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BFI FINANCE LANJUTKAN KINERJA SOLID DI TRIWULAN I 2018





Pertumbuhan pembiayaan baru tercatat 31% yoy menjadi sebesar Rp4,2 triliun
Jumlah aset meningkat 34% yoy menjadi Rp17,8 triliun
Laba bersih Perusahaan meningkat 38% yoy menjadi Rp351 miliar
Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) stabil di angka 1%

JAKARTA, 17 APRIL 2018 – Pada akhir triwulan I di 2018 ini, PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI
Finance) berhasil mempertahankan kinerja positifnya dengan membukukan nilai pembiayaan sebesar
Rp4,2 triliun atau mencapai 24% dari target 2018 sebesar Rp17,2 triliun. Pencapaian pembiayaan
tersebut juga lebih tinggi 31% dari periode yang sama di 2017.
Performa Perusahaan yang baik dan solid ini sukses mengatrol jumlah aset yang dimiliki. Per 31
Maret, BFI Finance mencatat jumlah aset sebesar Rp17,8 triliun atau 34% lebih tinggi dibandingkan
periode yang sama di 2017 sebesar Rp13,3 triliun. Peningkatan aset ini didukung oleh peningkatan
nilai piutang bersih Perusahaan sebesar 32% menjadi Rp16,6 triliun, atau mencakup 93% dari jumlah
aset Perusahaan.
Laba bersih Perusahaan dilaporkan sebesar Rp351 miliar, meningkat 38% dibandingkan dengan
triwulan I 2017 dengan nominal sebesar Rp254 miliar. Hal ini didorong oleh keberhasilan Perusahaan
dalam meningkatkan jumlah pendapatan sebesar 30% atau Rp275 miliar, sementara itu kenaikan
biaya operasional (termasuk biaya kredit dan biaya bunga) meningkat 26% atau tercatat sebesar
Rp152 miliar.
Dari seluruh pembiayaan baru yang disalurkan sampai dengan 31 Maret 2018, pembiayaan mobil
bekas masih memberikan kontribusi terbesar dengan persentase 67,7%, yang diikuti dengan
pembiayaan sepeda motor sebesar 15,4%, alat-alat berat (termasuk mesin-mesin) sebesar 14,6%,
pembiayaan mobil baru 1,6% dan properti yang memberikan kontribusi sebesar 0,6%.
“Perkembangan bisnis yang dicapai oleh BFI Finance pada triwulan pertama ini lebih baik dari
periode sebelumnya. Kami bersyukur atas hasil yang kami capai di awal 2018 ini dan menjaga
momentum supaya pertumbuhan ini dapat terus dipertahankan dengan berfokus pada core business
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Perusahaan dan berbagai inovasi baru untuk menjawab kebutuhan pembiayaan masyarakat,” ujar
Direktur Keuangan BFI Finance, Sudjono.
Selain laporan keuangan yang positif, kinerja ini juga tidak terlepas dari keberhasilan Perusahaan
dalam menjaga rasio pembiayaan bermasalah atau Non-Performing Financing (NPF) di angka 1%,
lebih baik dari persentase rata-rata industri yang berkisar di angka 3 sampai 2,95% berdasarkan
Statistik Lembaga Pembiayaan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2018.
“Kami secara terus-menerus mengimplementasikan strategi pengendalian risiko yang terintegrasi
dari awal hingga akhir dan tetap mengutamakan asas kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan,
dimulai dari proses analisa kredit hingga manajemen penagihan yang efektif dan efisien, serta
memastikan kecukupan cadangan penyisihan piutang dari waktu ke waktu,” Sigit Hendra Gunawan,
Direktur Risiko Perusahaan BFI Finance, menjelaskan.
Selain menjaga stabilitas NPF, Perusahaan juga terus memperluas cakupan pangsa pasarnya dimana
selama triwulan I 2018, Perusahaan telah membuka 10 outlet baru sehingga jumlah sebaran outlet
menjadi 352, yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Provinsi Sumatera Utara hingga Papua
dengan jumlah konsumen lebih dari 500 ribu pelanggan. Dari 352 outlet tersebut, 4 di antaranya
merupakan outlet yang terletak di wilayah Jadetabek yang menyediakan layanan pembiayaan
Syariah.
Di 2018 ini, BFI Finance memproyeksikan penyaluran pembiayaan dapat tumbuh di angka 20% dan
memperluas jaringannya dengan menargetkan sekitar 50 outlet baru di seluruh Indonesia.
Perusahaan juga telah meluncurkan produk barunya yaitu BFI Finance Syariah yang saat ini masih
berfokus di segmen pembiayaan wisata halal dan perjalanan religi seperti umrah.
--selesai--
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Tentang BFI Finance
PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI Finance) adalah perusahaan jasa pembiayaan swasta berstatus go public yang berdiri
sejak 7 April 1982, berfokus pada pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat-alat
berat, mesin-mesin, properti dan sebagainya. BFI Finance kini telah memiliki 352 jaringan operasional di seluruh Indonesia,
dengan dukungan lebih dari 9.000 orang karyawannya.
BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih berbagai
penghargaan bergengsi dari tahun ke tahun. Beberapa penghargaan yang diperoleh sepanjang 2017, antara lain,
Perusahaan kembali berhasil meraih Peringkat Pertama ‘Infobank Multifinance Awards’ berdasarkan Rating 171
Perusahaan Multifinance dari majalah Infobank untuk kategori ‘Perusahaan Pembiayaan Beraset Rp10 Triliun ke Atas’ dan
memperoleh predikat ‘Kinerja Keuangan Sangat Bagus selama 2016’, serta Trofi Platinum atas keberhasilannya meraih
predikat ‘Kinerja Keuangan Sangat Bagus’ selama sepuluh tahun berturut-turut. BFI Finance juga meraih penghargaan ‘The
Best Multifinance Company’ untuk kategori Perusahaan Multifinance Besar (kepemilikan aset di atas Rp10 triliun) dalam
ajang ‘Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2017’ dari Harian Bisnis Indonesia, Penghargaan Platinum dalam ‘Indonesia
CSR Award 2017’ Kategori Perusahaan Terbuka Multifinance oleh majalah Economic Review, Penganugerahan “The IICD
CG Appreciation” untuk Peringkat Pertama Kategori Best Overall dan 50 Perusahaan Publik dengan Kapitalisasi Pasar
Menengah dan Praktik GCG Terbaik (Top 50 Emiten MidCap) oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD),
serta salah satu penerima Penghargaan ‘Best of the Best Awards 2017’ 50 Besar Perusahaan Terbuka Berkinerja Terbaik
di Indonesia dari majalah Forbes Indonesia.
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