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Kredit merupakan masalah klasik karena bagi bank setelah kredit 
diputuskan maka langsung timbul resiko kredit tidak dapat dikembalikan oleh 
debitur tepat pada waktunya dan akhirnya menjadi kredit bermasalah, sedangkan 
bagi nasabah terjadinya masalah pada kredit yang diterima karena tidak terlepas 
dari resiko kegagalan bisnisyang dijalani. Oleh karena itu bank sebagai pengelola 
kredit perlu rnelakukan tindakan-tindakan yaitu restrukturisasi kredit yang 
bertujuan menyehatkan kembali usaha debitur sehingga dapat memenuhi 
kewajibannya terhadap bank. 

CV X sebagai salah satu usaha yang bergerak di selctor minuman sari 
kelapa iejak 1994 turut pula mengalami pasang surut kondisi usaha di Indonesia. 
Saat ini CV X memperoleh kredit modal kerja dari 3 bank yaitu Bank A, Bank B 
clan Rank 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 lnampu memenuhi kewajiban pengembaliannya 
pada saat jatuh tempo. Dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan kredit 
CV X tersebut, Bank A sebagai salah satu kreditur merencanakan restrukturisasi 
lcredit sebesar Rp. 315.000.000. 

Keputusan yang diambil merupakan keputusan strategis yang 
mempengaruhi kinerja internal Bank' A dalam meminimalisasi posisi kredit 
bennasalah dan sekaligus pula menyangkut eksistensi dan kredibilitas usaha CV 
X di kalangan para kreditur lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 
mendalam dengan merumuskan permasalahan yang ada yaitu faktor-faktor 
penyebab terjadinya kredit bermasalah CV X, prospek CV X di masa akan datang 
dan altematif atau cara restrukturisasi yang dapat diterapkan pada CV X. Dan 
tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab 
terjadinya kredit bemasalah CV X, menganalisis kinerja usaha CV X di masa lalu 
dan prospek usaha di masa akan datang serta memberi rekomendasi alternatif 
restrukturisasi kredit untuk penyelamatan lcredit CV X di Bank A. 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasu's dengan pengkajian 
secara deskriptif. Data yang dikumpulkan adalah data primer melalui wawancara 
dan observasi di lokasi usaha CV X, sedangkan data sekunder diperoleh meliputi 
laporan keuangan CV X tahun 1998 sampai dengan 2000, informasi kredit Bank 
Indonesia, proyeksi cash flow CV X tahun 1999, rencana bisnis CV X dan 
perkembangan industri minuman sari kelapa. 

Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui pendekatan 
berencana dimulai dengan 1) pengamatan dan identifikasi permasalahan 2) 
membuat altematif-alternatif yang dapat digunakan untuk restrukturisasi kredit 
CV X 3) analisis prospek debitur CV X terhadap aspek-aspek : a, kondisi 
keuangan saat ini dan jangka panjang b. kema~npuan pembayaran kembali c. 
prospek usaha yang meliputi lingkungan industri, posisi bisnis debitur dan 
kualitas manajemen d. jaminan atau colateral e, analisis net present value 4. 
penetapan altematif terbaik untuk restrukturisasi kredit CV X. 

http://mb.ipb.ac.id



Hasil pengamatan dan identifikasi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 
menyebabkan kredit bermasalah adalah faktor kredit, aspek keuangan serta aspek 
produksi dan pemasaran. Dari faktor kredit diketahui kondisinya memburuk di 
tahun 2000 karena CV X telah menerima kucuran kredit dalam jwnlah besar dan 
berjangka waktu pendek 1 tahun yang akan jatuh tempo bulan Desember 2000 
sebesar Rp. 500.000.000 dan Maret 2001 sebesar Rp. 1.000.000.000 dari Bank B. 
Padahal di bulan Agustus 2000 CV X memiliki kewajiban jatuh tempo pula 
terhadap Bank A Rp. 315.000.000 dimana kondisi kredit sehamsnya sudah lunas 
mengingat sudah diperpanjang 2 kali dan berdasarkan komitmen yang 
bersangkutan sudah hams lunas pada bulan tersebut. Kondisi ini tidak diantisipasi 
oleh CV X dan Bank B sehingga menimbulkan permasalahan yang berimbas 
terhadap ko~nitmen pelunasan terhadap Bank A di bulan Agustus 2000. Dari 
aspek keuangan yang tergambar pada neraca memperlihatkan bahwa posisi kas 
bulan Juli 2000 berjumlah Rp. 244.505.154. Artinya tidak cukup lnengernbalikan 
kewajiban jatuh tempo Bank A sebesar Rp. 315.000.000 pada bulan Agustus 
2000. Dari aspek produksi dan pemasaran, bahwa peningkatan kapasitas produksi ' 
dari investasi yang baru dilakultan belum dapat sepenuhnya dimaksimalkan. 
Tingkat efisiensi produksi pun belum mencapai tingkat yang diharapkan karena 
ada kecenderungan nilai persentase HPP cenderung meningkat dari 67,70% di 
tahun 1999 inenjadi 71,92% di bulan Juli 2000. 

Berdasarkan analisis prospek debitw CV X dalam rangka restrukturisasi 
atau penyelamatan kredit bermasalah yang terjadi, ada beberapa alternatif yang 
dapat dijalankan oleh Bank A yaitu 1) likuidasi jaminan 2) perubahan persyaratan 
kredit berupa perpanjangan jangka waktu, cara pernbayaran dan tingkat suku 
bunga 3) tambahan fasilitas kredit. Dan analisis yang telah dilakukan bahwa 
kondisi keuangan di masa lampau mengalami penurunan yang tajam di beberapa 
faktor penting seperti solvency ratio, profirability ratio dan balance sheet 
managemenf ratio (Saless to assetslSTA, ROA dan ROE). Adapun safity ratio 
masih dalam kondisi aman demikian juga dengan indikator seperti persediaan, 
piutang dan hutang dagang. Adapun prospek usaha CV X di inasa yang akan 
datang menunjukkan indikator sebagai berikut : 
1) Perkiraan konsewatif kondisi keuangan jangka panjang tanpa penambahan 

hutang baru, CV X dapat tumbuh dengan tingkat pertuinbuhan penjualan 
26.32%. 

2) ~ i m ~ r n ~ u a n  pembayaran CV X berdasarkan proyeksi cash flow optimis 
dalam jangka waktu 1 tahun adalah pelunasan kredit di Bank A sebesar Rp. 
315.000.000 dan di Bank B sebesar Rp. 500.000.000. Kondisi optimis ini 
tidak sensitif terhadap penurunan 10% tingkat penjualan, penurunan 10% dari 
harga jual, kenailcan 10% biaya variabel (HPP dan operasional) tapi cukup 
sensitif terhadap kenaikan 10% biaya tetap (umum dan administrasi), sehingga 
secara konservatif kemampuan pembayaran CV X untuk mengantisipasi 
tingkat sensitivitas tersebut adalah 1 tahun 3 bulan dengan catatan hanya 
kredit dari Bank A saja yang dapat lunas. 

3) FaMor kunci lcornpetitif yang dimiliki CV X, yaitu kernampuan penetrasi 
pasar, masih memberikan peluang untuk tetap bertahan dalam lingkungan 
industri. Dilihat dari posisi CV X dari para pesaingnya masih 
menggambarkan tingkat persaingan yang dapat diatasi karena specifikasi 
produk dan harga yang dimiliki. 
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4) Kualitas manajemen CV X telah cukup temji selama menjadi debitur Bank A 
sejak tahun 1996, dimanausaha yang dijalani terus turnbuh. 

5) Kualitas jaminan yang diberikan sangat baik karena mengcover plafon kredit 
dengan nilai sebesar 133% dan milik debitur sendiri dengan tingkat 
marletabilitas tinggi. 

6) Nilai Net Preseizt Value memberikan gambaran yaitu perbandingan antara 
altematif likuidasi dalam jangka waktu 12 bulan dengan altematif 
restrukturisasi perparljangan waktu kredit 15 bulan pada tingkat bunga yang 
sama ternyata ~nasih lebih kecil nilainya untuk altematif likuidasi. Nilai NPV' 
untuk altematif likuidasi Rp. 3.280.800, sedangkan alternatif restukturisasi 
perpanjangan jangka waktu kredit bemilai Rp. 3.688.613. Artinya altematif 
restrukturisasi masih lebih menguntungkan. 

Rekomendasi untuk penyelesaian kredit bennasalah CV X di Bank A 
berdasarkan analisis kondisi keuangan dm prospek usaha adalah dengan 
memperpanjang jangka waktu kredit CV X dengan pilihan 2 kondisi yaitu optimis 
dan konservatif. Kondisi optimis adalah memperpanjang jangka waktu sampai 1 
tahun dengan penurunan outstanding kredit tiap bulan dengan tingkat suku bunga 
22% sedangkan kondisi konservatif adalah dengan memperpanjang jangka waktu 
sampai 1 tahun 3 bulan dengan kondisi lainnya sama. 

Untuk melaksanakan altematif restrukturisasi perpanjangan kredit CV X 
berdasarkan kondisi konservatif yaitu 1 tahun 3 bulan maka disarankan CV X 
melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 
1) Mengajukan permohonan restrukturisasi perpanjangan jangka waktu 

pelunasan outstaizding kredrt di Bank B. 
2) Mengupayakan agar penurunan outstandrng kredit tidak dilakukan tiap bulan 

tetapi minimal 3 bulan selcali kemudian segera setelah kredit Bank A lunas, 
baru dilakukan penurunan outstanding kredit tiap bulan (bullon puyment 
syslern). 

3) Penwunan outstundmg kredit Bank B dalam jangka waktu 1 tahun 3 bulan ini 
diupayakan tidak melebihi Rp. 100.000.000 agar bisa inengantisipasi tingkat 
sensitivitas penjualan, harga jual dan biaya-biaya. 
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