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I     PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kredit merupakan masalah klasik yang melibatkan nasabah sebagai 

peminjam dana dan bank sebagai pemberi pinjaman.  Bagi bank, begitu kredit 

diputuskan maka langsung timbul resiko yaitu kemungkinan kredit tidak dapat 

dikembalikan oleh peminjam atau debitur tepat pada waktunya dan pada akhirnya 

menjadi kredit bermasalah atau macet.  Bagi nasabah timbulnya masalah terhadap 

kredit yang diterima tidak terlepas dari resiko kegagalan  bisnis yang dijalani. 

Bank sebagai pengelola kredit harus mencari upaya untuk mengurangi 

dampak kerugian dari kredit bermasalah tersebut.  Tindakan penyelamatan atau 

sering disebut restrukturisasi kredit  adalah upaya yang dilakukan bank dengan 

tujuan untuk menyehatkan kembali usaha debitur yang mengalami kesulitan dan 

permasalahan dalam mengelola keuangan sehingga dapat kembali memenuhi 

kewajibannya terhadap bank  berupa hutang pokok dan bunga. 

CV. X sebagai salah satu usaha yang bergerak di sektor minuman sari 

kelapa (nata de coco) sejak tahun 1994, turut pula mengalami pasang surut 

kondisi usaha di Indonesia.   Berdasarkan penelitian CIC (Corinthian Infopharma 

Corpora) yang     dituangkan dalam Indonesian Business Directory for Food And 

Drink 2000, industri makanan dan minuman di Indonesia terus tumbuh dengan 

angka pertumbuhan 3,71% sejak tahun 1996 seperti tertera pada tabel berikut : 
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Tabel     1.    Jumlah Industri Makanan dan Minuman di Indonesia 

Periode Waktu Total Kenaikan (%) 

1996 sampai 2000 

1994 sampai 1996 

1994 

3.409 

3287 

1800 

3,71 

82,60 

XXX 

 

Artinya meskipun krisis ekonomi melanda Indonesia sejak tahun 1997, sektor 

industri ini tetap tumbuh karena bisa dipastikan bahwa setiap orang sangat 

membutuhkan konsumsi makanan dan minuman. 

  Sebagai perusahaan yang baru berkembang di era krisis ekonomi, CV X 

termasuk yang agresif dalam melakukan ekspansi untuk mengembangkan 

usahanya.  Pada saat ini CV X memperoleh pinjaman kredit modal kerja dari 3 

bank yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C masing-masing Rp. 315.000.000, Rp. 

1.500.000.000, dan Rp. 174.499.600.  Kondisi kredit-kredit tersebut termasuk 

kelompok “kredit bermasalah” karena CV X tidak mampu memenuhi kewajiban 

pengembaliannya pada saat jatuh tempo.  

Bagi para bank kreditur, kondisi demikian akan menimbulkan dampak 

yang mengkhawatirkan yang satu sisi keputusan bank untuk memperpanjang 

jangka waktu kredit dapat dilakukan tapi dengan konsekuensi lemahnya posisi 

bank karena alasan yang tidak tepat untuk memperpanjang dimana ada ketentuan 

Bank Indonesia bahwa perpanjangan kredit untuk menutupi kesulitan keuangan 

dikategorikan sebagai kredit dengan kualitas kurang lancar (bermasalah).  Dan di 

sisi lain, pihak CV X berusaha mempertahankan eksistensi usahanya agar tidak 
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ditempuh langkah likuidasi untuk penyelesaian masalah kredit yang dihadapi 

perusahaan. 

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan kredit CV X, Bank A  sebagai 

salah satu kreditur, merencanakan restrukturisasi kredit sebesar Rp. 315.000.000.  

Sebelum melaksanakan upaya tersebut perlu dilakukan analisis mendalam karena 

keputusan yang diambil merupakan keputusan strategis yang mempengaruhi 

kinerja internal Bank A dalam meminimalisasikan posisi kredit bermasalah dan 

sekaligus pula menyangkut eksistensi dan kredibiltas usaha CV X dihadapan para 

kreditur lainnya.  

  

B.       Identifikasi Masalah 

Dari sisi Bank A, restrukturisasi kredit dari debitur CV X sangat 

tergantung dari kondisi kinerja usaha di masa yang lalu dan prospek usaha di masa 

yang akan datang.  Selama ini penilaian mengenai prospek debitur yang layak 

untuk direstrukturisasi kreditnya belum dilakukan secara komprehensif.  Dengan 

perkataan lain dilakukan dengan langkah yang didahului oleh identifikasi faktor-

faktor penyebab terjadinya kemacetan kredit kemudian dilanjutkan penilaian dari 

indikator-indikator kinerja perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang 

sampai pada akhirnya dapat ditentukan alternatif penyelamatan kredit atau 

restrukturisasi untuk debitur bersangkutan.  
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C. Perumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang dan identifikasi masalah yang 

berhubungan dengan analisis restrukturisasi kredit CV X oleh Bank A maka 

secara spesifik dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Mengapa terjadi kredit bermasalah pada CV X dan apa saja faktor 

penyebabnya ?  

2. Bagaimana kondisi kinerja usaha CV X di masa lalu dan prospek usaha di 

masa yang akan datang ? 

3. Bagaimana alternatif – alternatif untuk restrukturisasi kredit CV X ?  

 

D.       Tujuan  

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada CV X.  

2. Menganalisis kondisi kinerja usaha CV X di masa lalu dan prospek usaha di 

masa yang akan datang. 

3. Sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang menangani restrukturisasi 

kredit CV X di Bank A.  
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