
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan yang dilaksanakan di negara kita pada saat ini 

bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh 

rakyat, atau disebut juga pembangunan dibidang ekonomi. Setiap usaha 

atau kegiatan membutuhkan modal untuk membayar usaha yang 

dijalankan. Modal tersebut sangat berperan bagi pengusaha dalam 

mengelola usahanya, agar dapat berkembang sehingga keuntungan yang 

diperoleh dapat meningkat. Sebagai penopang dalam pemenuhan 

kebutuhan permodalan tersebut, peran serta sektor sektor lembaga 

keuangan harus semaksimal mungkin untuk melayani masyarakat yang 

membutuhkan permodalan. 

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, yang didirikan sejak tahun 

1990 telah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan terbesar untuk 

berbagai merek otomotif di Indonesia berdasarkan pangsa pasar dan 

jumlah aktiva yang dikelola. Pada bulan Maret 2004, Adira Finance 

melakukan penawaran saham perdana, yang diikuti dengan pengalihan 

75,0% kepemilikan pemegang saham lama melalui penempatan terbatas 

ke PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon), salah satu bank 
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swasta nasional terbesar yang dimiliki oleh Grup Temasek dari Singapura. 

Dengan dukungan dari Bank Danamon, Perusahaan terus mengembangkan 

usahanya dengan menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat 

menghasilkan nilai yang tinggi, baik bagi konsumen maupun pemegang 

saham. 

Sejalan dengan kemampuan utama Perusahaan dalam mengelola 

risiko pembiayaan secara retail, Adira Finance lebih memfokuskan 

pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi. 

Dengan dukungan  dana yang besar dari  Bank  Danamon, serta  

profesionalisme  dan  dedikasi  yang tinggi  dari Manajemen dan seluruh 

karyawan, maka Perusahaan kembali memecahkan rekor pembiayaan baru 

pada tahun 2009 menjadi Rp 14,5 triliun, walaupun krisis keuangan 

global masih berdampak pada perekonomian Indonesia pada tahun 

tersebut (Profile perusahaan, 2010). 

Laporan keuangan merupakan instumen yang tepat untuk 

mempelajari dalam mengevaluasi dan menilai kinerja perusahaan, karena 

didalamnya terdapat informasi penting meliputi informasi tentang hasil 

usaha maupun posisi finansial dari perusahaan tesebut. Namun dalam 

memahami dan mengartikan makna yang dimaksud dalam laporan 

keuangan keuangan manajemen harus melakukan interprestasi dan 

analisis untuk dapat menarik kesimpulan. Analisis terhadap laporan 



 3

keuangan dimaksudkan sebagai suatu usaha atau (aktifitas) untuk 

membuat informasi dalam suatu laporan keuangan yang bersifat komplek 

ke dalam elemen-elemen yang lebih sederhana dan mudah dipahami. 

Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, 

rentabilitas dan permodalan perlu dilakukan. Dengan dilakukannya 

analisis terhadap keadaan keuangan, akan diketahui apakah telah terdapat 

suatu perbaikan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan 

perusahaan tersebut. Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi 

keuangan PT Adira Multifinance adalah laporan keuangan yang terdiri 

dari neraca dan laporan rugi laba. Berdasar uraian tersebut, penulis 

mengambil judul: Analisis Rasio Untuk Mengevaluasi Kinerja Keuangan 

Pada PT Adira Dinamika Multifinance, Tbk Tahun 2009. 

Pada tahun 2009 Adira Finance berhasil mempertahankan 

kinerjanya dengan tetap meningkatkan laba bersih perusahaan pada posisi 

di atas Rp 1 triliun, yaitu sebesar Rp 1,2 triliun, atau meningkat sebesar 

18,8% dibandingkan dengan laba bersih perusahaan pada tahun 2008, 

meskipun dari persentase peningkatan mengalami penurunan, namun laba 

bersih pada tahun 2009 ini merupakan pencapaian laba bersih tertinggi 

Adira Finance sejak perusahaan berdiri pada tahun 1990 dan sepanjang 

pengetahuan kami, juga merupakan laba bersih tertinggi yang pernah 

dicapai oleh perusahaan pembiayaan di Indonesia. Selain itu, piutang 
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pembiayaan yang dikelola Adira Finance juga meningkat sebesar 12,5% 

menjadi Rp 19,0 triliun, yang membuktikan keberhasilan perusahaan 

dalam mengantisipasi kondisi ekonomi yang terimbas dampak krisis 

keuangan global pada akhir tahun 2008 dan kemampuan perusahaan 

dalam memaanfaatkan setiap peluang yang ada. Lebih lanjut, pangsa 

pasar Adira Finance mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 13,2% 

untuk sepeda motor baru, sementara pangsa pasar mobil baru meningkat 

menjadi sebesar 3,4% pada tahun 2009. Jumlah pembiayaan baru Adira 

Finance juga mencetak rekor tertingginya atau mengalami kenaikan tipis 

sebesar 3,8% dibandingkan dengan tahun 2008, yaitu mencapai Rp 14,5 

triliun, sehingga Adira Finance dapat kembali melanjutkan 

keunggulannya dari seluruh pesaingnya pada tahun 2009 ini. Selain itu 

kinerja keuangan Adira Finance juga didukung oleh perusahaan induknya 

yaitu PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Laporan keuangan, 2009). 

 

B. Perumusan Masalah 

PT ADMF perlu melakukan analisis kinerja keuangan agar dapat 

mengetahui kondisi keuangannya. Media yang dipakai untuk meneliti 

kondisi keuangan adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan 

laporan rugi laba. Dengan diketahuinya kondisi keuangan lembaga ini, 

keputusan yang rasional dapat dibuat dengan bantuan alat-alat analisis 
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tertentu. Analisis keuangan dapat dilaksanakan baik oleh pihak, eksekutif 

bank maupun pihak internal PT Adira itu sendiri. Berdasarkan keterangan 

tersebut, maka penulis berusaha merumuskan permasalahan yaitu: 

“Bagaimana kinerja keuangan PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk 

dilihat dari rasio likuiditas, rasio rentabilitas dan rasio permodalan?”  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada PT ADMF dilihat dari rasio likuiditas, 

rasio rentabilitas dan rasio permodalan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi peusahaan 

dalam rangka meningkatkan likuiditas, rentabilitas dan permodalan 

perusahaan. 

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan juga 

untuk menambah pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan dalam 

bidang ini. 

 

 

 



 6

E. Sistematika Skripsi 

Untuk sedikit memperoleh gambaran permulaan terhadap hasil 

Skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB  I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

skripsi. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang lembaga 

keuangan, perkreditan, tinjauan umum tentang PT Adira 

Dinamika Multi Finance, Tbk (ADMF), laporan keuangan, 

metode dan teknik analisis laporan keuangan, serta analisis 

rasio keuangan. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, hipotesa, data dan 

sumber data serta metode analisis data. 

BAB IV Pelaksanaan Dan Hasil Penelitian 

Bab ini berisi tentang gambaran umum PT ADMF, data dan 

analisis data yang berisi tentang gambaran umum PT ADMF, 

data dan analisis data yang terdiri dari analisis likuiditas, 

rentabilitas, dan permodalan. 
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BAB V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi dan 

saran-saran yang disampaikan.  

 


