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1.1. Latar Belakang 

Krisis moneter yang melanda Indonesia sejak awal Semester II 

tahun 1997 secara signifikan berdampak pada kondisi bisnis secara 

keseluruhan. Krisis yang diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing khususnya US Dollar memiliki efek domino 

yang cukup serius. Hal ini ditandai dengan tidak dapatnya para pelaku 

bisnis menjual produknya di pasaran akibat melemahnya daya beli 

(purchasing power) masyarakat sehingga kondisi ini berpengaruh pada 

kinerja perusahaan. 

Penyelenggaraan kegiatan produksi menjadi tidak efisien, dimana 

cost yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku, tenaga kerja dan 

overhead menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan sulit untuk 

menetapkan harga jual produk secara wajar yang terjangkau masyarakat 

atau dengan kata lain produk yang dihasilkan menjadi sulit diserap pasar, 

Kondisi ini mengakibatkan perusahaan tidak mampu untuk men-generate 

income dari hasil penjualan produknya. Sementara itu pada situasi sulit 

seperti itu perusahaan yang sumber pendanaannya berasal dari kredit 

bank harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban jatuh tempo kepada pihak 

bank. Hal ini dapat dimengerti karena kebanyakan perusahaan di 

lndonesia mengandalkan modal kerja untuk usahanya dari pinjaman kredit 

bank. Perusahaan yang menikmati fasilitas kredit tidak mampu 



menyelesaikan kewajiban pada saat jatuh tempo yaitu pembayaran bunga 

dan angsuran pokok kepada bank. Selama rnasa krisis tersebut banyak 

usaha mengalami kemunduran bahkan tidak sedikit yang berguguran. 
L 

Di lain pihak kondisi sektor perbankan memasuki tahun kelima krisis 

ekonomi yang masih belum pulih. Sektor perbankan yang diharapkan 

dapat menjalankan fungsi intermediasi belum betfungsi normal. 

Permasalahan yang dihadapi antara lain meliputi meningkatnya kredit 

bermasalah (non performing loan) akibat gagalnya debitur menyelesaikan 

kewajibannya, menurunnya capifal adequacy ratio (CAR) yang rnerupakan 

rasio kecukupan modal dan penyediaan likiditas valas yang terbatas. Di 

sarnping itu adanya tuntutan perubahan di bidang sosial politik yang 

berkembang dewasa ini telah menimbulkan sejumlah masalah yang 

sangat komplek bagi dunia perbankan. Sebagai gambaran dapat 

dikemukakan bahwa terdapat lonjakan kredit sebesar 41,74% yaitu dari 

Rp.378.134 milyar (Per Desember 1997) meningkat drastis menjadi Rp. 

535.957 milyar (Per September 1998). Meningkatnya posisi ini 

disebabkan oleh terjadinya peningkatan kredit valas saat dikonversikan ke 

rupiah dan dilakukannya plafondering yaitu mengubah tunggakan bunga 

menjadi pinjaman pokok yang baru, yang seolah-olah menunjukkan 

adanya pernberian kredit baru kepada debitur. 

Peningkatan kredit yang cukup signifikan di atas adalah implikasi 

pelanggaran Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) dan pelanggaran 

target ekspansi kredit itu sendiri. Dampak negatif penyaluran kredit adalah 

meningkatnya persentase kredit macet dari 2, 62% per Juli 1997 rnenjadi 



23% per Desember 1998 dan untuk kredit lancar turun dari 91,20% per 

Desember 1997 menjadi 42,8% per Desember 1998. Selain instabilitas 

nilai tukar, kebijakan suku bunga yang dianut Pemerintah untuk meredam 
E 

krisis telah mengakibatkan penurunan kemampuan ekonomi dan integritas 

para debitur bank. Faktor di atas telah memaksa pihak perbankan untuk 

melakukan penggeseran kualitas kredit (kolektibiliti) secara beruntun 

akibat semakin membengkaknya tungggakan bunga dan angsuran yang 

tidak dapat diselesaikan debitur. Dengan terjadinya penggeseran 

kolektibiliti kredit dari kredit lancar (performing loan) ke arah yang lebih 

buruk, maka pendapatan bunga yang merupakan bagian pendapatan 

dominan dari bisnis perbankan akan terganggu, pada gilirannya bank akan 

mengalami kesulitan pula dalam menyelesaikan biaya overhead dan biaya 

operasional yang pada prinsipnya tidak dapat ditunda. Dampak kredit 

bermasalah mengakibatkan pendapatan bunga bank (net interest margin) 

menurun bahkan berada dalam posisi negative spread dimana realisasi 

total penerimaan bunga bank lebih rendah dari biaya dana bank (cost of 

fund). Sementara di lain pihak perbankan dihadapkan kepada tambahan 

biaya cadangan kredit bermasalah yang jumlahnya akan semakin besar 

jika kualitas kredit bermasalah semakin rnemburuk. 

Kondisi ini telah mengakibatkan hampir seluruh bank di lndonesia 

pada masa krisis mengalami kerugian yang sangat besar sehingga terjadi 

penurunan modal yang mengakibatkan CAR menurun sampai melanggar 

ketentuan minimum dari Bank Indonesia dan bahkan tidak sedikit yang 

mengalami defisit. Untuk bank-bank yang modalnya telah defisit 



Pemerintah melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah 

melakukan langkah penyelamatan berupa rekapitalisasi modal dan 

pengambilalihan bagi bank-bank yang masih mempunyai prospek dan 
E 

melikuidasi bank-bank yang tidak mempunyai prospek. Untuk menekan 

dampak negatip lebih lanjut pihak perbankan telah mengambil langkah- 

langkah yang memfokuskan pengelolaan bisnisnya kepada upaya-upaya 

pengendalian pinjaman bermasalah. Khusus untuk mempercepat 

perbaikan struktur permodalan perbankan nasional akibat krisis moneter 

maka penyelesaian kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek 

diserahkan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan untuk 

perbankan yang sehat dapat segera melakukan program restrukturisasi 

dan rekondisi (restructuring dan reconditioning) khusus untuk pinjaman 

katagori lancar (pass) dan dalam perhatian khusus (special mentioned) 

dimana program tersebut dilakukan dengan meninjau kembali struktur 

perkreditannya. Tindakan ini menurut Wijaya (2000) adalah merupakan 

salah satu tahapan action yang harus ditempuh untuk menyelamatkan 

perbankan Nasional. 

Dalam rangka mengakomodir 2 (dua) sisi kepentingan antara 

perusahaan sebagai debitur dan perbankan sebagai kreditur dibutuhkan 

pengelolaan kredit yang efektif. Kondisi perusahaan yang sedang 

mengalami kemunduran usaha harus mempersiapkan strategi 

penyelamatan agar tidak semakin terperosok ke situasi yang lebih buruk. 

Diharapkan strategi penyelamatan yang ditempuh perusahaan akan 

membawa perusahaan menjadi sehat kembali (recovery). 



dari total hutang bank PT. X. Dalam penggunanaan fasilitas kredit seiring 

dengan iklim bisnis yang tidak mendukung pada masa krisis moneter yang 

berkepanjangan, pinjaman PT.X mengalami penurunan kualitas dalam arti 

kemampuan PT. X untuk menyelesaikan kewajiban pada Bank ABC 

mengalami penurunan sehingga kondisi pinjaman menjadi bermasalah. 

Sementara itu ditinjau dari sudut perbankan, portfolio pinjaman PT. X 

diharapkan masih akan memberikan kontribusi pendapatan yang cukup 

potensial sehingga upaya-upaya untuk menyelamatkan pinjaman PT. X 

harus dilakukan secara efektif. Faktor-faktor lainnnya seperti integritas dan 

kredibilitas manajemen PT. X dinilai cukup mendukung upaya 

penyelamatan pinjaman. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, menarik untuk dikaji pola 

penyelamatan kredit bermasalah pada PT. X yang sesuai untuk dapat 

diimplement2sikzn dengzn tetap mengzcc! p2d2 parameter pang Serlaku di 

Sank ABC. Dari kondisi yang ada fokus permasalahan mendasar bagi PT. 

X adalah : 

a. Saat ini perusahaan tidak memiliki tingkat likiditas yang baik dimana 

ketersediaan cashflow untuk pembayaran kewajiban dengan 

penerapan suku bunga pasar yang dikenakan Bank tidak mencukupi 

pada saat jatuh tempo. 

b. Jika kondisi ini tidak diantisipasi akan mengakibatkan performance 

kredit yang ada pada Bank 4BC semakin buruk dan akan berdampak 

pada penerimzan pendapatan bunga. 



Dalam konteks pengelolaan beban pinjaman bermasalah dalam 

rangka rnenjaga kondisi kinerja usaha, dalam masa krisis ini bank telah 

menerapkan policy khusus yakni Pengelolaan Kredit Masa Krisis (PKMK), 
i 

dimana kebijakan ini bertujuan rnemperbaiki portepel kredit sehingga 

diharapkan posisi non performing loan dapat diminimalisir resikonya dan 

secara bertahap dapat dialihkan ke posisi performing loan. Kebijakan 

PKMK dapat diterjemahkan sebagai suatu mekanisme pengendalian non 

performing loan yang dilakukan secara case by case terhadap debitur 

dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan (prvdential 

banking). Program kebijakan PKMK ini dapat dilakukan melalui penerapan 

model R3 (rescheduling, restructuring dan reconditioning) yang dengan 

beberapa simulasi antara lain dengan penyesuaian jangka waktu kredit, 

penyesuaian tingkat bunga selama periode tertentu, melakukan konversi 

hutang, penjualan sebagian aset yang bersifat non core (asset perusahan 

yang tidak produktif), mernberikan tambahan modal kerja sernentara dan 

sebagainya. 

Penerapan pola penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan 

tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal yang harus dikaji secara 

mendalarn. Penerapan pola yang tidak tepat dapat berakibat pada tidak 

tercapainya tujuan semula dimana debitur akan mengalami kondisi yang 

lebih berat dan bagi kreditur ha1 ini mengakibatkan tertundanya 

penerimaan income. Dasar pemikiran untuk rnengulas permasalahan ini 

adalah dengan memperhatikan bahwa porsi porffolio pinjaman PT. X pada 

Bank ABC yang merupakan sumber dana perusahaan meliputi +I- 90% 



1.2. Rumusan Masalah 

Dalarn rangka rnernpertahankan relationship dengan Bank ABC, 
f 

PT. X tetap berupaya untuk dapat rnenyelesaian kewajiban-kewajibannya 
, , 

dalarn rangka rnenjaga credit outstanding perusahaan dan upaya ini 

diselaraskan dengan langkah-langkah pola penyelarnatan kredit yang 

berlaku di Bank ABC. Pernilihan pola penyelamatan ini membutuhkan 

pengkajian rnendalarn atas aspek-aspek internal dan eksternal 

perusahaan di rnana perusahaan akan rnelakukan kaji ulang atas kinerja 

usaha selarna ini sehingga diharapkan tujuan program penyehatan 

perusahaan dapat tercapai. Penerapan pola penyelarnatan yang tidak 

efektif justru akan rnengakibatkan posisi PT. X bertarnbah sulit. Berkenaan 

dengan uraian di atas, rnaka perrnasalahan dapat dirurnuskan sebagai 

berikut : 

a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kredit PT. X rnenjadi 

berrnasalah. 

b. Bagaimana kondisi PT. X secara riel saat ini dalarn upaya perusahaan 

menyelesaikan kewajibannya kepada Bank ABC. 

c. Pola penyelarnatan manakah yang dapat direkornendasikan kepada 

PT. X sesuai kondisi riel perusahaan. 

Rurnusan di atas rnernerlukan pengkajian agar dapat dipilih pola 

penyelarnatan kredit berrnasalah yang efektif bagi PT. X sesuai 

parameter yang berlaku di Bank ABC. 



1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Mengevaluasi kinerja usaha PT. X saat ini dan prospeknya 
L 

dimasa mendatang dikaitkan dengan rencana penyelamatan 

kredit bermasalah pada PT. X. 

b. Melakukan pengkajian terhadap pola yang sesuai bagi 

penyelamatan kredit bermasalah PT. X. 

1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi PT. 

X (debitur) dan Bank ABC (kreditur) agar terpenuhi konteks "win-win 

solution" dalam penyelamatan kredit bermasalah di mana usaha debitur 

tetap exist dan bagi kreditur tetap dapat mengenerate income dari 

pendapatan bunga. Manfaat lain dari penelitian adalah untuk menambah 

wawasan penulis dalam penerapan teori yang dipelajari semasa kuliah 

dengan melakukan perbandingan studi kasus di lapangan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan fokus dari penelitian ini untuk mencari pola 

penyelamatan yang efektif bagi PT. X sesuai parameter yang berlaku di 

Bank ABC, maka ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Analisa kondisi kinerja PT. X dengan fokus penekanan aspek kuantitatif 

berdasarkan data yang tersedia pada PT. X dalam rangka mengukur 

kemampuan membayar kembali kewajiban-kewajibannya (repayment 

capacity) 



b. Analisa faktor eksternal dan internal perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan. 

c. Penilaian atas kebijakan pola penyelamatan kredit yqng berlaku di 

Bank ABC. 




