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Kinerja BFI Finance Semakin Positif  

dengan Kenaikan Pendapatan dan Kualitas Aset di Kuartal III-2019 

 

 Pendapatan meningkat 3,2% menjadi sebesar Rp2,979 triliun 

 NPF bergerak positif dari 1,43% pada Juni 2019 menjadi 1,06% pada 

September 2019 

 Laba bersih terjaga stabil di Rp1,09 triliun 
 

TANGERANG SELATAN, 25 OKTOBER 2019 – PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFI 

Finance) terus bergerak positif dengan mencatat pertumbuhan kinerja, dimana sampai 

dengan kuartal III-2019 ini Perusahaan mencatat kenaikan pendapatan sebesar 3,2% 

menjadi Rp2,979 triliun dibanding tahun sebelumnya Rp2,886 triliun secara year-on-

year (yoy). 

 

Peningkatan pendapatan tersebut diperoleh ketika Perusahaan berhasil mengelola 

bisnis dengan efektif dan efisien, kendati kondisi pembiayaan secara nasional tengah 

mengalami konsolidasi; dimana permintaan pembiayaan, terutama pembiayaan 

otomotif atau kendaraan bermotor (KKB), tengah mengalami perlambatan. 

 

Pergerakan positif ini cukup melegakan bagi Perusahaan mengingat bahwa sepanjang 

2019 pertumbuhan industri pembiayaan secara umum hanya bertumbuh di kisaran 

3%, atau di bawah target awal di angka 6% karena perubahan perilaku konsumen dan 

daya beli masyarakat yang menurun, serta pembiayaan di sektor modal kerja dan 

investasi yang paling banyak mengalami pelemahan akibat turunnya harga komoditas. 

 

“Tren penurunan ini sudah terasa sejak tahun lalu, namun kami berhasil menjaga 

pendapatan Perusahaan tetap tumbuh. Salah satunya, kami berhasil menekan biaya 

kredit (cost of credit) menjadi 1,83%,” ujar Direktur Keuangan dan Corporate Secretary 

BFI Finance, Sudjono.  

 

Peningkatan nilai pembiayaan baru juga tampak di kuartal III (Juli hingga September) 

2019 ini dengan mencatat nilai sebesar Rp4,185 triliun atau lebih tinggi 10,7% dari 

nilai pembiayaan baru kuartal II (April hingga Juni) 2019 sebesar Rp3,78 triliun.  

 

Adapun komposisi dari pembiayaan tersebut pada kuartal III-2019 adalah pembiayaan 

mobil sebesar 67%, motor sebesar 17%, alat berat dan mesin 14%, serta sisanya 
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diikuti oleh pembiayaan properti, syariah, dan pembiayaan lainnya. 

 

“BFI Finance juga berhasil menekan rasio kredit bermasalah (Non-performing 

Financing/NPF) dari sebelumnya 1,43% di akhir Juni 2019 menjadi 1,06% di akhir 

September 2019, “ tambah Sudjono.  

 

Sementara itu, laba bersih Perusahaan stabil berada di kisaran Rp1,09 triliun sampai 

dengan kuartal III-2019, sama seperti periode yang sama tahun sebelumnya.  

  

Dari sisi jaringan, sampai dengan kuartal III-2019, BFI Finance telah berhasil 

menambah dari sebelumnya 389 outlet pada periode yang sama tahun lalu menjadi 401 

outlet. Dari total outlet tersebut, 45 di antaranya melayani pembiayaan syariah. 

 

--selesai--- 

 

Tentang BFI Finance 

 
PT BFI Finance Indonesia Tbk (“BFI Finance”) adalah perusahaan jasa pembiayaan swasta yang berdiri sejak 7 

April 1982 dan berstatus go public sejak 1990. BFI Finance berfokus pada pembiayaan untuk pengadaan 

kendaraan bermotor roda empat dan roda dua, alat-alat berat, mesin-mesin, properti dan sebagainya. Dengan 

dukungan lebih dari 11.000 orang karyawannya, BFI Finance kini memiliki jaringan operasional di lebih dari 400 

lokasi di seluruh Indonesia. 

BFI Finance telah membuktikan kepiawaiannya dalam bisnis multifinance di Indonesia dengan meraih berbagai 

penghargaan bergengsi dari tahun ke tahun. Beberapa penghargaan yang diperoleh hingga Oktober 2019, antara 

lain Perusahaan multifinance berpredikat “Sangat Bagus” atas kinerja keuangan 2018 serta penghargaan khusus 

“The Most Efficient Finance Company” dan “The Biggest Leasing Financing” dari Infobank Multifinance Awards 

2019. Trofi “Best Equitable Treatment of Shareholders” sebagai salah satu dari 50 perusahaan publik terbaik dalam 

penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD). Selain 

itu, BFI Finance juga menerima penghargaan “Best Companies to Work for in Asia 2019” dari HR Asia Awards 

Indonesia. BFI Finance terdaftar dan diawasi oleh OJK. 

 

Informasi lebih lanjut, hubungi: 

Dian Ariffahmi 

Corporate Communication Unit Head 
BFI Tower Lt. 3, Sunburst CBD Lot 1.2 
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City  
Tangerang Selatan 15322 

Rizky Adelia Risyani 

Press & Media Management Specialist 
BFI Tower Lt. 3, Sunburst CBD Lot 1.2 
Jl. Kapt. Soebijanto Djojohadikusumo, BSD City  
Tangerang Selatan 15322 

Telepon 
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Website 

: (021) 29650300, 29650500  
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: www.bfi.co.id 

Telepon 
e-Mail 
Website 

: (021) 29650300, 29650500  
: corporate.communication@bfi.co.id 
: www.bfi.co.id 

 

 

mailto:francisca.susilawati@bfi.co.id
http://www.bfi.co.id/
mailto:corporate.communication@bfi.co.id
http://www.bfi.co.id/

