
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam kehidupan sehari- hari baik bank maupun lembaga keuangan bukan 

bank bukanlah seusatu hal asing, dimana lembaga keuangan adalah  badan  usaha  yang  

kekayaannya berupa aset keuangan atau tagihan (claims) dibandingkan dengan aset 

nonfinancial atau asset riil. Lembaga   keuangan   memberikan  sistem berupa kredit 

kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat-surat berharga. Di 

samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai macam jenis jasa keuangan 

antara lain   berupa  skema   tabungan,   proteksi   asuransi,   program   pensiun,   

penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Lembaga keuangan 

merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang bertujuan untuk 

melayani masyarakat   pemakai jasa-jasa keuangan. Dalam masyarakat sederhana, 

aktivitas seperti pernyataan sebelumnya, mungkin tidak terlalu menjadi masalah. 

Namun dengan masyarakat yang semakin  berkembang, peran Bank dan lembaga 

keuangan lainnya menjadi sangat  penting, khusunya   sebagai   lembaga penengah 

antara pihak yang memiliki dana dan  pihak yang membutuhkan dana.  

Selain Bank, lembaga pembiayaan  tentu dapat memenuhi semua kebutuhan 

masyarakat akan dana. Selebihnya, lembaga pembiayaan ternyata dapat memberikan 

berbagai  macam kemudahan dibandingkan dengan persyaratan yang diberikan oleh 

Bank. Kemudahan tersebut menjadikan lembaga pembiayaan mengalami 

perkembangan yang cukup pesat di Negara kita. Lembaga pembiayaan atau dikenal 

dengan istilah Multi finance merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di 

Indonesia yang mempunyai peranan dalam membiayai kususnya di kebutuhan 

masyarakat, baik bersifat produktif maupun konsumtif. 

Namun saat ini dunia sedang melawan covid 19 yang berdampak pada banyak 

sektor salah satunya adalah lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan 

bukan bank sebagai akibatnya berimbas terhadap perlambaan pertumbuhan 



pembiayaan, meningkatnya pembiayaan bermasalah sehingga berdampak pada 

banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, tentu pembiayaan tidak lancar 

berdampak pada kinerja keuangan lembaga keuangan baik perbankkan maupun bukan 

bank. 

Untuk itu maka diperlukannya analisis rasio. (Fahmi, 2013) menyatakan bahwa 

dengan menggunakan rasio keuangan sebagai media analisis dapat diperoleh manfaat 

yaitu “analisis rasio keuangan sangat berguna untuk dijadikan sebagai media untuk 

menilai kinerja serta prestasi perusahaan”. Analsis rasio keuangan ialah analisis 

laporan keuangan perusahaan untuk mengetahui taraf kesehatan suatu perusahaan. 

dengan menggunakan analisis rasio keuangan, maka perusahaan mampu mengetahui 

perkembangan suatu perusahaan saat ini serta pada masa yang akan datang sehingga 

bisa dicermati sehat atau tidaknya kinerja keuangan sebuah perusahaan. 

Dalam interpretasi serta analisis laporan keuangan suatu perusahaan, 

dibutuhkan adanya ukuran atau standar tertentu. ukuran yang seringkali dipergunakan 

pada analisis keuangan ialah rasio. Analisis rasio dapat menggambarkan posisi, kondisi 

maupun hasil kerja yang sudah dicapai. Analisis rasio dapat di klasifikasikan pada 

berbagai jenis, antara lain yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasio 

profitabilitas, dengan adanya rasio keuangan ini dapat diketahui taraf 

likuiditas,solvabilitas serta profitabilitas suatu perusahaan dan bisa menyampaikan 

gambaran perusahaan yang sebenarnya sehingga bisa mengukur kienrja perusahaan. 

Kinerja perusahaan perlu diperhatikan supaya pengurus perusahaan bisa mengatahui 

keadaan keuangan yang dimiliki sehingga mampu memilih rencana strategis untuk 

masa yang akan datang. 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Wesly Andri & Septony B, 2016) dengan judul 

analisis laporan keuangan guna menilai kinerja keuangan perusahaan studi komperstif 

PT. Telkom Indonesia serta Sk Telcom dalam penelitiannya pengukuran dengan 

menggunakan  rasio keuangan maka perusahaan dapat mengetahui kinerja keuangan 

perusahaan sehingga dapat dilihat kondisi baik buruknya suatu perusahaan. informasi 

tersebut nantinya akan digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil 



keputusan, baik manajemen maupun pihak eksternal perusahaan. Demikian juga 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Harahap et al., 2020), dengan judul analisis 

rasio keuangan terhadap kinerja perusahaan PT Eastparc Hotel, Tbk (masa awal 

pandemi covid-19) dari hasil penelitian bahwa korelasi antara rasio keuangan dengan 

kinerja keuangan dapat merencanakan serta mengatur segala kebutuhan perusahaan 

untuk mengukur kekuatan serta kelemahan dalam mencapai dan  menaikkan laba 

perusahaan baik dari rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas serta rasio 

profitabiilitas. sehingga pihak kepentingan perusahaan dapat mengambil kebijakan 

serta keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam  perusahaan pada saat ini 

yaitu pandemi covid 19. 

Peneliti-peneliti terdahulu dapat menandakan bahwa rasio keuangan dapat 

digunakan sebagai alat guna menilai kinerja perusahaan baik dari segi hutang jangka 

pendek, modal serta efisiensi sumber daya perusahaan serta profit atau laba  

perusahaan. sehingga dapat mempermudah  pihak perusahaan untuk dapat mengambil 

keputusan atau kebijakan pada perusahaan. 

Salah  satu lembaga keuangan bukan bank yang terdampak ialah PT Federal 

International Finance (“FIFGROUP”), PT Federal International Finance 

(“FIFGROUP”)  

Pendapatan yang dihasilkan oleh FIF berdasarkan laporan keuangan pada tahun 

2019 dan 2020 yang di tujukan oleh tabel berikut: 

 

Data pendapatan dari perusahaan FIF tahun 2019 dan 2020 

Tabel 1. 1 Laporan tahunan FIF 

(Dalam satuan jutaan rupiah) 

Keterangan  2020 2019 

   

Asset  32,585,727 35,715,782 

Pendapatan  9,579,043 9,983,478 



Sumber: Laporan Tahunan FIF 

Sesuai tabel yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui bagaimana 

pendapatan yang telah diterima oleh FIF pada periode 2019 serta 2020, asset 

mengalami penurunan sebanyak 8,7% serta pendapatan mengalami penurunan 

sebanyak 4,05% . hasil presentase tersebut bisa dapat simpulkan bahwa semenjak 

terjadinya pandemi perusahaan FIF mengalami penurunan laba . 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggangkat judul “ Perbandingan 

Analisis Rasio keuangan ( Rasio Profabilitas, Rasio Likuiditas, serta Rasio 

Solvabilitas), Terhadap Kinerja Keuangan PT Federal International Finance (Pada 

Masa Sebelum dan Saat Pandemi) 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah terjadi perbedaan rasio profitabiltas, rasio likuiditas, dan rasio 

solvabilitas pada FIF group pada masa pandemi dan sebelum pandemi 

2. Bagaimana langkah yang harus diambil oleh FIF Group dalam mengatasi 

masalah pada saat pandemi coivd 19? 

1.3 Tujuan  

1. Untuk mengetahui Apakah terjadi perbedaan rasio profitabiltas, rasio likuiditas, 

dan rasio solvabilitas pada FIF group pada masa pandemi dan sebelum pandemi 

2. Untuk mengetahui bagaimana langkah yang harus diambil oleh FIF group 

mengatasi masalah pada saat pandemi covid 19 

1.4 Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi 

tentang analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan PT Federal 

International Finance pada masa sebelum pandemi dan saat pandemi. 
 



2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan  

Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga secara keseluruhan kinerja 

perusahaan meningkat. 

b. Bagi STIE Malangkucecwara 

Penulis berharap pene;litian ini dapat menambah wawasan pengembangan 

penelitian di STIE Malangkucecwara 

c. Bagi Penulis 

Penulis berharappenelitian ini dapat mengimplementasikan ilmu yang sudah 

diperoleh selama ini untuk memecahkan masalah – masalah di lapangan 

 


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah
	1.3 Tujuan
	1.4 Manfaat


