
BAB I 

PENDAJZULUAN 

A. Latar Belakang 

Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia yang berkepanjangan dari tahun 

1997 membuat hampir seluruh sektor ekonomi menjadi lumpuh. Fundamental 

ekonomi Indonesia yang selama ini terlihat baik ternyata tidak dapat menahan laju 

krisis yang berkepanjangan. Kebijakan pemerintah orde baru yang menekankan 

pada pertumbuhan ekonomi tanpa diibangi dengan perkuatan pada sektor 

ekonomi yang berbasis kerakyatan membuat perekonomian Indonesia menjadi 

rapuh. Kondisi ini diperparah dengan berlanjutnya krisis politik yang pada 

akhirnya membuat arah kebijakan pembangunan ekonomi menjadi kabur dan 

tidak terfokus. 

Implikasi dari kondisi tersebut di atas memaksa pelaku sektor usaha hams 

mampu meningkatkan kemampuannya agar dapat tetap bertahan hidup dalam 

lingkungan bisnis yang selalu berubah dengan sangat cepat. Perusahaan yang 

mempunyai keunggulan kompetitif dan berorientasi ekspor akan mampu bertahan 

dengan baik. Perusahaan-perusahaan tersebut, baik yang bergerak dalarn bidang 

manufaktur maupun bidang jasa seperti perbankan hams menerapkan strategi 

manajemen yang tepat yang berorientasi pada pasar dalam upaya meningkatkan 

efektifitas dan kineja perusahaan. 

Selama krisis berlangsung, dunia perbankan mengalami krisis yang sangat 

berat. Kebijakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan dunia perbankan 

tanpa diimbangi dengan pengawasan yang ketat terhadap kondisi kesehatan 

keuangan perbankan membuat dunia perbankan menjadi rapuh akan goncangan. 

Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya bank yang mempunyai rasio 

kecukupan modal yang rendah (tidak sehat). Kondisi ini diperparah dengan 



suburnya praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di dunia perbankan untuk 

pencairan kredit modal bagi dunia usaha. 

Industri perbankan dituntut harus tetap mampu bertahan agar dapat 

memberikan kontribusi dalam memperbaiki sektor riil demi memperbaiki 

perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kinerja perbankan Indonesia saat 

ini dapat dilihat dari perkembangan aset, dana dan kredit yang disalurkan. Aset 

dan dana perbankan secara keseluruhan mengalami peningkatan yang cukup 

pesat, namun karena depresiasi nilai rupiah maka pertumbuhan tersebut hanyalah 

merupakan pertumbuhan semu karena bukan dari perputaran perekonomian. 

Menurut Undang Undang Republi Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang 

Perbankan menyatakan bahwa bank memiliki kngsi utama sebagai penghimpun 

dana dan penyalur dana pada masyarakat. Sedangkan secara umum perbankan 

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam 

rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke 

arah peningkatan kesejahteraan. 

Dalam menyalurkan dananya, perbankan dapat secara komersial 

memberikan pinjaman untuk mendapatkan keuntungan. Pinjaman tersebut disebut 

sebagai kredit dan pendapatan kredit disebut sebagai bunga. Berbagai sektor 

ekonomi yang potensial dan menguntungkan dapat dibiayai dengan fasilitas kredit 

tersebut, diantaranya sektor perdagangan, industri, pertanian dan sebagainya. 

Sektor ekonomi tersebut dapat memberikan konstribusi bagi kesejahteraan rakyat 

melalui aktivitas ekonominya. Namun demikian, pihak Bank dalam menyalurkan 

kreditnya juga harus menganalisa -secara cermat dan hati-hati (prudential) 

sehingga dapat mengurangi terjadinya kredit bermasalah (nonperforming loan). 

Perusahaan Dagang Jasa Indah adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

industri kayu, yang melayani pembuatan kusen pintu dan jendela untuk kebutuhan 

sektor perumahan. Bahan baku perusahaan ini diperoleh dari hutan yang ada di 



Indonesia seperti kayu Meranti, Jati, Borneo, Kamper dan sebagainya. Bahan 

baku tersebut saat ini diolah sedemikian rupa dengan pola dan bentuk yang telah 

ditetapkan oleh pemberi ke ja. 

Namun demikian sejak akhir tahun 1997, perusahaan ini ternyata tidak 

mampu lagi mengatasi kewajibannya pada bank BM sebagai pemberi fasilitas 

kreditnya, sehingga sejak tahun 1998 sudah dinyatakan bermasalah (non 

peflorming loan) oleh bank. 

Bagi bank, adanya kredit bermasalah berakibat pada kineja keuangan 

bank menjadi memburuk, diiana menurut peraturan Bank Indonesia, suatu bank 

dinyatakan sehat j i a  perbandiigan antara kredit lancar dengan kredit bermasalah 

adalah minimal 95%, yang berakibat pada pembentukan cadangan bank menjadi 

100%. Sementara itu bad perusahaan Jasa Indah jika fasiitasnya bermasalah 

maka akan menimbulkan peningkatan kewajiban karena semakin lama tunggakan 

kreditnya semakin besar. Bila kondisi perusahaan tidak bisa diperbaiki lagi, maka 

pihak bank akan melakukanfiat eksekusi lelang terhadap jaminan perusahaan dan 

perusahaan akan d'iyatakan pailit. 

Sebelum melakukan eksekusi lelang, pihak bank akan melihat faktor 

penyebab utama tejadinya kredit bermasalah di perusahaan bersangkutan dan 

pertimbangan-pertimbangan lainnya. Bila kinejanya masih bisa diperbaiki, maka 

akan diupayakan suatu solusi alternatif untuk menyelamatkan kredit. Dalam 

kaitannya dengan adanya kredit bermasalah pada PD. Jasa Indah, dengan 

demikian diperlukan suatu analisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kredit bermasalah, kineja keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir dan 

kelayakan nasabah untuk mencarikan upaya alternatif penyelamatan kredit yang 

tidak merugikan antara perusahaan dengan pihak bank . 



B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas maka rumusan 

masalah dari penelitian ini difokuskan pada analisis penyelamatan kredit 

bermasalah, studi kasus di PD Jasa Indah, dengan permasalahan yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi internal dan eksternai yang menyebabkan terjadinya 

kemacetan kredit pada PD Jasa Indah ? 

2. Bagaimana strategi yang sebaiknya diterapkan oleh PD Jasa Indah dalam 

upaya penyelamatan kegiatan operasi perusahaan ? 

3. Program-program penyelamatan kredit apa yang dapat dilakukan oleh pihak 

bank dan pihak perusahaan untuk membantu memperbaiki kinerja keuangan 

perusahaan maupun bank ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis kondisi internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya 

kemacetan kredit pada PD Jasa Indah. 

2. Merumuskan strategi yang sebaiknya diterapkan oleh PD. Jasa Indah dalam 

upaya penyelamatan kegiatan operasi perusahaan. 

3. Menyusun Program-program penyelamatan kredit apa yang dapat dilakukan 

oleh pihak bank dan pihak perusahaan untuk membantu memperbaiki 

kinerja keuangan perusahaan maupun Bank. 

Hasil yang didapat, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan 

informasi kepada pemerintah, pelaku usaha, dan dunia perbankan dan dapat 

memberikan solusi altematif bagi PD Jasa Indah dalam menyelamatkan 

perusahaannya. 



D. Ruang Lingkup 

Penelitian difokuskan pada analisis penyelamatan kredit yang 

diiaksanakan di PD. Jasa Indah dan Pusat Layanan Bisnis Ritel Pondok Indah 

sebagai unit kredit khusus PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Ruang 

lingkup yang dianalisis adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

tejadinya kredit macet di PD Jasa Indah, analisis kineja keuangan PD Jasa Indah 

dan analisis kelayakan kredit. Kajian hanya terbatas pada tahapan pemberian 

solusi alternatif bagi upaya penyelamatan kredit, sedangkan implementasi 

selanjutnya diserahkan kepada PD. Jasa Indah sebagai Debitur dan PT. Bank 

Negara Indonesia sebagai pemberi kredit (Kreditur). 




