
I. PENDAHULUAN 

A. Latar belakang permasalahan 

Pertumbuhan lembaga keuangan Indonesia khususnya perbankan 

pasca deregulasi dan menyongsong era globalisasi sangat pesat akibatnya 

persainganpun menjadi ketat. Jumlah bank yang ada tahun 1988 sejumlah 

111 bank dengan jumlah kantor sebanyak 1.728 kantor meningkat menjadi 

237 bank dengan 6.055 kantor s.d Maret 1997 (lampiran 1 dan 2). Hal ini 

merupakan dampak kebijakan deregulasi perbankan yang dilakukan oleh 

pemerintah yang memberikan kemudahan pada sektor perbankan sehingga 

mendorong lebih banyak investor menanamkan investasinya di sektor ini. 

Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat tersebut, 

perbankan yang ingin bertahan harus bekerja lebih efisien lagi dengan 

meningkatkan pelayanannya, karena perbankan yang tidak efisien dan 

pelayanan yang tidak memuaskan dan lamban akan tergilas oleh persaingan 

tersebut Pelayanan optimal diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat yang menyimpan/akan menyimpan dananya di bank tersebut 

Salah satu cara untuk memberikan pelayanan yang memuaskan addah 

dengan ketersediaan saldo kas yang cukup sehingga apabila nasabtih 
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memerlukan untuk mengambil dana yang disimpannya maka bank dapat 

memenuhinya segera. Untuk itu perlu suatu manajemen uang kas yang baik, 

karena uang kas disatu sisi merupakan sebagai alat yang memberikan 

pelayanan kepada nasabah dan disisi yang lain uang kas yang banyak 

merupakan beban bagi bank, karena dengan uang kas yang disimpan dalam 

brankas cabang tidak dapat dimanfaatkan oleh kantor pusatnya agar 

menghasilkan pendapatan yaitu dengan mengoperasikannya di pasar modal 

dan atau di pasar uang, sehingga membuat bank tersebut kurang efisien. 

Dalam pengelolaan uang kas, ada dua ketentuan yang hams diikuti 

cabang bank "X", yaitu ketentuan intern bank itu sendiri yang menetapkan 

saldo kas maksimum yang diperkenankan ada di kas cabang dan ketentuan 

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral melalui salah satu kebijakannya yaitu 

kebijakan Rasio Kas atau kebijakan reserve ratio requirement/cadangan wajib 

giro minimum yang tujuannya untuk menjaga stabilitas moneter, yaitu 

sebesar 5 %. 

Penarikan dana oleh nasabah bank, baik dana simpanan maupun 

penarikan kredit yang telah disetujui dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh 

karena itu, bank wajib memelihara sejumlah dana baik yang bempa 

r e m e  maupun secondary reserve agar penarikan tersebut dapat dipenuhi 
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dengan baik. Keiidakpastian mengenai waktu dan jumlah penarikan kredit 

maupun penarikan dana oleh nasabahnya membuat penelaahan likuiditas 

perlu ditinjau dari dua segi yaitu komponen yang direncanakan dan 

komponen untuk berjaga-jaga. 

Likuiditas yang direncanakan didasarkan atas proyeksi penarikan 

dana dan pezarikan kredit, namun penarikan-penarikan tersebut sering kali 

tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Hal ini menyebabkan proyeksi- 

proyeksi yang telah dilakukan sering meleset Oleh karena itu diperlukan 

dana yang berupa likuiditas protektif untuk menjembatani penyimpangan 

dari proyeksi di atas. 

Sejalan dengan program pemertntah memacu pertumbuhan agribisnis 

nasional, bank sebagai salah satu sub sistem penunjang sangat dibutuhkan 

peran sertanya. Tak terkecuali PT. Bank "X" yang terletak di daerah 

terpencil pusat perkebunan penghasil kopra dan lumbung beras untuk 

propinsi Jambi. Bank yang tepatnya terletak di ibukota Kabupaten Tanjung 

Jabung , Kualatungkal ini, khususnya dibutuhkan untuk : (1) Memberikan 

informasi pasar; (2) Menyediakan dana pinjaman; dan (3) Membdcan jasa 

pelayanan atas kegiatan operasi perusahaan, seperti memperlancar lalu lintas 

pembayaran dan lain-lain. 
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Lokasi PT. Bank "X" cabang Kualatungkal yang operasinya jauh dari 

ibukota propinsi Jambi, merupakan salah satu penyebab PT. Bank "X" harus 

mengelola kasnya dengan baik, karena apabila te rjadi kekurangan uang kas 

maka pengambilan uang/kas suplai dari Bank Indonesia Cabang Jambi tidak 

dapat dilakukan setiap waktu karena pengambilan tersebut akan 

menghabiskan waktu + 1 hari. 

Sebagai kantor cabang di daerah yang terpencil, seyogyanya kantor 

cabang bank "X" di Kualatungkal tersebut memperhitungkan faktor-faktor 

sebagai berikut : (1) Sarana transportasi yang ada dan letak geografisnya, 

yaitu jauh dekatnya dengan kantor cabang bank Indonesia terdekat; (2) 

Biaya (ouf of pocket expenses) yang timbul pada setiap kas suplai atau kas 

remise; (3) Pola penarikan dari nasabah; (4) Fasilitas yang ada di kantor 

cabang tersebut misalnya sfrong room dan keamanannya. 

Penataan kas yang baik, adalah salah satu kunci utama dalam 

mencapai kondisi bank yang sehat dan berkembang. Bank yang sehat dan 

berkembang akan dapat menjalankan fungsinya untuk mendorong tumbuh 

dan berkembangnya sektor swasta. Perkembangan sektor swasta ini sangat 

dibutuhkan untuk mencapai tingkat investasi yang diharapkan dalam 

pembangunan. 
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Berkaitan dengan hal-ha1 tersebut di atas, maka penelitian ini 

dimaksudkan untuk menentukan jumlah kas minimum pada PT. Bank "X" 

cabang Kualatungkal dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku 

serta mutu pelayanan yang diberikan. 

Masuknya pesaing baru di Kualatungkal seperti Bank Pembangunan 

Daerah dan Bank Danamon Indonesia yang semakin memarakkan 

persaingan, membuat PT. Bank "X" h a m  bekerja lebih efisien lag. 

Disamping itu, terbukanya jalur jalan darat Kualatungkal ke Jambi membuat 

masyarakat lebih bebas lagi untuk menyimpan dananya ke Bank-bank 

swasta nasional yang ada di kota Jambi. 

Dampak terbukanya segitiga SIJORI(Singapura, Johor dan Riau), dan 

kondisi geografi yang membuat lancarnya hubungan transportasi laut ke 

pulau-pulau yang ada di kepulauan Riau, khususnya Pulau Batam juga 

menyemarakkan bisnis di Kualatungkal, sehingga banyaknya dana tunai 

dari Kualatungkal ini dibelanjakan kesana. 

PT. Bank "X" cabang Kualatungkal merupakan satu unit usaha 

tersendiri yang terpisah dari PT. Bank "X" kantor cabang Jambi, namun yang 

http://www.mb.ipb.ac.id



mempunyai hubungan rekening giro dengan Bank Indonesia kantor cabang 

Jambi adalah FT. Bank "X" kantor cabang Jambi, sehingga apabila FT. Bank 

"X" kantor cabang Kualatungkal akan mengambil ataupun akan 

menyetorkan kelebihan uang kasnya harus melalui atau memperoleh izin 

dari PT. Bank "X" kantor cabang Jambi. Disamping itu proses pengambilan 

uang di Bank Indonesia sendiri akan memerlukan waktu lebih kurang 4 - 5 

jam diluar jam perjalanan, yang + 4 jam. 

Tingginya frekuensi pengambilan dan atau penyetoran uang ke Bank 

Indonesia kantor cabang Jambi akan meningkatkan biaya pengambilan/ 

penyetoran biaya-biaya tersebut yang terdiri dari biaya perjalanan dinas 

pegawai yang mengambil/menyetor uang, biaya pengawalan oleh polisi, 

biaya transportasi, d m  biaya-biaya lain yang menyangkut perjalanan 

tersebut serta resiko yang dihadapi. 

Jika kondisi di atas tidak dapat diantisipasi dengan baik maka akan 

mengganggu pelayanan dan menimbulkan ketidakpuasan nasabah, 

begitupun sebaliknya seringnya mengambil uang ke Jambi akan 

meningkatkan biaya. IlisAmping itu tingginya saldo uang kas akan 

menyebabkan bertambahnya cost of money/beban dana yang hams 

ditanggung cabang. Oleh karena itu dalam penulisan geladikarya ini penulis 
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akan mengkaji berapa besar saldo kas minimal yang hams disimpan di kas 

PT. Bank "X" kantor cabang Kualatungkal. 

Berdasarkan latar belakang dan formulasi masalah, maka tujuan 

penelitian dalam geladikiuya ini adalah : 

1. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi PT. Bank "X" 

kantor cabang Kualatungkal dalam mengelola kas, guna menjamin 

lancarnya pelayanan kas d m  tidak terjadinya inefisiensi dana. 

2. Memperoleh gambaran mengenai sistem pengelolaan persediaan 

uang kas di PT. Bank "X " kantor cabang Kualatungkal. 

3. Menghitung saldo kas minimal yang wajar disimpan oleh PT. Bank 

"X" kantor cabang Kualatungkal. 

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan 

solusi kepada PT. Bank "X" kantor cabang Kualatungkal untuk mengatasi 

kendala yang dihadapi dalam mengendalikan, mengelola uang kas, sehingga 

pelayanan bank tetap prima dan efisien. 
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D. Kegunaan Geladikarya 

Geladikarya ini diharapkan bermanfaat baik bagi perusahaan tempat 

geladikarya maupun bagi penulis yang melakukan geladikarya. 

1. Kegunaan bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian geladikarya ini dapat digunakan 

untuk membantu perusahaan dalam : 

a. Menganalisis dan menetapkan jumlah saldo kas minimum 

yang disimpan PT. Bank "X kantor cabang Kualatungkal. 

b. Mengetahui posisi alat likuid atau uang kas pada waktu 

yang tepat, sehingga bank dapat mengantisipasi 

pengambilan dana jika kekurangan dan atau penyetoran 

dana jika kelebihan dari/ke Bank Indonesia cabang Jambi, 

sehingga tidak terjadi inefisiensi uang kas. 

c. Mengetahui cara yang paling baik dalam menetapkan 

persediaan uang kas. 

d. Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi di dalam 

manajemen uang kas. 
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2. Kegnnaan bagi pelaksana geladikarya 

a. Merupakan kesempatan untuk menghayati dan menerapkan 

konsep-konsep dan keterampilan yang diperoleh selama proses 

belajar mengajar yang telah diterima sebelumnya. 

b. Merupakan ajang latihan bagi yang melakukan geladikarya 

untuk menangani pennasalahan bisnis di dunia nyata. 

.. . 
E. Batasan dan Raang Lingkap Penelitian 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa setiap bank umum wajib 

memelihara sejumlah dana sebagai cadangan atau persediaan untuk 

memenuhi permintam masyarakat atas dana yang disimpamya. Dana 

cadangan kas ini terdiri dari atas dua bagian, yaitu : 

1. Primmy reseme atau dana cadegan utama. 

Cadangan ini merupakan cadangan utama yang harus dipelihara 

oleh bank umum untuk memenuhi ketentuan likuiditas minimum 

berdasarkan ketentuan dari Bank Sentral atau Bank Indonesia. Dana 

cadangan atau alat likuid yang hams dipelihara oleh bank umum 

tersebut dapat berupa : (a) Uang kas baik rupiah maupun valuta asing 
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(yang mempunyai catatan kurs resmi di Bank Indonesia), untuk saat ini 

saldo kas rupiah maksimal yang diperkenankan untuk PT. Bank "X" 

cabang KualatungM sebesar Rp 700 juta,-; (b) Saldo rekening cabang 

suatu bank yang berada di cabang Bank Indonesia; (c) Saldo rekening 

kantor pusat bank yang ada di kantor pusat Bank Indonesia yang 

berfungsi sebagai pengatur besar kecilnya alat likuid yang akan 

dipelihara. 

2. Secondary Reserve atau Dana Cadangan Sekunder 

Sewndmy reserve merupakan cadangan tunai kedua yang 

berfungsi sebagai cadangan penyangga posisi cadangan utama, artinya 

apabila saldo kas atau saldo giro di Bank Indonesia terus berkurang 

sebagai akibat dari penarikan oleh nasabah, maka cadangan sekunder 

ini akan dapat memperbaiki posisi likuiditas bank yang bersangkutan. 

Dalam penelitian ini pembahasannya akan dibatasi hanya pada salah 

satu dana cadangan utama, yaitu dana atau alat likuid khusus dalam bentuk 

mata uang rupiah yang ada di PT. Bank "X" cabang Kualatungkal. Hal ini 

disebabkan pengelolaannya yang rumit dibandingkan dengan valuta asing 

maupun pengelolaan saldo rekening di Eank Indonesia, serta tidak adanya 
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hubungan rekening antara cabang Kualatungkal dengan Bank Indonesia 

kantor cabang Jambi. 

Dalam pembahasan geladikarya ini akan dijumpai juga istilah-istilah : 

1. Cash Supplai/Kas suplai, maksudnya apabila suatu bank 

kekurangan uang kas maka akan dilakukan pengambilan uang 

tunai dari Bank Indonesia cabang terdekat atas beban rekening 

bank tersebut yang ada pada Bank Indonesia. 

2. Cash remise/Kas remise, maksudnya suatu aktivitas penyetoran 

kelebihan uang tunai yang ada di suatu bank ke Bank Indonesia 

terdekat untuk keuntungan rekening bank tersebut yang ada di 

Bank Indonesia. 

http://www.mb.ipb.ac.id




