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ABSTRAKSI 


Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Surabaya merupakan kantor 
operasional dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara yang tennasuk dalam 
Departemen Keuangan Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya KP3N 
Surabaya melakukan tindakan penyelamatan kredit terhadap kredit bennasalah atau 
kredit macet yang berasal dari bank-bank BUMN. Penyelamatan kredit tersebut salah 
satunya adalah restrukturisasi yaitu dengan cara melakukan perubahan syarat-syarat 
perjanjian berupa pemberian tambahan kredit atau konversi atas seluruh atau 
sebagian kredit menjadi equity perusahaan dengan atau tanpa rescheduling dan atau 
reconditioning. 

Proses restrukturisasi ini dilakukan secara selektif dengan pertimbangan 
bahwa pemberian keringanan hutang tersebut lebih menguntungkan dibandingkan 
penyelesaian dengan cara yang lain. Hal ini diupayakan untuk meminimalkan 
kemungkinan timbulnya kerugian pada negara. Oleh karena itu, analisis dan 
penilaian dalam restrukturisasi amatlah penting karena akan berpengaruh terhadap 
keputusan yang akan diambil oleh KP3N Surabaya. 

Analisis restrukturisasi ini adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan saat 
ini dan prospeknya di masa yang akan datang. Dengan demikian,· KP3N Surabaya 
memerlukan infonnasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan. 
Mengingat pentingnya infonnasi akuntansi tersebut maka penelitian terhadap laporan 
keuangan haruslah cennat dan tepat serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Adapun, hal yang dapat dianalisis oleh KP3N Surabaya terhadap laporan 
keuangan antara lain yaitu sebagai berikut : 
1. 	 Melakukan analisis rasio-rasio keuangan untuk menentukan likuiditas, 

profitabilitas, kinerja, risiko atau faktor ketidakpastian dan sebagainya; 
2. 	 Menganalisis arus kas dan proyeksinya untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam pembayaran angsuran restrukturisasi. Lebih jauh lagi, KP3N 
Surabaya menentukan net present value arus kas untuk dibandingkan dengan net 
present value nilai wajar barang jaminan agar dapat menentukan tangkah mana 
yang lebih baik apakah restrukturisasi atau pencairan barang jaminan~ 

3. 	 Dari proyeksi arus kas yang berdasarkan trend past performance taporan arus 
kas, maka setelah dibandingkan dengan net present value nilai barang jaminan 
dapat ditentukan jangka waktu atau batas akhir angsuran pembayaran 
restrukturisasi. 

Sehubungan dengan hal di atas, dapat kita lihat peran dan fungsi laporan 
keuangan perusahaan. Oleh karena itu, infonnasi akuntansi yang tersaji dalam 
laporan keuangan sangat berguna dalam proses restrukturisasi piutang negara. 

VI 


