
1. PENDAHULUAN 

1 .I. Latar Belakang 

Besamya jurnlah penduduk, kondisi geografis dan pendapatan 

perkapita masyarakat Indonesia merupakan potensi pasar yang sangat baik 

bagi usaha penjualan kendaraan roda dua khususnya sepeda motor. PT. 

Federal International Finance (FIF) yang didirikan sejak Mei tahun 1989 dan 

merupakan anak perusahaan Astra, adalah perusahaan dalam negeri 

pertarna yang bergerak dalarn bidang pernbiayaan konsumen khususnya 

pernbiayaan kredit Sepeda Motor Honda. Sarnpai dengan akhir tahun 2002 

FIF telah mempunyai 63 cabang yang tersebar di harnpir seluruh provinsi di 

Indonesia dengan jurnlah outlet kurang lebih 196 outlet. 

FIF Cabang Bogor sebagai salah satu anak cabang didirikan pada 

Februari 1996 dan pertarna kali berternpat di Cisalak, Jalan Raya Bogor 

dengan area penjualan Depok dan Bogor. Peningkatan penjualan akhimya 

rnenyebabkan FIF Cabang Bogor hams lebih terkonsentrasi lagi sehingga 

pada bulan November 1996 didirikanlah FIF Cabang Bogor dan FIF Depok 

hanya sebagai pelwakilan saja. 

Pada awalnya, FIF Cabang Bogor rnelayani penjualan untuk area 

Bogor, Depok, Sukaburni dan Cianjur dan bekerjasama dengan seluruh 

dealer resmi Sepeda Motor Honda (SMH) di ketiga wilayah tersebut. Dengan 

semakin berkembangnya pasar selanjutnya untuk daerah Depok dan 

Sukabumi menjadi cabang tersendiri. Untuk FIF Cabang Bogor khusus hanya 
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Gambar 1. Hubungan antara Konsumen, Dealer dan FIF 

melayani jasa pembiayaan konsumen SMH Non Avalist (tanpa penjamin), 

yaitu bahwa perjanjian kredit diadakan langsung antara pihak FIF dengan 

konsumen tanpa jaminan dari dealer SMH. Hubungan antara konsumen 

dealer dan FIF dapat dilihat dalam Gambar 1. 

Pertumbuhan usaha jasa pembiayaan konsumen, menurut Budi 

Rachmat (2002: 136), mengalami penurunan yang cukup drastis di tahun 

1998. Berdasarkan data Rekapitulasi Perkembangan Keadaan Keuangan 

Perusahaan Pembiayaan Tahun 1996 sampai dengan Agustus 1998, aktivitas 

pembiayaan konsumen secara netto mengalami penurunan sebanyak Rp 

3.672.019,- juta dalam kurun 8 bulan pertama pada tahun 1998 di mana 

tahun 1997 tercatat Rp 10.600.628,- juta, sedangkan Agustus 1998 tercatat 

Rp 6.928.609,- juta atau turun 34% selama 8 bulan. Bagi usaha jasa 

pembiayaan konsumen, kondisi penurunan ini dapat saja berlanjut terus, 



apabila iklirn usaha belum juga rnembaik, tingkat pengangguran masih tinggi 

dan harga kebutuhan pokok masih rnahal. Hal ini merupakan kendala bagi 

perusahaan pembiayaan konsumen sebab konsumen lebih mementingkan 

kebutuhan pokok, khususnya konsumen berpenghasilan rnenengah ke 

bawah yang selama ini rnenjadi sasaran pembiayaan. 

1 2002 1 12.987 1 121.133.058 1 5.892 1 83 ( 49.449.182 1 68,9 

Keterangan: ' dalam ribuan 

Sumber: Data penjmlan FIF Bagar 2033 

Tabel 1. Penjualan PT. FIF Cabang Bogor, (1 999-2002) 

Namun, kondisi tersebut tampak tidak menyurutkan usaha 

pembiayaan konsurnen FIF Cabang Bogor. Pembelian SMH di Bogor dan 

sekitamya selama 1999 sarnpai 2002 tampak meningkat, bahkan pangsa 

pasar pembelian secara kredit yang mereka peroleh semakin besar. 

Thn 

Tabel 1 menunjukkan, pada tahun 1999 FIF menguasai pangsa pasar 

sebesar 55%, tahun 2000 sebesar 56,5% dan tahun 2001 sebesar 57% 

(khusus untuk pasar SMH Bogor dan sekitamya). Sedangkan dibandingkan 

dengan penjualan seluruh merk di tahun 1999 FIF menguasai pangsa pasar 

sebesar 22%, tahun 2000 sebesar 21 , I  % dan tahun 2001 sebesar 28,5% 

(Sumber: PT. FIF cabang Bogor). Peningkatan pembelian sepeda motor Merk 

Honda secara kredit di FIF Cabang Bogor setelah krisis moneter 1998 

bagairnanapun tidak terlepas dari cara-cara FIF Bogor dalam memberikan 

Penjualan I Penjualan ( Pertumbuhan Unit ( Pertumbuhan Rupiah 

Unit I Rupiah* I Unit I % I Rupiah* I % 



pelayanan pernbiayaan konsurnen. Strategi pelayanan dan pernasaran 

pernbiayaan konsurnen di FIF Bogor ialah sebagai berikut: 

a) Pada tahun 2000, FIF Bogor rnernperluas coverage area dari area < 60 

Krn rnenjadi area > 60 Km (rnasuknya daerah Bogor Barat sebagai 

pasar potensial, seperti: Tenjo dan Rurnpin). 

b) Mernperluas jaringan dengan rnendirikan beberapa POS (point ofsales) 

sehingga rnernudahkan konsurnen untuk rnendapatkan pelayanan, baik 

itu penjualan rnaupun pernbayaran (adanya Customer Service FIF pada 

dealer-dealer terpilih) 

c) Meningkatkan pelayanan dengan rnemberikan training pada karyawan, 

khususnya karyawan frontliner, seperti: Basic Mentality, Customer. 

Satisfaction, Motivational programme 

d) Mernbuat paket-paket kredit yang rnenarik yang disesuaikan dengan 

hari-hari besar dan kondisi sosial rnasyarakat Bogor, seperti: bunga 

rnurah, hadiah langsung dan hadiah undian. 

e) Meningkatkan kernudahan, kecepatan dan ketepatan dalarn proses 

penilaian kredit (survey) dengan tetap berdasarkan pada kualitas resiko, 

seperti: uang muka besar (>50%), data hanya KTP dan KK. 

FIF Bogor sendiri rnenyadari bahwa bergerak pada bisnis pernbiayaan 

berkaitan erat dengan resiko kredit rnacet. Dengan sernakin besar nilai 

penjualan kredit, rnaka sernakin besar pula peluang penurunan kualitas dari 

piutang yang ada. 



Tabel 2. Persentase Piutang Lancar PT. FIF Bogor,(2000-2002) 

Tahun Penjualan Penjualan Piutang 
Unit Rupiah* Lancar (%) I 

Keterangan: ' dalam ribuan 

Sumber: Data piutang FIF Bogor2W3 

Pencapaian target penjualan disertai dengan kualitas piutang yang baik 

tentulah sangat diharapkan, tetapi peningkatan volume penjualan baik itu 

secara unit maupun nilai (rupiah) berpengaruh langsung terhadap besamya 

resiko (kredit macet), itu terlihat dari turunnya rata-rata persentase piutang 

lancar FIF Bogor dari rata-rata 94% di tahun 2000, 92,5% tahun 2001 dan 

88% di tahun 2002 (Tabel 2). 

FIF Bogor sebagai perusahaan pembiayaan memiliki tujuan rnening- 

katkan profit atau laba perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam meningkat- 

kan profit adalah meningkatkan harga (bunga kredit) dan rnenurunkan biaya 

yang timbul (cost effectiveness). Pada pelaksanaannya harga atau bunga 

yang diberikan saat ini rnerupakan tergolong produk premium atau tertinggi 

dikelasnya, oleh karena itu kebijakan perusahaan yang paling mungkin dite- 

rapkan adalah mengurangi biaya. Salah satu biaya yang timbul dan berpe- 

ngaruh cukup besar dalarn total biaya adalah biaya atas piutang. Biaya atas 

piutang ini semakin besar apabila para konsumen terlambat membayar atau 

rnenunda pernbayaran dimana perusahaan hams menanggung biaya bunga 

keterlambatan dari piutang tersebut. 



Salah sat4 cara yang diternpuh oleh perusahaan untuk rnengurangi 

biaya tersebut adalah rnernperketat persyaratan pernberian kredit,sehingga 

diharapkan konsumen yang terseleksi rnerupakan konsurnen yang rnerniliki 

kornitrnen pernbayaran yang cukup baik. Ada hubungan terbalik antara 

peningkatan jurnlah penjualan dengan kualitas piutang, bila dilakukan dengan 

cara rnernperketat pernberian kredit berarti rnernpersulit FIF untuk 

rnernperbesar jurnlah penjualan. Tetapi berdasarkan rnetode penilaian kredit 

yang sekarang terjadi peningkatan piutang tidak lancar yang cukup signifikan. 

Oleh karena itu berdasarkan kondisi saat ini perusahaan perlu rnelakukan 

evaluasi terhadap karakteristik konsurnen dan peran perilaku konsumen 

sebagai dasar rnasukan pada saat penilaian kredit. Dengan rnernbagi 

konsurnen kedalarn kategori lancar dan tidak lancar diharapkan hasil evaluasi 

konsumen dapat rnernberikan rnasukan kepada pihak rnanajernen untuk 

rnernberikan kredit kepada kelompok calon konsurnen yang merniliki 

karakteristik yang sarna dengan konsurnen yang lancar. 

Secara urnurn strategi FIF Bogor dalarn rnengelola dan rnenjaga 

piutangnya adalah sebagai berikut: 

a) Menerapkan sistern account management, yaitu bahwa satu orang 

collector bertanggung jawab terhadap satu wilayah dengan jurnlah 

konsurnen yang ditetapkan antara 600 - 800 orang. Dengan sistern ini 

diharapkan terjadi perbandingan yang ideal antara penarnbahan collector 

dan konsurnen pada satu wilayah. 



b) Mernperbanyak pilihan cara bayar angsuran, antara lain: bayar langsung 

ke outlet FIF, ditagih oleh collector, PDC (post date chaque), Transfer via 

bank, ATM dan yang terbaru adalah rnelalui kantor POS dan GIRO. 

c) Mernperbaiki dan terus rnengernbangkan proses penilaian kredit, terutarna 

rnengenai perilaku konsurnen FIF Bogor dan kaitannya dengan 

kelancaran pernbayaran. Dengan proses ini diharapkan terjadi 

peningkatan kualitas dari konsurnen yang baru (garbage in garbage out). 

Dengan strategi dan cara-cara seperti tersebut di atas diharapkan FIF 

Cabang Bogor dapat rnengelola kualitas piutangnya dengan baik yang secara 

tidak langsung dapat rneningkatkan pendapatan. 

I .l.l. ldentifikasi Masalah 

a) Bagairnana sebenarnya pengaruh karakteristik dan peran perilaku 

konsurnen pada konsurnen FIF Cabang Bogor dan hubungannya dalarn 

kelancaran pernbayaran angsuran untuk pernbelian sepeda motor Merk 

Honda secara kredit? Pengaruh karakteristik dan peran perilaku 

konsurnen dari konsurnen FIF Cabang Bogor dan hubungannya dalarn 

kelancaran pernbayaran angsuran untuk pernbelian sepeda motor Merk 

Honda sezara kredit selama ini belum diketahui. 

b) Apakah variabel-variabel pada penilaian kredit yang diterapkan FIF 

selarna ini sudah tepat? 



1.1.2. Pembatasan Masalah 

Perilaku konsumen sebagai penerima kredit dari FIF akan diteliti ber- 

dasarkan karakteristik konsumen, yaitu: umur, jenis kelamin, status 

perkawinan, jumlah orang ditanggung, jenis pekerjaan, lama kerja. 

penghasilan, pendidikan, status rumah dan juga berdasarkan peran perilaku 

konsumen (fungsi atau tugas-tugas yang dimiliki oleh seseorang pada posisi 

tertentu yang dapat mempengaruhi suatu tindakan-tindakan individu yang 

terlibat secara langsung dan mempengamhi proses pengambilan suatu 

keputusan dalam menentukan suatu penggunaan barang atau jasa). yaitu: (1) 

InitiatorIPenggagas, (2) InfluenserIPenguat, (3) Pembeli dan (4) Pengguna, 

kemudian pelaku dari peran itu sendiri yaitu: (1) Diri sendiri I konsumen) dan 

pihak-pihak luar, (2) Istri, (3) Anak, (4) Ayah, (5) Ibu (6) Mertua dan (7) 

Teman. 

Berdasarkan 4 peran pada perilaku konsumen tadi maka ruang lingkup 

pembahasan hanya dibatasi pada 3 peran perilaku konsumen yaitu: Initiator, 

Pengguna dan lnfluenser, karena peran Pembeli dilakukan oleh konsumen 

sendiri. 

Pad3 prakteknya sangat sukar untclk menilai karakter seseorang 

dalam waMu yang relat~f singkat (hanya dalam satu waktu kunjungan survey). 

Walaupun perilaku konsumen telah menjadi tujuan sebagian besar penelitian 

kepribadian dalam memprediksi perilaku, beberapa penelitian yang menga- 

mati hubungan antara kepribadian dan perilaku konsumen telah menemukan 

bahwa hanya sebagian kecil varian dalam membuat pilihan produk dapat 



dijelaskan dengan kepribadian (Kassiarajan, 1971; Adi Nugroho, 2002). 

Dengan diketahuinya peran perilaku konsumen ini diharapkan dapat mem- 

bantu untuk mendapatkan gambaran karakterpembeli dalam proses penilaian 

kredit. 

1 .I .3. Pelurnusan Masahh 

a) Bagaimana karakteristik sosial konsumen dan hubungannya dengan 

kelancaran pembayaran angsuran pada konsumen kredit sepeda motor? 

b) Bagaimana peran peri!aku konsumen dan hubungannya dengan 

kelancaran pembayaran angsuran pada konsumen kredit sepeda motor? 

I .2. Tujuan Penelitian 

a) Menganalisis hubungan karakteristik sosial konsumen dengan 

kelancaran pembayaran angsuran. 

b) Menganalisis hubungan peran perilaku konsumen dengan kelancaran 

pembayaran angsuran. 

c) Membuat implementasi penilaian untuk menentukan terhadap pemberian 

kredit. 



1.3. Manfaat Penelitian 

a) PT. FIF dapat lebih rnengetahui peran dan karakteristik konsurnen sehingga 

dapat memperkirakan kelancaran pembayaran konsumen dengan lebih 

tepat dan cepat. 

b) Membantu memberikan dasar kebijakan pernberian kredit 

1.4. Ruang Lingkup 

Penelitian dilakukan dengan memfokuskan pada responden yang telah 

menggunakan jasa pembiayaan dan dibatasi pada pernbeli/konsumen 

sebagai salah satu peran perilaku konsurnen (dan hubungannya dengan 

peran-peran lain yang berkaitan dengan kelancaran pernbayaran angsuran 

kredit) dan juga karakteristik dari konsurnen. 




