
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara agraris, Indonesia m e d i  berbagai jenis tanaman yang dapat 

dikembangkan menjadi produk agribisnis yang bernilai ekonomis. Salah satu jenis 

tanaman agribisnis itu adalah pohon kelapa. Selma ini pemanfaatan yang diambii dari 

pohon kelapa kebanyakan yang berasal dari buahnya dan belum banyak pemanfaatan 

dari unsur lainnya selain buah. Bahkan cenderung dianggap sebagai limbah atas 

pemanfaatan buahnya. Salah satu bagian yang dapat dikembangkan dan dihasilkan 

sebagai produk yang bernilai ekonomis dari tanaman kelapa adalah pengolahan lebii 

lanjut terhadap air kelapa. Air kelapa dapat diolah menjadi produk lain yang dapat 

digolongkan sebagai bahan minurnan segar yang biasa disebut dengan nata de coco. 

Banyak perusahaan skala kecil dan menengah yang bergerak dalam pengolahan 

air limbah kelapa menjadi nata de coco ini. Disamping teknologi yang tidak rumit, 

produk nata de coco juga memiliki pasar yang baik, sebagaimana produk pangan pada 

umumnya. Salah satu perusahaan yang memproduksi nata de coco adalah C.V. Citra 

Pangan Mandiri (CPM), yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 

Dalam rangka memperlancar proses produksi dan pemasaran produk, maka 

CV. CPM memerlukan modal kerja yang memadai. Modal kerja antara lain berupa 

uang tunai yang diperlukan dalam operasi perusahaan setiap hari seperti : untuk 

pembelian bahan baku, membeli bahan penolong, membayar upah tenaga kerja yang 

langsung menangani proses produksi dan biaya-biaya operasi lainnya yang hams 

http://www.mb.ipb.ac.id



dibayar. Besarnya modal kerja yang dibutuhkan setiap perusahaan antara lain 

bergantung kepada volume usaha dan tingkat perputaran yang bisa dicapai oleh 

perusahaan tersebut. Semakin besar volume usaha akan diperlukan modal yang makin 

besar pula untuk membiayai operasi setiap hari. 

Salah satu sumber pemasukan dana bagi perusahaan adalah penjualan. 

Penjualan merupakan suatu kegiatan akhir dalam pengelolaan atas barang dagangan 

bagi perusahaan dagang, atau barang jadi bagi perusahaan industri. Penjualan juga 

merupakan suatu kegiatan yang dapat memperlancar operasi suatu perusahaan. 

Penjualan pada umumnya dilakukan dengan dua cara yaitu penjulan secara tunai dan 

penjualan secara kredit. 

Pada penjualan secara tunai, perusahaan akan secara langsung menerima uang 

sebagai hasil atau balas jasa atas penyerahan barang dagangan kepada pembelinya. 

Cara penjualan ini akan mengakibatkan masing-masimg pihak yang terlibat dalam 

transaksi jual beli tidak terjadi ikatan setelah transaksi tersebut selesai dilaksanakan. 

Dalam hal ini penjual akan menyerahkan barang yang diperdagangkan dan pada saat 

yang bersamaan akan diterima oleh pembeli, sebaliknya pembeli akan menyerahkan 

sejumlah uang yang disepakati bersama dan akan diterima oleh penjual. 

Lain halnya yang terjadi pada penjualan secara kredit, diiana pada transaksi 

penjualan secara kredit pembeli akan menerima barang yang diperjualbelikan secara 

langsung, akan tetapi penjual baru akan menerima uang pembayaran di masa yang 

akan datang. Dengan adanya perbedaan waktu penyerahan barang dan uang inilah 
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diharapkan hubungan antara pembeli dan penjual akan berlangsung terus-menerus. 

Hubungan itu berupa hubungan utang-piutang yakni pembeli memiliki kewajiban 

membayar utang, sedang penjual memiliki hak untuk menagih atas piutangnya kepada 

pembeli. Hubungan itu akan selalu ada hingga penjual menerima seluruh pembayaran 

atas transaksi penjualan yang telah diaksanakan. 

Namun demikian persoalannya tidak semudah yang dibayangkan sebelumnya. 

Dengan penjualan secara kredit, bagi penjual akan terdapat beban yang mungkin harus 

ditanggung, antara lain : 

1. Dengan penjualan secara kredit, berarti terdapat dana penjual yang tertanam di 

dalam piutang dagang dan ini &an menyebabkan kebutuhan modal kerja yang lebii 

besar lagi. 

2. Adanya risiko tidak tertagihnya piutang di masa yang akan datang. Banyak hal yang 

dapat menyebabkan terjadinya kredit macet, antara lain : adanya kepailitan yang 

dialami oleh debitur, kemampuan debitur dan lain-lain. 

3 .  Tibulnya biaya penaghan koleksi atas piutang dagang yang telah jatuh tempo. 

4. Terjadinya opportunity cost karena hilangnya kesempatan perusahaan dalam 

memanfaatkan dana yang tertanam di dalam piutang dagang. 

Adanya risiko-risiio tersebut di atas, mengharuskan perusahaan dalam 

mengelola piutang dagang dengan baik. Sebelum diberikan kredit, seharusnya 

perusahaan mempelajari secara seksama dan teliti mengenai calon debitur yang akan 

melakukan pembelian secara kredit. Disamping itu juga perlu ditetapkan kebijakan 
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dalam penetapan harga jual atas barang dagangan dan jangka waktu kredit yang akan 

diberikan kepada calon debitur. Dengan demikian akan terhindar tejadinya kerugian 

atau paling tidak dapat mengurangi tejadinya kerugian tersebut. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang dihadapi perusahaan tersebut di atas, maka 

geladiiarya ini diiokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pihak manajemen mempertimbangkan sebelum mengambii keputusan 

untuk memberikan kredit kepada calon pembeli yang akan melakukan pembelian 

atas produk yang dihasilkannya secara kredit? 

2. Faktor-faktor apa saja yang diperhitungkan oleh pihak manajemen dalam 

pengambilan keputusan tersebut? 

3. Langkah-langkah apa yang harus diiakukan perusahaan dalam rangka menghindari 

kredit yang kemungkinan macet karena tidak terbayar oleh debitur? 

C. Tujuan Geladikarya 

Tujuan Geladiiarya ini adalah: 

1. Mengkaji bagaimana pihak manajemen memutuskan untuk memberikan kredit 

(penjualan kredit) kepada konsumen dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. 

2. Mengkaji faktor-faktor penting apa saja yang dipertimbangkan oleh pihak 

manajemen dalam mengelola penjualan secara kredit. 

3 .  Memformulasikan strategi dan langkah altematif yang dapat dilakukan oleh pihak 
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perusahaan unwk menghindari tejadinya debitur yang tidak dapat memenuhi 

kewajibannya sehingga selumh tagihan dapat diterima. 

D. Ruang Lingknp Geladikarya 

1. Mengingat keterbatasan sumberdaya (waktu dan dana), maka kajian hanya 

dilakukan pada analisis bagaimana pertimbangan yang diambil oleh fihak 

manajemen dm faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam memutuskan 

untuk memberikan kredit kepada pelanggan, yakni bempa penjualan secara kredit. 

2. Pengkajian dilakukan terbatas hanya pada tahap pemberian altematif pemecahan 

masalah, sedang aplikasinya diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan fihak 

manajemen perusahaan. 

E. Manfaat Geladikarya 

1. Bagi penulis, penelitian ini mempakan sarana untuk mengaplikasikan teori-teori 

yang didapatkan di dalam pekuliahan selama ini untuk memecahkan permasalahan 

yang terjadi di lapangan 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini akan memberikan masukan dalam pengambiian 

keputusan untuk memberikan atau tidak kredit kepada langganan 
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