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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia membawa 

dampak pada kegiatan sektor riil baik sektor Korporasi maupun sektor 

informal. Untuk kegiatan sektor Korporasi sangat terasa sekali 

pengaruhnya karena dengan skala usaha yang besar sektor ini tidak 

fleksibel dalam menghadapi perubahan yang terjadi. Untuk sektor informal 

mudah menyesuaikan karena skala usahanya yang kecil sehingga mudah 

dilakuKan perubahan bila kegiatan usaha dianggap tidak layak. 

Kelayakan usaha akan terkait dengan perolehan keuntungan 

selama periode usaha, dimana besarnya keuntungan akan nampak 

secara riil bila telah memperhitungkan bunga dan pajak. Pada kondisi 

krisis, kerugian yang muncul terjadi karena volume penjualan rendah 

akibat produksi perusahaan yang masih jauh di bawah kapasitas produksi 

terpasang dan meningkatnya beban bunga sebagai akibat naiknya tingkat 

suku bunga pinjaman dan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah 

terhadap mata uang asing yang membawa dampak pinjaman valas 

bertambah besar. 

Hal tersebut jelas berakibat pada menurunnya kelayakan kegiatan 

usaha terutama bagi kegiatan sektor korporasi yang sedang melakukan 

kegiatan investasi untuk peningkatan kapasitas usaha. Kegiatan 

peningkatan kapasitas usaha yang dilakukan adalah dengan jalan 



penambahan modal melalui pinjaman bank baik dalam rupiah maupun 

valas, sehingga besar kemungkinan kondisi krisis ini akan berdampak 

pada ketidaklayakan suatu kegiatan usaha. 

Kegiatan peningkatan usaha lainnya yang juga dilakukan oleh 

PT. X berupa pembangunan pabrik semen dengan kapasitas terpasang 

1.800.000 ton per tahun pada tahun 1996 yang didanai melalui fasilitas 

kredit Investasi. Pembangunan tersebut selesai pada tahun 1998 dan 

sejak tanggal 16 Juli 1998 telah dilakukan produksi perdana dengan 

rnenggunakan klinker dari luar (PT. Semen Tonasa). 

Selanjutnya, pada tanggal 23 Agustus 2000 pabrik semen tersebut 

telah dapat beroperasi walaupun belum mampu secara penuh sesuai 

dengan kapasitas terpasang. Dari hasil produksi, kemudian akan 

dipasarkan dengan komposisi 40 % untuk ekspor dan 60 % untuk 

memenuhi perrnintaan dalam negeri. 

PT. X rnendapat fasilitas kredit sindikasi sebesar Rp 

526.275.000.000,- atau equivalen dengan USD 225.000.000,- (Kurs th 

1996 Rp 2.339,- 1 USD). Kredit lnvestasi sindikasi tersebut sebagai alat 

pembayaran LIC aln PT. X yang dibuka di Bank BNI Cabang Singapore 

yang jatuh tempo, dengan kornposisi pembiayaan 60 % Kredit lnvestasi 

sindikasi dan 40 % Self financing. Fasilitas pembiayaan dalam rupiah dan 

kewajiban UC dalam USD, mensyaratkan kepada debitur untuk 

menanggung selisih kurs yang terjadi pada saat pembayaran LIC jatuh 

tempo. 



Fasilitas Kredit lnvestasi pada awalnya memberikan dampak yang 

rnenguntungkan bagi kegiatan usaha PT. X yaitu ditunjukkan dengan 

kondisi laba bersih pada tahun 1999 adalah Rp 21.425.980.000,- atau 

masih positif, namun pada tahun-tahun selanjutnya khususnya pada saat 

puncaknya krisis ekonorni tahun 2000 perusahaan sudah mulai 

rnengalami kerugian yaitu dengan nilai kerugian bersih sebesar Rp 

735.092.310.000,-. Hal ini bukan disebabkan oleh menurunnya penjualan 

narnun oleh meningkatnya beban usaha dan beban lain-lain yaitu pada 

tahun 1999, untuk beban usaha adalah sebesar Rp 18.861.500.000,- dan 

pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 93.937.680.000,-, sedangkan 

beban lain rneningkat yaitu dari sebesar Rp 12.694.000.000,- pada tahun 

1999, menjadi sebesar Rp 71 1.265.000.000,-. 

Pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2002 kondisi 

kegiatan usaha perusahaan semakin kesulitan karena peningkatan beban 

akibat perubahan nilai tukar rupiah sehingga dapat dikatakan perusahaan 

menghadapi keadaan diluar perhitungan awal karena pada saat pertama 

rnernanfaatkan kredit infestasi yaitu tahun 1996, nilai kurs masih Rp 

2.339,- I USD, dan tidak diperkirakan akan menjadi berkisar mendekati Rp 

10.000,- I USD. Hal ini dapat dimungkinkan karena perubahan kurs yang 

terjadi pada awalnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi narnun 

juga karena ketidak stabilan kondisi politik di Indonesia saat itu yang 

ditandai dengan perubahan kepemimpinan nasional pada tahun 1998, 

rnelalui aksi demo menuntut dilakukannya reformasi disegala bidang. 



Posisi keuangan per tahun 2001 menunjukan bahwa operasional 

perusahaan masih dalam keadaan merugi yaitu sebesar Rp 

305.105.000.000,- meskipun penjualan mengalami pertumbuhan sebesar 

48,98 % dibanding 2000. Disamping itu posisi Current Ratio adalah 

sebesar 0,10 kali dan Debt equity Ratio adalah sebesar - 4,69 kali yang 

berarti tidak memenuhi persyaratan sebagai usaha yang sehat. Hal ini 

disebabkan oleh ketidakmampuan debitur dalam menanggung selisih kurs 

pada setiap penyelesaian L/C Impor. 

Dengan memperhatikan kondisi tersebut nampak bahwa pihak 

kreditur yang salah satunya adalah PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero)Tbk. tidak dapat berharap banyak kecuali harus melaksanakan 

restrukturisasi Kredit. Selain itu, dengan memperhatikan latar belakang 

terjadinya restrukturisasi nampak bahwa perlu adanya upaya 

pengamanan terhadap keputusan kebijakan tersebut. Dalam ha1 ini, 

melalui penentuan formulasi strategi guna meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan, yang pada gilirannya pada saat jatuh tempo debitur dapat 

memenuhi kewajibannya. 

1.2 ldentifikasi dan Perurnusan Masalah 

Didalam upaya peningkatan kinerja keuangan perusahaan PT. X, 

terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan sebagai 

bahan masukan bagi kreditur sehingga dapat menjamin upaya 

pengamanan restrukturisasi Kredit tersebut yaitu sebagai berikut : 



1. Posisi Likuiditas Perusahaan PT. X saat akan diputuskan 

restrukturisasi kredit masih rendah yaitu ditunjukkan dengan Current 

Ratio pada laporan keuangan Tahun 2001 yaitu sebesar 0,lO. 

2. Posisi leverage Perusahaan sebelum restrukturisasi dilaksanakan 

adalah masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Debt Equty 

Ratio (4,69) kali, yang berarti bahwa posisi modal masih negatif. 

3. Posisi Profitabilitas Perusahaan sebelum restrukturisasi dilaksanakan 

adalah negatif karena laba bersih yang diperoleh hingga tahun 2001 

adalah ( Rp 305.1 05.000.000,- ). 

4. Belum terdapatnya formulasi strategi perusahaan yang ditujukan untuk 

meningkatkan kinerja keuangan. 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kondisi liquiditas perusahaan debitur setelah restrukturisasi 

dilaksanakan, khususnya sampai akhir jatuh tempo kredit yang telah 

diberikan sebagai hasil kesepakatan keputusan restrukturisasi ? 

2. Bagaimana kondisi Leverage Perusahaan debitur setelah 

restrukturisasi dilaksanakan, baik setelah grace period maupun setelah 

berakhirnya jatuh tempo kredit yang diberikan, sesuai hasil 

kesepakatan dalam keputusan restrukturisasi ? 

3. Bagaimana kondisi profitabilitas perusahaan debitur setelah 

restrukturisasi dilaksanakan baik setelah berlalunya grace period 

maupun setelah berakhirnya jatuh tempo kredit yang diberikan sesuai 

hasil kesepakatan dalam keputusan restrukturisasi? 



4. Strategi apakah yang harus digunakan dalam rangka meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan debitur guna mengamankan kebijakan 

restrukturisasi yang telah diputuskan oleh kreditur yang dalam ha1 ini 

sebagian dipegang peranannya oleh PT. Bank Negara Indonesia 

(Persero)Tbk.? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas maka 

penelitian ini secara umum bertujuan : 

1. Menganalisis kinerja keuangan setelah restrukturisasi dilaksanakan 

2. Mencari alternatif skema pemenuhan kewajiban PT. X terhadap 

kreditur melalui restrukturisasi. 

3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin timbul atas skema 

restrukturisasi tersebut. 

4. Menetapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi kendala 

tersebut. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai 

pihak, yaitu bagi pengambil kebijakan yang memutuskan pelaksanaan 

restrukturisasi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan 

rnasukan pada pihak manajemen debitur guna meningkatkan kinerja 

keuangan sehingga upaya pengamanan kredit yang diberikan 

berdasarkan kesepakatan restrukturisasi dapat dilaksanakan. 



Selanjutnya bagi perusahaan debitur dapat dijadikan masukan 

berharga bagi pengelolaan keuangan setelah restrukturisasi sehingga 

akan meningkatkan kinerja keuangannya serta memperbaiki struktur 

keuangan sehingga menjadi lebih sehat dan pada akhirnya dapat mampu 

memenuhi segala kewajiban yang dibebankan pada akhir jatuh tempo 

kredit yang telah digunakan, sesuai ketentuan restrukturisasi. 

Bagi peneliti merupakan sarana yang tepat untuk 

mengimplementasikan pemahaman pengetahuan yang diperoleh selama 

menjalankan studi pada program Studi Magister Manajemen Agribisnis 

Sekolah Pascasarjana lnstitut Pertanian Bogor, baik pada saat mengikuti 

proses belajar mengajar maupun di perpustakaan guna mempertajam 

kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep yang ada dalam menangani 

permasalahan bisnis, khususnya permasalahan peningkatan kinerja 

keuangan pada bisnis formal dan berskala besar yang terjadi dalam 

kondisi krisis ekonomi saat ini. 




