in 2007. The second analysis results show the company's financial soundness
is almost the average value is above the standard value of Z-Score is> 2.60, this shows
that the company has good financial performance so the impact on public confidence
to invest in the company.
Keywords : financial statements, liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios,
activity ratios
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Perusahaan Multifinance atau perusahaan pembiayaan menyediakan berbagai bidang jasa mulai
dari kredit konsumsi, sewa guna usaha ( leasing ), anjak piutang ( factoring ), kredit usaha, kartu
kredit dan masih banyak lagi jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan dana
dan barang.
Di tahun pertama 2004, total pembiayaan perusahaan multifinance mencapai Rp 44 triliun atau
naik 40,27 % dari tahun 2003 sebesar Rp 31 triliun, di tahun 2005, kinerja perusahaan pembiayaan
mengalami pertumbuhan yang mengesankan, dari 141 perusahaan multifinance di Indonesia, total
pembiayaan mencapai Rp 61 triliun atau naik 36,68% dari 2004. ( Rully Ferdian, ”Rating 130
Multifinance”,InfoBank, Edisi Agustus,2006,hal.11)
Ditahun 2006, sejumlah praktisi industri pembiayaan mengaku optimis , hal ini dikarenakan
kondisi ekonomi makro di Indonesia lebih baik daripada tahun 2005, meskipun inflasi di tahun 2006
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mencapai 7,5 % BI Rate hanya bisa diturunkan 11% , penurunan BI Rate dibawah 11 %
dikhawatirkan akan menyebabkan aliran modal keluar dan akan memukul nlai tukar rupiah terhadap
mata uang asing.
Selama tahun 2007, pembiayaan di industri multifinance mengalami pertumbuhan 12,27% (
Rp 105,43 triliun ) dari tahun 2006 sebesar Rp 93,31 triliun, demikian pula dengan laba yang
diperoleh mengalami kenaikkan sebesar 39,63% ( Rp 3,90 triliun ) dari Rp 2,80 triliun pada tahun
2006, hal tersebut terjadi karena tiga hal yaitu : Menurunnya biaya dana seiring menurunnya suku
bunga, Imbas kenaikan BBM tahun 2005 mulai hilang, Meningkatnya volume usaha yang
mengakibatkan pertumbuhan pendapatan
Analisis kinerja keuangan suatu perusahaan pada dasarnya karena ingin mengetahui tingkat
profitabilitas (keuntungan) dan tingkat risiko atau tingkat kesehatan suatu perusahaan, Analisis
keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan di bidang
finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen masa lalu dan prospeknya di
masa datang.
Laporan keuangan yang disusun secara baik dan akurat dapat memberikan gambaran keadaan
yang nyata mengenai hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh suatu perusahaan selama kurun
waktu tertentu, keadaan inilah yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan, apalagi informasi
mengenai kinerja keuangan suatu perusahaan sangat bermanfaat untuk berbagai pihak, seperti
investor, kreditur, pemerintah, bank, pihak manajemen sendiri dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan.
Mengingat pentingnya dalam mengetahui kinerja suatu perusahaan yang diperoleh melalui
analisis terhadap laporan keuangan khususnya kinerja perusahaan pembiayaan, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis kinerja keuangan perusahaan multifinance
pasca krisis ekonomi tahun 2004 – 2008 “.
B. LANDASAN TEORI
Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan,laporan yang lengkap
biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perunaha modal, laporan arus kas, dan laporan
atas catatan keuangan, ( IAI, 1995 : 3 ) dengan kata lain laporan keuangan merupakan hasil proses
akuntansi yang berwujud dokumen-dokumen yang memberikan informasi keuangan pada pihakpihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang bersangkutan
dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat
bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
dan perubahan posisi keuangan sangat diperlukan untuk menilai kesehatan dan kemampuan
perusahaan memenuhi kewajibannya serta menghasilkan kas dan setara kas. ( IAI, 2007 : 12 )
Analisis keuangan yang mencakup analisis rasio keuangan, analisis kelemahan dan kekuatan
di bidang finansial akan sangat membantu dalam menilai prestasi manajemen di masa lalu dan
prospeknya di masa yang akan datang, dengan analisis keuangan ini dapat diketahui kekuatan serta
kelemahan yang dimiliki oleh business enterprice, rasio tersebut dapat memberikan indikasi apakah
perusahaan memiliki kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansialnya, besarnya piutang
yang cukup rasional,efisiensi manajemen persediaan, perencanaan pengeluaran investasi yang baik,
dan struktur modal yang sehat sehingga tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham
dapat tercapai.
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Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalis laporan keuangan adalah mamahami
Latar Belakang Data Perusahaan, Mamahami Kondisi-Kondisi Yang Berpengaruh Terhadap
perusahaan, mempelajari Data dan Mereview Laporan Keuangan,
Jenis rasio laporan keuangan, biasanya di kelompokkan ke dalam empat kelompok rasio,(
Sartono Agus R, Manajemen Keuangan, 2008 : 114), yaitu :
a. Rasio Likuiditas, yaitu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya.
b. Rasio Aktivias, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam
menggunakan asset untuk memperoleh penjualan.
c. Financial Leverage Ratio, yaitu rasio yang menunjukkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi
kewajiban baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
d. Rasio Profitabilitas, yaitu rasio yang dapat mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan
memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, asset maupun laba bagi modal sendiri.
Analisis rasio keuangan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan menjadi topik menarik
setelah seorang ahli matematika Altman menemukan suatu formula untuk mendeteksi kebangkrutan
suatu perusahaan dengan istilah yang sangat terkenal yaitu formula Z-Score dimana Z-Score sendiri
adalah skor yang dihitung atau di tentukan dari hitungan standart dikalikan rasio-rasio keuangan
yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan perusahaan.
C. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini berupa studi kasus, yaitu suatu jenis penelitian yang menjelaskan tentang
suatu subjek tertentu dimana obyek yang diteliti jumlahnya dibatasi atau terbatas, maka hasil
kesimpulan penelitian ini juga terbatas pada subyek tertentu yang diteliti.
Penelitian dilakukan pada perusahaan pembiayaan atau Multifinance yang terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia ( BEI ) dan perusahaan pembiayaan atau Multifinance yang terdaftar pada Asosiasi
Perusahaan Pembiayaan Indonesia ( APPI ). Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai
dengan bulan Juni tahun 2009.
Objek Penelitian :
a. Laporan keuangan perusahaan pembiayaan yang Go Public dan terdaftar pada Asosiasi
Perusahaan Pembiayaan Indonesia ( APPI ) dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008, (yang
terdiri atas neraca, laporan Laba-rugi ).
b. Laporan ekonomi makro dan inflasi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
c. Suku bunga kredit konsumsi dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008
1 Pembahasan Masalah Pertama
Di dalam analisis data ini tidak semua rasio-rasio keuangan kami hitung, hanya terbatas pada
rasio-rasio keuangan yang bersifat umum di perusahaan, maupun masyarakat umum.
Untuk membahas masalah pertama digunakan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Menghitung rasio likuiditas yang meliputi perhitungan rasio sebagai berikut :
Aktiva Lancar
1. Current Ratio =
Hu tan g Lancar
aktiva lancar − persediaan
2. Quick Ratio / acid Test Ratio =
hu tan g lancar
b. Menghitung rasio-rasio solvabilitas yang meliputi perhitungan rasio sebagai berikut :
Total Hu tan g
1. Dept to Equity Ratio =
x 100 %
Modal Sendiri
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Total Aktiva
x 100 %
Modal Sendiri
Biaya Bunga
3. Interest Coverage Ratio =
EBIT
c. Menghitung rasio-rasio profitabilitas yang meliputi perhitungan rasio sebagai berikut :
Laba Kotor
1. Gross Profit Margin
=
x 100 %
Penjualan
HPP + Beban Usaha
2. Operating Ratio
=
x 100 %
Penjualan Netto
EAT
x 100 %
3. Net Earning Power Ratio =
Jumlah Aktiva
Pendapa tan Bersih
4. Return On Asset/ ROA
=
Total Aktiva
Laba setelah pajak
5. Return On Investment / ROI
=
Total aktiva
Laba setelah pajak
6. Return on Equity / ROE
=
Modal sendiri
d. Menghitung rasio-rasio aktivitas yang meliputi rasio sebagai berikut :
H arg a Pokok Persediaan
1. Perputaran Persediaan =
Rata − rata Persediaan
Penjualan Netto
2. perputaran Total Asset =
Jumlah Aktiva
Penjualan Netto
3. Working Capital Turnover =
Aktiva Lancar − Hu tan g lancar

2. Dept to Total Asset Ratio =

2 Pembahasan Masalah Kedua
Setelah rasio-rasio tersebut dihitung, data hasil perhitungan tersebut diinterprestasikan sehingga
dapat diketahui kondisi likuiditas, solvabilitas, retabilitas, dan aktivitas yang dimiliki perusahaan
pada tahun tertentu, setelah penginterprestasikan selesai, langkah selanjutnya adalah memasukkan
formula Z-Score untuk menilai tingkat kesehatan keuangan perusahaan yaitu dengan formula sebagai
berikut :
Z = 1,2 WC/TA + 1,4 RE/TA + 3,3 EBIT/TA + 0,6 MVE/BVD + 0,1 S/TA
Z’ = 0,71 WC/TA + 0,847 RE/TA + 3,117 EBIT/TA + 0,420 MVE/BVD + 0,998 S/TA
Z” = 6,56 WC/TA + 3,26 RE/TA + 6,72 EBIT/TA + 1,05 MVE/BVD
atau
Z” = 6,56 X1 + 3,26 X2 + 6,72 X3 + 1,05 X4
Dimana :
X1
: Aktiva Lancar – Hutang Lancar : Total Aktiva
X2
: Laba di Tahan : Total Aktiva
X3
: Laba Sebelum Bunga dan Pajak : Total Aktiva
X4
: Modal Sendiri : Total Hutang
Dari hasil penghitungan diatas, maka akan di ketahui apakah kondisi kesehatan keuangan suatu
perusahaan bangkrut, ragu-ragu, atau non-bangkrut dengan table sebagai berikut :
Klasifikasi
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Bangkrut
Ragu-ragu
Non-bangkrut

< 1,81
1,81 – 2,99
> 2,99

< 1,23
1,23 – 2,90
>2,90

<1,1
1,1 – 2,6
>2,60

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
E.1 Analisis laporan keuangan perusahaan pembiayaan (terdaftar di BEI) tahun 2004 sampai
dengan tahun 2007.
1. PT Clipan Finance Indonesia Tbk
Current rasio PT Clipan Finance Indonesia dari tahun 2004- 2007 adalah 39,32, 20,12, 17,17,
dan 9,36, current rasio merupakan alat ukur yang sudah umum untuk menilai kesanggupan
perusahaan untuk membayar kewajiban atau hutang tepat pada waktunya, semakin tinggi nilai
current rasio semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dan sebaliknya,
nilai 39,32 pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.- hutang lancar di biayai atau tanggung oleh aktiva
lancar sebesar Rp 39,32 begitu pula dengan current rasio tahun-tahun berikutnya.
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total aktiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT Clipan Finance Indonesia pada tahun 2004 sebesar 53,18% dibiayai
oleh hutang, tahun 2005 sebesar 45,21% 2006 sebesar 42,29% dan tahun 2007 sebesar 36,58%,
dengan kata lain semakin besar prosentasenya maka semakin besar resikonya, debt to equity rasio
adalah alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu pada berapa besar
prosentasenya modal sendiri dengan hutang.
Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, pada tahun 2004 adalah 1, 68x
artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 1,68x per Rp 1,- dan tahuntahun selanjutnya yaitu 2,12x , 1,63x , dan 2,13x pada tahun 2007, selanjutnya adalah berapa laba
bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net profit margin adalah cara
bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih pada tahun 2004, 2005
2006 dan 2007 yaitu , 0,4258 atau 42,58% artinya setiap penjualan Rp 1,- menghasilkan Rp 0,4259,
0,3373, 0,3259, dan 0,3424 atau 33,73% tahun 2005 32,59% pada tahun 2006 dan 34,24 % pada
tahun 2007.
ROA (return on asset) perusahaan pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, menunjukkan
kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan, return on asset sebesar
5,08 % berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva akan menghasilkan laba setelah pajak
sebesar Rp 5,10,- begitu pula dengan tahun berikutnya ( lihat tabel : 04 ), ROE mengukur
kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan, yaitu
sebesar 21,93 % atau setiap Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp 0,2193,- dan begitu pula
dengan investasi tahun2005 11,86% 2006 12,25%, san tahun 2007 sebesar 7,03%.
2. PT Mandala Multifinance Tbk
Current rasio PT Mandala Multifinance dari tahun 2004- 2007 adalah 0,75%, 24,68%, 1,43%,
dan 1,31%, current rasio merupakan alat ukur yang sudah umum untuk menilai kesanggupan
perusahaan untuk membayar kewajibannya tepat pada waktunya, semakin tinggi nilai current rasio
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semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dan sebaliknya, nilai 75,47
pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.- hutang lancar di biayai atau tanggung oleh aktiva lancar
sebesar Rp 75,47,-begitu pula dengan current rasio tahun 2005 Rp 24,68,- tahun 2006 Rp 1,43,- dan
tahun 2007 sebesar Rp46,90,- hal ini berarti kemampuan perusahaan untuk memunuhi kemajibannya
semakin besar karena total aktiva lancar hampir separuh dari hutang yang di pinjam.
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total akiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT Mandala Multifinance pada tahun 2004 sebesar 01,25% dibiayai oleh
hutang, tahun 2005 sebesar 38,17% dan seterusnya ( lihat tabel : 02 ), besarnya hutang pada tahun
2007 sebesar 79,46% di karenakan adanya perluasan usaha, jadi perusahaan membutuhkan dana
yang cukup besar, dengan kata lain semakin besar prosentasenya maka semakin besar resikonya,
debt to equity rasio adalah alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu
pada berapa besar prosentasenya modal sendiri dengan hutang.
Perputaran total aktiva atau total aset turnover menunjukkan bagaimana efektifitas
perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, pada
tahun 2004 adalah 4,38x artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 4,38
per Rp 1,- dan tahun-tahun selanjutnya yaitu 3,09, 0,28 dan 0,26 pada tahun 2007, selanjutnya
adalah berapa laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net profit
margin adalah cara bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih pada
tahun 2004, 2005 2006 dan 2007 yaitu , 15,98 atau 15,98% artinya setiap penjualan Rp 1,menghasilkan Rp 15,98,- , 22,74, 19,76 dan 19,93 atau 22,74% tahun 2005 19,76% pada tahun 2006
dan 19,93 % pada tahun 2007.
Return on Asset (ROA) atau Return on Investment (ROI) menunjukkan kemampuan
perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan, return on asset sebesar 5,08 % berarti
bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp
5,08,- diikuti Rp 7,39,- (2005), Rp 5,54,- (2006) dan Rp 5,18,- pada tahun (2007), sedangkan return
on equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang
saham perusahaan, yaitu sebesar 21,05 % atau setiap Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp
0,2105,- dan begitu pula dengan investasi tahun selanjutnya.
3. PT BFI Finance Indonesia Tbk
Current rasio PT BFI Finance Indonesia dari tahun 2004- 2007 adalah 3,50 (2004), 3,29
(2005), 3,37 (2006), dan 1,89 pada tahun (2007), current rasio merupakan alat ukur yang sudah
umum untuk menilai kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajibannya tepat pada waktunya,
semakin tinggi nilai current rasio semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi
kewajibannya dan sebaliknya, nilai 3,50 pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.- hutang lancar di jamin
atau tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp 3,50,- begitu pula dengan current rasio Rp 3,29,(2005),Rp 3,37,- (2006), dan Rp 1,89,- (2007).
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total aktiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT BFI Finance Indonesia pada tahun 2004 sebesar 26,63 % dibiayai oleh
hutang, tahun 2005 sebesar 28,01 % tahun 2006 sebesar 26,25 % dan tahun 2007 sebesar 52,32%
dengan kata lain semakin besar prosentasenya maka semakin besar resikonya, debt to equity rasio
adalah alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu pada berapa besar
prosentasenya modal sendiri dengan hutang untuk prosentase modal sendiri PT BFI Finance
Indonesia dengan hutang adalah 49,79% (2004), 31,92% (2005), 43,40% (2006), dan 97,50% pada
tahun 2007.
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Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, pada tahun 2004 adalah 1, 68x
artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 2,00x per Rp 1,- dan tahuntahun selanjutnya yaitu 1,98x , 1,87x dan 2,04x pada tahun 2007, selanjutnya adalah berapa laba
bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net profit margin adalah cara
bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih pada tahun 2004, 2005
2006 dan 2007 yaitu , 05,64atau 05,64% artinya setiap penjualan Rp 1,- menghasilkan Rp 0,0564,
0,2823, 0,4276, dan 0,3509 atau 05,64% tahun 2005 28,23% pada tahun 2006 dan 35,09 % pada
tahun 2007.
Return on Aset (ROA) perusahaan 1,45 (2004), 7,29 (2005), 11,42 (2006), dan 7,93 (2007),
return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di
pergunakan, return on asset sebesar 1,45 % berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva
akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 1,45,- begitu pula dengan tahun berikutnya, ROE
mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham
perusahaan, yaitu sebesar 2,72 % atau setiap Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp 0,272,dan begitu pula dengan investasi tahun selanjutnya.
4. PT Adhira Dinamika Multifinance Tbk
Current rasio PT Adhira Dinamika Multifinance dari tahun 2004-2007 adalah 9,98, 7,44,
13,55 dan 11,98, current rasio merupakan alat ukur yang sudah umum untuk menilai kesanggupan
perusahaan untuk membayar kewajibannya tepat pada waktunya, semakin tinggi nilai current rasio
semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dan sebaliknya, nilai 39,32
pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.- hutang lancar di biayai atau tanggung oleh aktiva lancar
sebesar Rp 39,32 begitu pula dengan current rasio tahun-tahun berikutnya.
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total akiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT Adhira Dinamika Multifinance pada tahun 2004 sebesar 67,48 %
dibiayai oleh hutang, tahun 2005 sebesar 57,26%, pada tahun 2006 dan 2007 debt rasio perusahaan
mengalami kenaikan sebesar 162,63%, dan 50,27% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan
kondisi ekonomi yang bergejolak dan turunnya permintaan kredit konsumsi, debt to equity rasio
adalah alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu pada berapa besar
prosentasenya modal sendiri dengan hutang.
Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, tahun 2004 adalah 2,63x artinya
perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 2,63x per Rp 1,- dan tahun-tahun
selanjutnya yaitu 2,66x , 0,72x , dan 1,10x pada tahun 2007, selanjutnya adalah berapa laba bersih
yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net profit margin adalah cara bagaina
mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih pada tahun 2004, 2005 2006 dan 2007
yaitu , 0,2628 atau 26,28 % artinya setiap penjualan Rp 1,- menghasilkan Rp 0,2628, Rp 0,2648, Rp
0,2394, dan Rp 0,2253 atau 26,48% tahun 2005 23,94% pada tahun 2006 dan 22,53% pada tahun
2007.
ROA (return on asset) menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva
yang di pergunakan, return on asset sebesar 18,85 % berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,aktiva akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 18,85,- begitu pula dengan tahun berikutnya
yaitu 29,16% (2005), 51,00% (2006) dan 45,70% (2007), ROE mengukur kemampuan perusahaan
memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan, yaitu sebesar 39,39 % atau setiap
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Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp 0,3939,- dan begitu pula dengan investasi tahun
selanjutnya.
5. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Current rasio PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance ) dari tahun 2004, 2005,
2006, 2007 adalah 0,15 (15%), 0,13 (13%), 0,08 (8%) dan 0,16 (16%), current rasio merupakan alat
ukur yang sudah umum untuk menilai kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajibannya tepat
pada waktunya, semakin tinggi nilai current rasio semakin besar kemampuan perusahaan untuk
melunasi kewajibannya dan sebaliknya, nilai 0,15 pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.- hutang
lancar di biayai atau tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp 0,15,- begitu pula dengan current rasio
tahun-tahun berikutnya yaitu 0,13, 0,08, dan 0,16.
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total aktiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT Wahana Ottomitra Multiartha pada tahun 2004 sebesar 64,17% dibiayai
oleh hutang, tahun 2005 sebesar 60,95% dan seterusnya, dengan kata lain semakin besar
prosentasenya maka semakin besar resikonya, untuk debt to equity rasio perusahaan pada tahun 2004
(262,59%), 2005 (153,95%), 2006 (762,78%), dan 2007 (897,08%), debt to equity rasio adalah
perbandingan antara total hutang dengan total modal sendiri yaitu 262,59 (2004), 153,95 (2005),
762,78 (2006) dan 897,08 (2007).
Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana tingkat efektifitas perusahaan dalam
menggunakan keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, semakin tinggi
cepat perputaran total aktiva maka semakin besar keuntungan, tahun 2004 perputaran aktiva 3,04x
tahun 2005 3,05x, tahun 2006 0,22x dan tahun 2007 sebesar 0,25x dari setiap aktivitas penjualan
barang maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan.
Selanjutnya adalah berapa laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun
jasa, net profit margin adalah cara bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba
bersih pada tahun 2004, 2005 2006 dan 2007 yaitu , 0,2303 atau 23,03% artinya setiap penjualan Rp
1,- menghasilkan Rp 0,2303, Rp 0,2294, Rp 0,0810, dan Rp 0,2027, tahun 2007, perusahaan
mengalami kerugian di sebabkan pasar yang tidak stabil dan dampak dari ekonomi makro Indonesia.
Bagaimana dengan return on aset perusahaan apakah perusahaan masih bisa menghasilkan
keuntungan dari aktivitas penjualan, dari tahun 2004 perusahaan memiliki 12,29% artinya dengan
menggunakan Rp 1.000,- aktiva akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 12,59,- sedangkan
pada tahun 2007 perusahaan mengalami kerugian dengan ROA sebesar -68,58%, bagi para
pemegang saham ( investor) menginginkan keuntungan yang besar dari modal yang di investasikan
kepada perusahaan, hal ini berarti berapa keuntungan yang di berikan perusahaan kepada para
investor, ROE tahun 2004 sebesar 59,84% 2005 ( 26,47%), 2006 ( 14,78%) dan tahun 2007 sebesar
– 68,58%.
Tahun 2007 merupakan tahun yang berat bagi PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk karena
perusahaan mengalami kemunduran di bidang perencanaan maupun manajemen keuangan yang baik,
sehingga aspek keamanan dan kehati-hatian tidak di perhatikan salah satunya adalah perusahaan
terlalu mudah menyalurkan kredit kepada masyrakat khususnya kredit kendaraan bermotor.
6. PT Federal International Finance
Current rasio PT Federal International Finance ( FIF ) sebesar 15,72% (2004), 0,98% (2005),
1,57% (2006) dan 1,80% (2007), artinya bahwa nilai 15,72 pada tahun 2004 menunjukkan setiap Rp
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1.- hutang lancar di jamin atau tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp 15,72,- begitu pula dengan
current rasio tahun 2005, 2006 dan 2007.
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total aktiva perusahaan di biayai
oleh hutang, atau perbandingan antara total hutang dengan total aktiva pada periode tertentu, total
aktiva PT Federal International Finance pada tahun 2004 sebesar 71,37% dibiayai oleh hutang,
tahun 2005 sebesar 91,51%, 2006 84,08% dan tahun 2007 sebesar 78,68% dibiayai oleh hutang, hal
ini berarti semakin besar prosentasenya maka semakin besar resikonya, debt to equity rasio adalah
alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu pada berapa besar
prosentasenya modal sendiri dengan hutang yaitu 71,37% (2004), 91,51% (2005), 84,08% (2006)
dan 78,68% (2007).
Turnover total aset rasio atau perputaran total aktiva menunjukkan bagaiman efektifitas
perusahaan menggunakan keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, tahun
2004 adalah 0,54x artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 1,68x per Rp
1,- dari total aktiva yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan berapa laba bersih yang dihasilkan dari
setiap penjualan barang maupun jasa perusahaan ?, hal ini bisa kita cari dengan rasio net profit
margin, net profit margin adalah cara bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan
laba bersih pada tahun 2004, 2005 2006 dan 2007 yaitu , 22,00 atau 22,00% artinya setiap penjualan
Rp 1,- menghasilkan Rp 0,2200 (2004)Rp 0,1098 (2005), Rp 0,767 (2006) dan Rp 0,954 (2007).
Untuk Return On Asset (ROA) PT Federal International Finance cukup bagus, return on aset
adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan selama periode
tertentu dalam hal ini adalah tahun 2004 ( 7,61%), 2005 ( 2,85%), 2006 (3,25%) dan tahun 2007
(4,52%), artinya 7,61% berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- atas penjualan maka aktiva
akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 7,61,- begitu juga dengan tahun 2005, 2006 dan
tahun 2007, sedangkan Return on Equity (ROE) tahun 2004 ( 46,07%), tahun 2005 (26,27%), tahun
2006 (26,19%), dan tahun 2007 ( 21,24), ROE mengukur kemmpuan perusahaan memperoleh laba
yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan, semakin besar prosentasi nilai ROE maka tingkat
kepuasan pemegang saham semakin baik dan mungkin akan memperpanjang kontrak investasinya
kepada perusahaan.
7. PT Busan Auto Finance
Current rasio PT Busan Auto Finance (BAF) pada tahun 2004- 2007 adalah 3,30% (2004),
0,97% ( 2005), 4,23% (2006), dan 1,91% ( 2007), current rasio merupakan alat ukur yang digunakan
untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau hutang khususnya hutang
lancar tepat pada waktunya, semakin tinggi nilai current rasio semakin besar kemampuan perusahaan
untuk melunasi kewajibannya dan sebaliknya, nilai 84,18 pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.hutang lancar di biayai atau tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp 84,18,- 2005( Rp 20,18,-), 2006
(Rp 27,51,-), dan 2007 ( Rp 54,10,-).
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total aktiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT Busan Auto Finance pada tahun 2004 sebesar 93,57% dibiayai oleh
hutang, tahun 2005 sebesar 93,66% dan seterusnya, dengan kata lain semakin besar prosentasenya
maka semakin besar resikonya, dan sebaliknya semakin kecil prosentasenya maka semakin kecil
resikonya, debt to equity rasio adalah alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit
berbeda yaitu pada berapa besar prosentasenya modal sendiri dengan hutang, 2004 ( 354,49%), 2005
(360,14%), 2006( 782,29%), dan 2007 sebesar ( 472,73%).
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Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, tahun 2004 adalah 0,51x artinya
perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan sebesar 0,51x per Rp 1,- dari penjualan,
selanjutnya adalah berapa laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net
profit margin adalah cara bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih
pada tahun 2004, 2005 2006 dan 2007 yaitu , 0,1022 atau 10,22% artinya setiap penjualan Rp 1,menghasilkan Rp 0,1022 (2004), 0,837 (2005), 0,444 (2006), dan 0,168 (2007) atau 8,37% tahun
2005 4,44% pada tahun 2006 dan 1,68 % pada tahun 2007.
Bagaimana dengan ROA dan ROE perusahaan pada tahun 2004, 2005, 2006, 2007, return on
asset menunjukkan kemmpuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan, return
on asset sebesar 5,27 % berarti bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva akan menghasilkan
laba setelah pajak sebesar Rp 5,27,- begitu pula dengan tahun berikutnya Rp 4,40,-Rp 3,87,- dan Rp
3,74,- bagaimana dengan tingkat keuntungan yang di harapkan oleh investor atas dana yang di
investasikan, Return on Equity (ROE), ROE adalah cara untuk mengukur kemampuan perusahaan
memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan, yaitu sebesar 5,27 % atau setiap
Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp 0,0527,- dan begitu pula dengan keuntungan pada
tahun berikutnya Rp 0,0440,- (2005), Rp 0,0387,- (2006) dan Rp 0,0374 (2007).
8. PT Astra Sedaya Finance
PT Astra Sedaya Finance mempunyai current rasio dari tahun 2004- 2007 sebagai berikut
4,23%, 6,31%, 4,48%, dan 4,15%, current rasio merupakan adalah perbandingan antara aktiva lancar
dengan hutang lancar serta cara untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi
kewajibannya tepat pada waktunya, semakin tinggi nilai current rasio semakin besar kemampuan
perusahaan untuk melunasi kewajibannya dan sebaliknya, nilai 4,23pada tahun 2004 artinya setiap
Rp 1.- hutang lancar di jamin atau di tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp 4,23,- begitu pula
dengan current rasio tahun-tahu berikutnya yaitu Rp 6,31 (2005), Rp 4,48,- (2006) dan Rp 4,15,(2007).
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total aktiva perusahaan di biayai
oleh hutang, total aktiva PT Astra Sedaya Finance pada tahun 2004 sebesar 92,56% dibiayai oleh
hutang, tahun 2005 sebesar 86,02%, tahun 2006 sebesar 83,32%, dan tahun 2007 sebesar 79,90%,
semakin tinggi prosentasenya maka semakin besar resikonya, dan sebaliknya, debt to equity rasio
adalah cara untuk mengetahui proporsi modal sendiri dengan hutang untuk dept to equity PT Astra
Sedaya Finance adalah 104,95% (2004), 411,23% (2005), 707,82% (2006), dan 431,47% (2007).
Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktivanya untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, untuk turnover total aset PT
Astra Sedaya Finance pada tahun 2004 adalah 0,08x artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau
pendapatan sebesar 0,08x per Rp 1,- dari aktiva yang digunakan, selanjutnya adalah berapa laba
bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net profit margin adalah cara
bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih pada tahun 2004, 2005
2006 dan 2007 yaitu , 0,3694 atau 36,94% artinya setiap penjualan Rp 1,- menghasilkan Rp 0,3694,
0,2133, 0,1182, dan 0,1918 atau 21,33% tahun 2005 11,82% pada tahun 2006 dan 19,18 % pada
tahun 2007.
Selanjutnya adalah menghitung berapa Return on Aset (ROA) dan Return on Equity (ROE)
PT Astra Sedaya Finance tahun 2004-2007, return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan
menghasilkan laba dari aktiva yang di pergunakan, return on asset tahun 2004 sebesar 2,90 % berarti
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bahwa dengan menggunakan Rp 1.000,- aktiva akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp
2,90,- begitu pula dengan tahun berikutnya, ROE mengukur kemampuan perusahaan memperoleh
laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan, yaitu sebesar 2,90% atau setiap Rp 1,- atas
investasi saham menghasilkan Rp 0,0290,- ( 2004), Rp 0,0360,- (2005), Rp 0,063,- (2006), dan Rp
0,0109,- (2007).
9. PT BCA Finance
PT BCA Finance mempunyai current rasio dari tahun 2004- 2007 sebagai berikut 1,45%,
3,67%, 1,37%, dan 2,14%,, current rasio adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
jangka pendek atau hutang lancar tepat pada waktunya, semakin tinggi nilai current rasio semakin
besar kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dan sebaliknya, nilai 1,45 pada tahun
2004 artinya setiap Rp 1.- hutang lancar di jamin atau di tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp
1,45,- begitu pula dengan current rasio tahun-tahu berikutnya yaitu Rp 3,76 (2005), Rp 1,37,- (2006)
dan Rp 2,14,- (2007).
Debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total akiva perusahaan di biayai
oleh hutang, atau perbandingan antara total hutang dengan total aktiva pada periode tertentu, total
aktiva PT BCA Finance pada tahun 2004 sebesar 71,94% dibiayai oleh hutang, tahun 2005 sebesar
68,80%, tahun 2006 sebesar 73,53% dan tahun 2007 sebesar 71,39% dibiayai oleh hutang, hal ini
berarti semakin besar prosentasenya maka semakin besar resikonya, debt to equity rasio adalah alat
ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu pada berapa besar
prosentasenya modal sendiri dengan hutang yaitu 311,09 (2004), 198,61 (2005), 308,62 (2006) dan
294,62 (2007).
Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktivanya untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, untuk turnover total aset PT
Astra Sedaya Finance pada tahun 2004 adalah 0,07x artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau
pendapatan sebesar 0,07x per Rp 1,- dari aktiva yang digunakan, selanjutnya adalah berapa laba
bersih yang dihasilkan dari setiap penjualan barang maupun jasa, net profit margin adalah cara
bagaimana mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih pada tahun 2004, 2005
2006 dan 2007 yaitu , 24,20% (2004), 23,72% (2005), 27,50% (2006), 36,45% (2007), artinya setiap
penjualan Rp 1,- menghasilkan Rp 0,2420, 0,2372, 0,2750, dan 0,3645.
Return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang di
pergunakan, return on asset tahun 2004 sebesar 7,23 % berarti bahwa dengan menggunakan Rp
1.000,- aktiva akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 7,23,- begitu pula dengan tahun
berikutnya, ROE mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang
saham perusahaan, yaitu sebesar 7,23% atau setiap Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp
0,0723,- ( 2004), Rp 0,0813,- (2005), Rp 0,0727,- (2006), dan Rp 0,1042,- (2007), perusahaan yang
masih menjasi Group Astra International ini berusaha untuk bersaing dan meningkatkan laba bagi
para pemegang saham dengan mengedepankan nilai-nilai perusahaan yang baik dan berkualitas.
10. PT Buana Finance
Current rasio PT Buana Finance dari tahun 2004 - 2007 adalah 1,89% (2004), 2,72% (2005),
2,84% (2006), dan 1,91% pada tahun (2007), current rasio merupakan alat ukur yang sudah umum
untuk menilai kesanggupan perusahaan untuk membayar kewajibannya tepat pada waktunya,
semakin tinggi nilai current rasio semakin besar kemampuan perusahaan untuk melunasi
kewajibannya dan sebaliknya, nilai 1,89% pada tahun 2004 artinya setiap Rp 1.- hutang lancar di
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jamin atau tanggung oleh aktiva lancar sebesar Rp 1,89,- begitu pula dengan current rasio Rp 2,72,(2005),Rp 2,84,- (2006), dan Rp 1,91,- (2007).
Debt Rasio PT Buana Finance 22,16% (2004), 40,55% (2005), 37,58% (2006), dan 43,63%
(2007), debt rasio merupakan alat untuk mengukur seberapa besar total akiva perusahaan di biayai
oleh hutang, dari data diatas bahwa total aktiva pada tahun 2004 sebesar 22,16 % dibiayai oleh
hutang, tahun 2005 sebesar 40,55 % tahun 2006 sebesar 37,58 % dan tahun 2007 sebesar 43,63%
dengan kata lain semakin besar prosentasenya maka semakin besar resikonya, debt to equity rasio
adalah alat ukur yang hampir sama dengan debt rasio hanya sedikit berbeda yaitu pada berapa besar
prosentasenya modal sendiri.
Perputaran total aktiva menunjukkan bagaimana efektifitas perusahaan menggunakan
keseluruhan aktiva untuk meningkatkan penjualan atau pendapatan, dari hasil penghitungan laporan
keuangan ( turnover total aset rasio ) selama tahun 2004 sampai 2007 adalah 0,16x (2004), 0,18x
(2005), 0,20x (2006) dan 0,18x (2007), artinya perusahaan menghasilkan penjualan atau pendapatan
sebesar 0,16x per Rp 1,- dari aktiva yang dikeluarkan, laba bersih yang dihasilkan ( net profit
margin ) oleh PT Buana Finance dari setiap penjualan barang maupun jasa adalah 52,33% (2004),
46,60% (2005), 41,61 %) dan 100% (2007) net profit margin adalah cara untuk menilai atau
mengukur seberapa besar penjualan menghasilkan laba bersih, artinya setiap penjualan Rp 1,menghasilkan Rp 0,5233, Rp 0,4660,- Rp 0,4161,- dan Rp 100,Return on Aset (ROA) PT Buana Finance 15,66% (2004), 8,50% (2005), 8,33% (2006), dan
17,79% (2007), return on asset menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva
yang di pergunakan, return on asset sebesar 15,66 % berarti bahwa dengan menggunakan aktiva Rp
1.000,- maka akan menghasilkan laba setelah pajak sebesar Rp 15,66,-(2004), Rp 8,80,- (2005), Rp
8,38,- (2006) dan Rp17,79,- (2007), sedangkan ROE adalah kemampuan perusahaan memperoleh
laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan, sebesar 31,49 % (2004), 12,58% (2005) , 15,28
% (2006) dan 31,57% (2007) atau setiap Rp 1,- atas investasi saham menghasilkan Rp 0,3149,- dan
begitu pula dengan investasi tahun selanjutnya.
2 Analisis Kesehatan Laporan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
Analisis yang digunakan adalah analisis diskriminan model Z-Score dari Edward I
Altman, analisis ini dipakai sebagai pendukung dalan penilaian kinerja keuangan perusahaan
pembiayaan, versi ini dapat di gunakan untuk perusahaan public, perusahaan manufacture,
perusahaan jasa, maupun perusahaan jasa.
1. PT Clipan Finance Indonesia
Analisis Z-Score adalah alat yang gunakan untuk menilai tingkat kesehatan keuangan suatu
perusahaan yang di temukan oleh Altman, dalam hal ini adalah PT Clipan Finance Indonesia, dimana
tingkat kesehatan keuangan dari tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah 3,98 (2004), 11,9 (2005), 10,7
(2006) dan 5,45 (2007), dengan nilai rata-rata per tahun sebesar 7,75, jika dibandingkan dengan nilai
standar Z-Score yaitu >2,60 maka hasil diatas dikategorikan atau dikelompokkan kedalam klasifikasi
non-bangkrut.
2. PT Mandala Multifinance
Untuk analisis Z-Score PT Mandala Multifinance adalah 22,17 (2004), 6,41 (2005), 10,5
(2006) dan 4,17 pada tahun 2007, nilai tertinggi pada tahun 2004 dan nilai terendah pada tahun 2007
yaitu sebesar 4,17 jika dirata-rata maka hasil Z-Score per tahun adalah 10,81 atau diatas standar
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klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT Mandala Multifinance dikategorikan perusahaan dengan
kualifikasi non-bangkrut.
3. PT BFI Finance Indonesia
Untuk analisis Z-Score PT BFI Finance Indonesia adalah 9,02 (2004), 8,42(2005), 11,24
(2006) dan 16,41 pada tahun 2007, nilai tertinggi pada tahun 2007 dan nilai terendah pada tahun
2004 yaitu sebesar 9,02, jika dirata-rata maka hasil Z-Score per tahun adalah 11,27 atau diatas
standar klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT BFI Finance Indonesia dikategorikan kedalam
perusahaan dengan kualifikasi non-bangkrut.
4. PT Adhira Dinamika Multifinance
Untuk analisis Z-Score PT Adhira Dinamika Multifinance adalah 25,47 (2004), 3,02 (2005),
6,32 (2006) dan 7,93 pada tahun 2007, nilai tertinggi pada tahun 2004 yaitu sebesar 25,47 dan nilai
terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar 3,02, jika dirata-rata maka hasil Z-Score per tahun adalah
10,68 atau diatas standar klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT Adhira Dinamika Multifinance
dikategorikan kedalam perusahaan dengan kualifikasi non-bangkrut atau aman.
5.

PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM)

Untuk analisis Z-Score PT Wahana Ottomitra Multiartha atau WOM Finance adalah 12,27
(2004), 6,06 (2005), 4,63 (2006) dan 14,42 (2007), nilai tertinggi pada tahun 2007 yaitu sebesar
14,42 dan nilai terendah pada tahun 2006 yaitu sebesar 4,63, dengan nilai rata-rata per tahun 9, 34,
atau diatas standar klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT Wahana Ottomitra Multiartha
dikategorikan kedalam perusahaan dengan kualifikasi non-bangkrut tinggi rendahnya nilai Z-Score
di pengaruhi kondisi ekonomi makro dan kualitas manajemen perusahaan yang bersangkutan.
6. PT Federal International Finance
Untuk analisis Z-Score PT Federal International Finance ( FIF ) adalah 15,41 (2004), 5,82
(2005), 4,74 (2006) dan 3,06 (2007), nilai tertinggi pada tahun 2004 yaitu sebesar 15,41 dan nilai
terendah pada tahun 2007 yaitu sebesar 3,06, nilai rata-rata Z-Score per tahun adalah 7,25 diatas
standar klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT Federal International Finance ( FIF ) dikategorikan
kedalam perusahaan dengan klasifikasi non-bangkrut.
7. PT Busan Auto Finance
Untuk analisis Z-Score PT Busan Auto Finance ( BAF) adalah 9,87 (2004), 1,63 (2005),
13,71 (2006) dan 4,73 (2007), nilai tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 13,71 dan nilai terendah
pada tahun 2005 yaitu sebesar 1,63, Z-Score per tahun adalah 7,48 atau diatas standar klasifikasi ZScore yaitu > 2,60 maka PT Busan Auto Finance dikategorikan kedalam perusahaan dengan
klasifikasi non-bangkrut.
8. PT Astra Sedaya finance
Untuk analisis Z-Score atau tingkat kesehatan keuangan PT Astra Sedaya Finance adalah
4,41 (2004), 4,94(2005), 7,81(2006) dan 6,43(2007), nilai tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar
7,81 dan nilai terendah pada tahun 2004 yaitu sebesar 4,41, dengan nilai rata-rata per tahun 5,89
atau diatas standar klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT Astra Sedaya Finance dikategorikan
kedalam perusahaan dengan kualifikasi non-bangkrut.
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9. PT BCA Finance
Untuk analisis Z-Score PT BCA Finance adalah 11,92 (2004), 11,66 (2005), 6.35 (2006) dan
4,01 (2007), nilai tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 13,71 dan nilai terendah pada tahun 2005
yaitu sebesar 1,63, Z-Score per tahun adalah 7,48 atau diatas standar klasifikasi Z-Score yaitu >
2,60 maka PT Busan Auto Finance dikategorikan kedalam perusahaan dengan klasifikasi nonbangkrut, meskipun tingkat kesehatan keuangan perusahaan diatas standar Z-Score akan tetapi
nilainya mengalami penurunan dari tahun ketahun, hal ini menjadikan kewaspadaan manajemen
perusahaan untuk meningkatkan kualitas keuangan perusahaan di tahun yang akan datang.
10. PT Buana Finance
Untuk analisis Z-Score atau tingkat kesehatan keuangan PT Buana Finance adalah 11,1
(2004), 5,52(2005), 10,32(2006) dan 10,71(2007), nilai tertinggi pada tahun 2006 yaitu sebesar 7,81
dan nilai terendah pada tahun 2005 yaitu sebesar 5,52, dengan nilai rata-rata per tahun 9,39 atau
diatas standar klasifikasi Z-Score yaitu > 2,60 maka PT Astra Sedaya Finance dikategorikan
kedalam perusahaan dengan klasifikasi non-bangkrut.
Dari perhitungan Z-Score perusahaan pembiayaan diatas baik perusahaan pembiayaan yang
berstatus go public maupun non go public dari tahun 2004 sampai tahun 2007 terlihat jelas adanya
kecendrungan atau tren naik ( PT BFI Finance Indonesia) , bergelombang atau dinamis ( PT Astra
Sedaya Finance, PT PT Adhira dinamika multifinance, PT Wahana Ottomitra Multiartha, PT Buana
Finance ) dan ada perusahaan pembiayaan yang mempunyai tren turun ( PT Clipan Finance
Indonesia, PT Busan Auto Finance, PT Federal International Finance ).
Dari tingkat kesehatan keuangan perusahaan hampir rata-rata nilainya diatas batas standar
nilai Z-Score yaitu > 2,60, hal ini menandakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan dengan baik
yang terwujud dengan adanya kinerja keuangan yang baik sehingga berdampak pada kepercayaan
public untuk berivestasi di perusahaan, meski demikian kondisi perekonomian Indonesia di harapkan
stabil dan tidak menggangu kinerja keuangan perusahaan pembiayaan secara keseluruhan di masa
mendatang.
Dari hasil perhitungan rasio keuangan perusahaan pembiayaan tahun 2004 sampai tahun 2007
perusahaan yang go public masih mendominasi kinerja keuangan yang baik dengan perolehan nilai
Z- Score 45,09 ( PT BFI Finance Indonesia ), 43,25 ( PT Mandala Multifinance ), 42,74 ( PT adhira
Dinamika Multifinance ), 37,38 ( PT Wahana Ottomitra Multiartha ), dan 32,03 ( PT Cliapan
Finance Indonesia), sedangkan untuk perusahaan pembiayaan non go public adalah 37,65 ( PT
Buana Finance ), 34,03 (BCA Finance ) 29,94 ( PT Busan Auto Finance ), 29,59 ( PT Astra Sedaya
Finance ), dan 29,03( PT Federal International Finance ).

E. KESIMPULAN
1. Di lihat dari Kinerja Keuangan Perusahaan Pembiayaan Tahun 2004-2007
Seacara umum kondisi kinerja keuangan perusahaan pembiayaan yang diteliti baik yang go
publik maupun yang belum dari tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah baik, hal ini bisa dilihat dari
tingkat likuiditas perusahaan pembiayaan, dimana hampir rata-rata perusahaan mampu mememnuhi
kewajiban jangka pendek tepat pada waktunya, dengan kata lain jumlah hutang lancar yang dimiliki
lebih kecil atau dibawah aktiva lancar perusahaan yaitu dibawah 40% dari total aktiva yang dimiliki
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oleh perusahaan, namun ada beberapa perusahaan yang memiliki hutang lancar (kewajiban hutang
pendek) diatas 50% atau sama dengan jumlah aktiva lancar dengan kata lain (1:1) artinya setiap
Rp.1,- hutang lancar dijamin Rp. 1,- aktiva lancar, tingginya hutang lancar perusahaan diatas 50%
akan berdampak kurang baik terhadap kinerja keuangan ditahun mendatang khususnya likuiditas
perusahaan.
Dilihat dari rasio hutang perusahaan atau debt rasio, masih banyak perusahaan pembiayaan
yang melakukan pinjaman kepada pihak ketiga diatas kemampuan total aktivanya yaitu diatas 50%
bahkan ada beberapa perusahaan pada tahun 2006 melakukan hutang secara besar-besaran mencapai
100%, meskipun hutang yang dimiliki perusahaan dalam bentuk hutang jangka panjang, akan lebih
baik lagi jika perusahaan menilai kembali kemampuan finansialnya agar perusahaan tidak
mengalami kerugian dan terhindar dari likuidasi.
Untuk perputaran total aktiva perusahaan pembiayaan selama tahun 2004 sampai tahun 2007
masih lambat dibawah 10x, dengan kata lain rata-rata perusahaan memutar aktivanya untuk
meningkatkan penjualan sangat lambat, masih banyak perusahaan pembiayaan misalnya PT BCA
Finance hanya mampu memutar aktivanya untuk meningkatkan penjualan sebesar 0,07x (2004),
0,08x (2005), 0,07x (2006), dan 0,10x (2007).
2. Dilihat dari Kemampuan Perusahaan Meningkatkan Laba
Dilihat dari tingkat profitabilitas prerusahaan yaitu net profit margin, return on aset (ROA),
dan return on Equity (ROE) dari tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah sangat baik di mana rata-rata
perusahaan pembiayaan memiliki laba bersih diatas 20% bahkan ada perusahaan pembiayaan yang
mampu meningkatkan net profit margin rasio 100 % yaitu PT Buana Finance pada tahun 2007,
namun juga ada perusahaan yang tidak mendapatkan lab aoperasi ( deficit ) sebesar -20,27 % ;pada
tahun 2007 yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha, untuk Return On Aset (ROA) perusahaan
pembiayaan tahun 2004 sampai tahun 2007 adalah baik dikarenakan setiap penjualan aktiva Rp
1.000 rata menghasilkan laba Rp 5,05,- Semakin tinggi nilainya maka semakin baik begitu pula
sebaliknya semakin kecil nilainya semakin buruk atau rugi, besarnya keuntungan yang diberikan
kepada para pemegang saham pahun 2004 sampai tahun 2007 (ROE) sangat baik karena rata-rata
mendapatkan keuntungan diatas 20% dari dana yang di investasikan, besarnya nilai yang diberikan
akan membantu manajemen mendapatkan keuntungan dan tambahan modal di masa yang akan
datang, serta memberikan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan perusahaan.
3. Dilihat dari Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan
Dari perhitungan Z-Score perusahaan pembiayaan diatas baik perusahaan pembiayaan yang
berstatus go public maupun non go public dari tahun 2004 sampai tahun 2007 terlihat jelas adanya
kecendrungan atau tren naik ( PT BFI Finance Indonesia) , bergelombang atau dinamis ( PT Astra
Sedaya Finance, PT PT Adhira dinamika multifinance, PT Wahana Ottomitra Multiartha, PT Buana
Finance ) dan ada perusahaan pembiayaan yang mempunyai tren turun ( PT Clipan Finance
Indonesia, PT Busan Auto Finance, PT Federal International Finance ).
Dari tingkat kesehatan keuangan perusahaan hampir rata-rata nilainya diatas batas standar
nilai Z-Score yaitu > 2,60, hal ini menandakan bahwa perusahaan melakukan kegiatan dengan baik
yang terwujud dengan adanya kinerja keuangan yang baik sehingga berdampak pada kepercayaan
public untuk berivestasi di perusahaan, meski demikian kondisi perekonomian Indonesia di harapkan
stabil dan tidak menggangu kinerja keuangan perusahaan pembiayaan secara keseluruhan di masa
mendatang.
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Dari hasil perhitungan rasio keuangan perusahaan pembiayaan tahun 2004 sampai tahun 2007
perusahaan yang go public masih mendominasi kinerja keuangan yang baik dengan perolehan nilai
Z- Score 45,09 ( PT BFI Finance Indonesia ), 43,25 ( PT Mandala Multifinance ), 42,74 ( PT adhira
Dinamika Multifinance ), 37,38 ( PT Wahana Ottomitra Multiartha ), dan 32,03 ( PT Cliapan
Finance Indonesia), sedangkan untuk perusahaan pembiayaan non go public adalah 37,65 ( PT
Buana Finance ), 34,03 (BCA Finance ) 29,94 ( PT Busan Auto Finance ), 29,59 ( PT Astra Sedaya
Finance ), dan 29,03( PT Federal International Finance ).
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