
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Kisah sukses industri otomotif bermula dari perubahan pola pengeluaran 

domestik yang kuat.  Pengeluaran beralih dari konsumsi pokok ke konsumsi yang 

bersifat bebas menentukan sendiri kebutuhannya di tengah meningkatnya tingkat 

pendapatan, aspirasi yang lebih kuat untuk standar kehidupan yang lebih baik dan 

adanya urbanisasi akan mendorong industri otomotif akan terus tumbuh dengan 

sangat cepat di tahun-tahun mendatang.  Kepemilikan mobil adalah simbol dari 

kemajuan ekonomi dan memiliki posisi sangat tinggi pada daftar produk 

keinginan konsumen. Pembelian mobil perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih 

kuat dan ketersediaan keuangan di tingkat bunga yang relatif rendah. Dalam 

jangka panjang, penjualan otomatis berkorelasi positif dengan pendapatan rumah 

tangga dan ekspektasi penghasilan masa depan (Abhyankar 2012). 

Penjualan mobil di Indonesia cukup tinggi, selalu berkisar di atas  1 juta unit 

dari tahun 2013-2017, menunjukkan bahwa terjadi perubahan kebebasan 

menentukan pemenuhan kebutuhan berdasarkan peningkatan penghasilan.  Mobil 

atau kendaraan bermotor lainnya menjadi simbol sukses dan kebanggaan.  

Keinginan memiliki mobil harus didukung pendapatan yang relatif tinggi, 

mengingat harga mobil yang ratusan juta rupiah akan sulit untuk dipenuhi secara 

kontan.   

Kredit menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi perbedaan pendapatan 

dan pengeluaran untuk pembelian mobil atau aset rumah tangga lainnya.  Selain 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, kredit juga dapat digunakan untuk 

membangun aset rumah tangga. Sebagian masyarakat Indonesia masih 

menganggap membeli mobil sama dengan membeli aset atau berinvestasi.  

Dimana pada saat diperlukan aset tersebut akan dikonversikan kembali menjadi 

uang.  Konsumen memilih kredit mobil dengan alasan cukup beragam, dari mulai 

uang muka yang rendah, jangka waktu yang panjang ataupun kesiapan keuangan 

mereka.  

Kebutuhan akan kredit mobil di Indonesia dipenuhi oleh produk 

pembiayaan yang ditawarkan oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance.  

Perusahaan pembiayaan membantu masyarakat membeli aset melalui pembayaran 

secara kredit atau angsuran. Definisi pembelian secara angsuran menurut 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 sebagai berikut: 

Pembelian dengan pembayaran secara angsuran adalah kegiatan pembiayaan 

dalam bentuk pengadaan barang dan/atau jasa yang dibeli oleh debitur dari 

penyedia barang atau jasa dengan pembayaran secara angsuran.   Aset yang 

didanai oleh perusahaan pembiayaan sebagian besar adalah motor dan mobil. 

Bisnis pembiayaan secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat, yang 

pada akhirnya akan menggerakkan perekonomian keseluruhan akibat efek 

berganda atas kepemilikan motor dan mobil tersebut.  

Penjualan secara kredit tidak selalu berjalan lancar, dimana semua debitur 

membayar pokok dan bunga pinjaman tepat waktu.  Sebagian debitur akan 

mengalami keterlambatan dengan jumlah hari keterlambatan yang berbeda yang 

mencerminkan kualitas piutang perusahaan pembiayaan.  Menurut Peraturan 
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Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014, kualitas piutang perusahaan 

dikelompokkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, 

dan macet.  Lima golongan kredit tersebut dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu 

kredit lancar atau performing financing dan kredit bermasalah atau non 

performing financing (NPF). Istilah NPF ini kalau diperbankan lebih dikenal 

sebagai Non Performing Loan (NPL).  Kualitas piutang yang dikelompokkan ke 

dalam NPF adalah kurang lancar, diragukan dan macet, dengan kriteria debitur 

mengalami keterlambatan pembayaran pokok beserta bunga lebih dari 90 hari 

kalender. 

Pertumbuhan perusahaan pembiayaan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 

secara jumlah mengalami penurunan dari 202 di tahun 2013 menjadi 193 di tahun 

2017. Penurunan jumlah perusahaan pembiayaan ini dikarenakan adanya 

pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan.  Pertumbuhan perusahaan 

pembiayaan ini terlihat pada Gambar 1 berikut : 

 

 
Sumber : OJK (2018) 

Gambar 1  Jumlah (unit) dan aset perusahaan pembiayaan di Indonesia tahun 

2013-2017 (Rp triliun) 

 

Berdasarkan Gambar 1, yang sumbernya diambil dari laman Otoritas jasa 

Keuangan, meskipun secara jumlah perusahaan menurun, namun aset perusahaan 

pembiayaan tetap mengalami pertumbuhan 19% dari 401 triliun pada tahun 2013 

menjadi 477 triliun di tahun 2017.  Bertambahnya aset perusahaan pembiayaan ini 

menggambarkan bisnis pembiayaan masih sangat menarik dan pasarnya terus 

tumbuh. 

Pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan tersebut mendorong peningkatan 

penjualan kendaraan bermotor, terutama mobil.  Menurut data Gabungan Industri 

Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan mobil berfluktuasi 

sepanjang tahun 2013-2017 dengan penjualan pada tahun 2017 meningkat sekitar 

15 000 unit dibandingkan tahun 2016.  Pemimpin pasar mobil masih dipegang 

oleh merk Toyota.  Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 2 berikut ini.  
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Sumber : Gaikindo (2018) 

Gambar 2  Jumlah penjualan mobil nasional, Toyota dan pangsa pasar Toyota 

tahun 2013-2017 

 

Penjualan mobil nasional yang terlihat pada Gambar 2, mengalami 

penurunan 12% dari 1 229 811 unit di tahun 2013 menjadi 1 079 534 unit di tahun 

2017. Pasar mobil nasional didominasi oleh Toyota yang mampu menguasai 

pangsa pasar sebesar 34.4% atau sekitar 371 332 unit dari total penjualan nasional 

di tahun 2017.  Angka penjualan Toyota ini terkoreksi dari tahun sebelumnya 

sebesar 381 570 unit dengan pangsa pasar 35.9%. Penjualan Toyota tidak berdiri 

sendiri, melainkan didukung oleh beberapa perusahaan pembiayaan yang salah 

satunya adalah PT  Toyota Astra Finance. 

PT TAF didirikan pada tahun 2006, hasil kerja sama antara PT AI, Tbk dan 

TFSC.  Pendirian PT TAF memang ditujukan untuk mendukung penjualan mobil 

Toyota di Indonesia.   PT TAF mencatatkan pertumbuhan yang sangat cepat 

terutama pada tahun 2016.  Pada tahun tersebut total penyaluran kredit kendaraan 

mobil  PT TAF mencapai 81 525 unit   dengan  nilai 13.48 triliun  rupiah. Hasil 

penjualan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.  

 

 
Sumber : PT TAF (2018) 

Gambar 3  Pertumbuhan penjualan dan aset PT TAF dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017 (Rp triliun) 
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Penjualan tersebut mengalami penurunan di tahun 2017, seperti terlihat pada 

Gambar 3, mengikuti turunnya penjualan kendaraan Toyota dari dealer.  Aset   PT 

TAF terus tumbuh dari 14.7 triliun rupiah di tahun 2013 menjadi 25.9 triliun 

rupiah di tahun 2017.  Penjualan yang meningkat hampir 25% di tahun 2016 

membuat total aset PT TAF mengalami pertumbuhan yang signifikan.  

Perumusan Masalah 

Peningkatan penjualan Toyota pada tahun 2016 dan 2017 masih 

mengandalkan kendaraan keluarga yang berkategori low segment atau LCGC 

(Low Cost Green Car) seperti Agya dan Calya.  Debitur dari segment ini 

merupakan keluarga baru dengan kebutuhan kredit mobil dengan uang muka 

(Down Payment) rendah.  Peluang ini ditanggapi oleh PT TAF dengan 

mengeluarkan paket pembiayaan dengan DP rendah dan cicilan ringan yang 

membutuhkan jangka waktu kredit lebih lama.  Uang muka yang makin rendah 

dan juga tenor yang makin panjang dimungkinkan akan berpengaruh pada besaran 

kredit atau total pinjaman.  Dimana setiap debitur disetujui besaran kreditnya 

bervariasi.  Tergantung pada jenis kendaraan yang diambil, latar belakang debitur 

serta skema kredit yang dipilih. Semakin besar total pinjamannya maka akan 

mempengaruhi kerugian perusahaan jika terjadi kemacetan pada pembayaran 

kreditnya.  Sebaran besaran kredit yang disalurkan ke debitur dapat dilihat pada 

Gambar 4, dimana 193 884  debitur mempunyai besaran kredit di kisaran 150 – 

300 juta rupiah.  Kendaraan yang kredit di kisaran besaran kredit ini sebagian 

besar adalah LCGC dan low mpv seperti tipe kendaraan Avanza. 

 

 
Sumber : PT TAF(2018) 

Gambar 4  Sebaran besaran kredit yang disalurkan PT TAF tahun 2013-2017 

 

Skema penjualan kredit dengan DP rendah mengakibatkan jumlah 

pembiayaan dibandingkan harga kendaraan atau Loan to Value (LTV) meningkat. 

Penjualan kredit PT TAF dengan LTV >90% meningkat tajam di tahun 2016 

sebesar 30 277 unit   dengan porsi 37% dari total penyaluran kredit pada tahun 

tersebut.  Penjualan dengan LTV >90% ini meningkat hampir 20 kali lipat 
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dibandingkan penjualan di tahun 2013.  Perusahaan melakukan evaluasi dan mulai 

mengurangi pembiayaan dengan LTV tinggi pada semester kedua tahun 2017, 

sehingga menurunkan jumlah penjualan kredit dengan LTV >90% menjadi 

sebesar 23 417 unit. Pergerakan penjualan kredit dengan berdasarkan LTV 

ditampilkan pada Gambar 5 berikut ini. 

 

 
Sumber : PT TAF (2018) 

Gambar 5  Jumlah penjualan berdasarkan Loan to Value PT TAF tahun 2013-

2017 

 

 Pada tahun 2013 - 2017 kualitas piutang di PT TAF yang dikategorikan 

sebagai NPF mengalami peningkatan. Jumlah debitur yang mengalami 

keterlambatan lebih dari 90 hari bertambah.  Peningkatan NPF yang signifikan 

terlihat di tahun 2017, yang semula 0.32% di tahun 2013 menjadi hampir empat 

kali lipat di tahun 2017.  Peningkatan ini menjadi perhatian sekaligus pertanyaan 

di manajemen apakah peningkatan low segmen dengan LTV di atas 90% pada 

tahun 2016 menyebabkan kenaikan NPF di 2017.  Walaupun masih di bawah 

ketentuan OJK yang menyebutkan maksimum NPF adalah 5%, tetapi kenaikan 

yang hampir dua kali lipat perlu diwaspadai. 
 

 
Sumber : PT TAF (2018) 

Gambar 6  Peningkatan Non Performing Financing dan rugi bersih / net loss      

PT TAF tahun 2013-2017 
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Peningkatan NPF ini juga diiringi dengan peningkatan rugi bersih/Net loss 

PT TAF, seperti terlihat pada Gambar 6. Kondisi NPF yang tinggi menurut 

Musthikaningtyas (2011), akan menyebabkan paling tidak tiga dampak yaitu 

meningkatkan kerugian sehingga menurunkan profitabilitas, menambah biaya 

operasional, dan menurunkan persentasi capital adequacy ratio (CAR).   NPF 

tinggi berpengaruh terhadap kerugian yang dialami PT. Toyota Astra Finance. 

Peningkatan Net loss atau kerugian di PT TAF terjadi seiring dengan peningkatan 

NPF. Non Performing Financing pada tahun 2013 sebesar  0.32% , meningkat 3.4 

kali menjadi 1.10% di tahun 2017.  Peningkatan NPF ini menyebabkan kerugian 

yang terjadi naik 7.1 kali dari 125 miliar rupiah di tahun 2013 menjadi 889 miliar 

rupiah di tahun 2017.  Kerugian yang terjadi di tahun 2017 menekan profitabilitas 

PT TAF, sehingga turun dari 350.5 miliar rupiah di tahun 2016 menjadi 17.6 

miliar rupiah di tahun 2017, seperti terlihat pada Gambar 7 berikut. 

 

 
Sumber : PT TAF (2018) 

Gambar 7  Pencapaian laba bersih PT TAF tahun 2013-2017 

 

Berdasarkan uraian sebelumnya, peningkatan kerugian (net loss) PT TAF 

terjadi seiring dengan peningkatan Non Performing Financing (NPF).  Sehingga 

PT TAF yang seharusnya mencatatkan peningkatan laba dibandingkan tahun 2016, 

ternyata mengalami penurunan hingga 95.2% di tahun 2017.  Permasalahan yang 

dapat dirumuskan dari uraian di atas adalah sebagai berikut, : 

1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi besaran kredit (total pinjaman) di 

PT TAF? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Non Performing Financing di PT 

TAF? 

3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi lamanya keterlambatan pembayaran 

debitur di PT TAF? 

4. Bagaimanakah strategi PT TAF dalam mengendalikan NPF di masa yang akan 

datang? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan di 

atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besaran kredit (total pinjaman) 

di PT TAF. 

2. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Non Performing Financing di 

PT TAF. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi lamanya keterlambatan 

pembayaran debitur di PT TAF 

4. Menyusun langkah-langkah strategi PT TAF dalam mengendalikan NPF di 

masa yang akan datang. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Pihak PT TAF : 

a. Membantu pemahaman mengenai gambaran faktor-faktor yang dapat 

memengaruhi besaran kredit  NPF dan lamanya keterlambatan dalam 

membuat produk pembiayaan. 

b. Membantu menyusun langkah-langkah strategi PT TAF dalam 

mengendalikan NPF di masa yang akan datang. 

2. Pihak penulis untuk mengaplikasikan ilmu dan topik penelitian yang telah 

dipelajari ke dalam pekerjaan sehari-hari. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian tesis ini terbatas pada analisa data dan menguji 

hipotesa berdasarkan data sekunder yang didapat dari internal PT TAF, dengan 

rentang waktu 2013-2017.  Pemilihan rentang waktu tersebut dilakukan dengan 

pertimbangan terjadinya kenaikan NPF dan Net loss serta profitabilitas yang 

turun.  Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus di PT TAF 

dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besaran kredit, Non 

Performing Financing dan lamanya keterlambatan pada pembiayaan mobil. 

 

 

 

  




