
A. Sistem Manajemen Bank 

Sistem Manajemen Bank yang dimaksud dalam pembahasan 

ini adalah berhubungan dengan tata cara bank mengatur pola 

operasional dari berbagai aktivitasnya. Pola ini erat kaitannya 

dengan sistem sentralisasi atau desentralisasi manajemen. 

Terdapat empat macam sistem manajemen perbankan 

(Sinungan, 1993), yaitu Uhit Banking System, Branch Banking 

System, Group and Gain Banking System, dan Mived System. 

Keempat sistem manajemen bank tersebut dijelaskan pada bagian 

berikut. 

1. Unit Banking System 

Dalam sistem ini pola operasional perbankan ruang 

lingkupnya hanya pada unit yang bersangkutan, berdiri sen& 

d m  mempunyai wewenang yang mencakup kegiatan dalam 

batas bank itu sendiri. Pada sistem ini bank tidak membuka 

cabang di luax distrik atau propinsinya. Contoh di Indonesia 

adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD). BPD masing-masing 
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Daerah Propinsi beroperasi di daerahnya masing-masing dan 

mereka tidak mempunyai hubungan stmktural satu sama lain. 

Ciri utama dari bank yang menganut Unit Banking dalam 

sistem manajemennya adalah : 

a. Organisasinya kecil, 

b. Ruang lingkupnya terbatas, 

c. Sedikit sekali adanya pendelegasian wewenang, 

d. Keputusan kredit dapat lebih cepat, 

e. Kekuasaan dapat dihimpun dalam satu tangan. 

2. Branch Banking System 

Sistem ini dianut oleh bank-bank raksasa yang mempunyai 

jaringan keja yang tersebar ke berbagai wilayah atau kota 

bahkan sampai ke luar negeri. Bank-bank besar di Amerika 

seperti City Bank, Bank of America dan juga bank-bank di 

Indonesia seperti PT. Bank BNI, PT. Bank Bumi Daya juga 

menganut sistem ini. 

Dalam sistem ini ada kantor pusat d m  beberapa 

cabangnya di kota-kota lain dengan sistem manajemen modem 

yang terpadu, berencana dan desentralisasi kewenangan. Sistem 
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Branch Banking ini mempunyai beberapa kelebihan tetapi juga 

mengandung beberapa kelemahan, seperti yang dipaparkan di 

bawah ini. 

Kelebihan-kelebihan : 

a. Organisasi besar dengan jaringan operasinya luas, 

b. Kantor Pusat dapat lebih berkomunikasi pada perencanaan 

jangka panjang, sedangkan kantor wilayah dan cabang- 

cabangnya dapat memikirkan rencana jangka pendek, 

c. Penerapan sistem organisasi lini d m  staf dengan wawasan 

yang luas dapat lebih berkembang, 

d. Ada pendelegasian wewenang yang lebih jelas, 

e. Bidang usaha yang dibiayai dapat lebih luas variasinya. 

Kekurangan-kekurangan - : 

a. Waktu yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan 

akan menjadi lebih panjang, apabila wewenang 

keputusamnya berada pada kantor pusat atau direksi, 

b. Sering tidak meratanya keterampilan manajerial dan teknis 

pegawai di cabang-cabang mengakibatkan pengambk  

kebijakan intern tidak tepat. 
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3. Group & Chain Banking System 

Dalam sistem ini beberapa bank menggabungkan diri 

dalam pola rnanajemen, terutama soal dana d m  kredit yang 

dipimpin oleh salah satu bank yang tersebar dalam kelompok 

atau perorangan pemegang saham terbesar seperti anak 

perusaham. Segala masalah manajerial seperti penghimpunan 

dan penggunaan dana dibahas bersama. 

Chain banking system biasanya terjadi karena beberapa 

bank dikuasai oleh suatu keluarga tertentu sehingga pemimpin 

keluarga itu dengan serta merta menjadi pemimpin kelompok 

bank tersebut. 

4. MixedSysfern (Sistem Campuran) 

Sistem ini paling sdit  dipantau karena pada bagian 

kegiatan tertentu menggunakan unit banking system dan pada 

bagian lain menjalankan branch banking system. Biasanya bank- 

bank besar memberikan wewenang khusus bagi cabang-cabang 

tertentu, seperti cabang khusus atau cabang utama atau cabang- 
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cabang di luar negeri yang seolah-olah seperti unit b&g 

system. 

B. Teori-teori Manajemen Likuiditas 

Teori perbankan umumnya berkaitan antara persoalan 

likuiditas dan upaya pencapaian tingkat rentabilitas yang memadai. 

Terdapat tiga macam teori likuiditas perbankan yang dikenal 

(Waluya, 19931, yaitu Commercial Loan Theory, SMtabiliiy Theory 

dan Antic~pated Income Theory. 

1. Commercial Loan Theory 

Teori ini membatasi bank agar hanya memberikan 

pinjaman atau kredit jangka pendek (short tern credit) yang 

ssatnya produktif. Teori ini berpendapat bahwa lebih baik 

memberikan pinjaman untuk modal kerja (seasonal working 

capital). Hal ini dengan mempertimbanglcan sifat dana bank 

yang berupa titipan dalam jangka pendek, sedangkan pinjaman 

umumnya mengharapkan jangka waktu yang panjang. 

Sebagai contoh, sebuah toko makanan dan minuman 

dalam menghadapi Hari Raya Lebaran mungkin meminjam 

uang dari sebuah bank untuk membiayai persediaan barangnya. 
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Kemudian setelah Hari Raya Lebaran selesai, toko tersebut 

mengembalikan pinjamannya dengan uang yang berasal dari 

hasil penjualannya. 

2. Shiffabilify Theory 

ShiftabSv theoy atau teori tentang aktiva yang dapat 

dipindahkan, menyatakan bahwa likuiditas sebuah bank 

tergantung dari kemampuan bank untuk memindahkan aktiva 

ke orang lain dengan harga yang dapat diramalkan. Dengan 

demikian tindakan sebuah bank &an dapat diterima jika bank 

tersebut memutuskan dalam portofolio aktivanya untuk 

menyimpan dananya dalam investasi-investasi pasar terbuka 

jangka pendek. Jika dalam keadaan ini sejumlah deposan hams 

memutuskan untuk menarik kembali uang mereka, maka bank 

hanya tinggal menjual investasi-investasi tersebut, mengambil 

uangnya kembali dan membayarkan kepada para deposannya. 

Teori ini menganjurkan kepada bank-bank untuk 

memenuhi likuiditas dengan cara menjual swat-surat berharga. 

Apabila bank mengalami kesulitan likuiditas, bank tersebut 
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dapat memperoleh bantuan dari bank sentral (dalam ha1 ini 

Bank Indonesia) sebagai Z5e Lender of Z5e Last Resort. 

3. Anticipated hcome Theory 

f i e o y  antic~pated income atau teori pendapatan yang 

diharapkan ini muncul pada akhir tahun 1940-an. Teori ini 

merupakan saingm dari teori kredit komersial dan teori tentang 

aktiva yang dapat dipindahkan. Menurut teori pendapatan 

yang diharapkan ini, membenarkan sebuah bank memberikan 

pinjaman-pinjaman jangka panjang dan pinjaman-pinjaman 

bukan untuk perdagangan, yang pembayarannya kembali dari 

penghasilan-penghasilan atau pendapatan-pendapatan yang 

diharapkan dari si peminjam. 

Dengan demikian teori ini mengisyaratkan bank agar 

memberikan pinjaman kredit yang didasarkan atas kemampuan 

dari sektor bisnis mtuk membayar kembali hutangnya. Analisis 

kredit yang dilakukan bank terhadap peminjam biasanya 

didasarkan pada aliran kas masuk (cash in flaw), yaitu dengan 

metode analisis manfaat dan biaya (Benefit Cost Analysis). 
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Pertimbangan mengapa sebuah bank memerlukan 

likuiditas (Sinungan, 1993) , dikarenakan : 

1. Suatu keharusan hukum bahwa bank membayar deposit 

rekeningnya apabila para nasabah memintanya, 

2. Bank hams marnpu memenuhi permintaan-permintaan 

pinjaman yang sehat dari para nasabahnya, 

3. Andaikan salah satu atau keduanya menimpa sebuah bank, 

dimana tejadi kemerosotan deposito-depositonya d m  

permintaan yang mendadak dari nasabahnya, maka bank 

tersebut &an mengalami kekurangan uang tunai. Hal hi 

yang menjadi tugas dari management liability untuk 

mengatasinya. 

C. Manajemen Persediaan 

Manajemen persediaan merupakan fungsi yang p&g 

penting dalam manajemen operasi, karena persediaan 

membutuhkan modal yang sangat besar dan mempengaruhi 

pengiriman barang kepada pelanggan. Manajemen persediaan 

mempunyai dampak pada semua fungsi usaha, terutama operasi, 

pemasaran dan keuangan. Persediaan memberikan pelayanan 
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kepada konsumen yang merupakan kepentingan vital dalam 

pemasaran. 

Keuangan berkaitan dengan keseluruhan gambaran keuangan 

organisasi, termasuk dana yang dialokasikan ke pesediaan. Operasi 

membutuhkan persediaan untuk menjamin kelancaran dan efisiensi 

produksi. 

Namun terdapat pertentangan sasaran persediaan di dalam 

perusahaan. Fungsi keuangan umumnya lebih suka menjaga 

tingkat persediaan yang rendah untuk menghemat modal, 

pemasaran lebih menyukai tingkat persediaan yang tinggi unt& 

mempertinggi pelayannya, sedangkan operasi mengutamakan 

kecukupan persediaan untuk efisiensi produksi dan kelancaran 

tingkat pekejaan. Dalam hal ini peran manajemen persediaan 

hams menyeimbangkan sasaran yang bertentangan tersebut d m  

mengelola tingkat persediaan dalam kepentingan perusahaan yang 

terbaik secara keseluruhm. 

Ada empat alasan perusahaan untuk mengadakan persediaan 

(Schroeder, 1989), seperti yang dipaparkan berikut ini. 
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a. Untuk berlindung dari ketidakpastian 

Dalam sistem persediaan terdapat ketidak-pastian dalam 

pemasokan, permintaan dan tenggang waktu pemesanan. 

Untuk itu stok pengaman dipertahankan dalam persediaan 

untuk berlindung di balik ketidakpastian tersebut, 

b. Untuk memungkinkan produksi dan pembelian ekonomis 

Perusahaan sering lebih ekonomis untuk memproduksi 

bahan dalam jumlah yang besar. Dalam kasus ini sejumlah 

besar barang dapat diproduksi dalam periode waktu yang 

pendek, d m  kemudian tidak ada produksi selanjutnya sampai 

jumlah tersebut hampir habis. Hal ini memberikan 

kemungkinan untuk menyebarkan biaya set up mesin produksi 

atas sejumlah besar satuan produksi. Namun demikian, kondisi 

seperti ini tidak te rjadi pada bank yang melakukan kegiatan jasa 

keuangan, 

c. Untuk mengatasi perubahan yang diantisipasi dalam 
permintaan dan penawaran 

Terdapat beberapa tipe situasi dimana perubahan ddam 

permintaan atau penawaran dapat diantisipasi. Misalnya dalam 
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usaha musiman sering diantisipasi permintaan untuk 

memperlancar peke jaan atau untuk mengantisipasi promosi 

pasar yang direncanakan sebelum barang dijual atau jasa yang 

diberikan. 

d. Untuk Transit 

Persediaan dalam pejalanan terdiri dari bahan yang 

berada dalam pejalanan dari satu titik ke titik yang lain. 

Persediaan ini dipengaruhi oleh lokasi perusahaan dan pilihan 

alat angkutnya. Dalam persediaan terdapat beberapa hal 

penting untuk diperhatikan, yaitu : 

1) Struktur Biaya Persediaan 

Struktur biaya persediaan meliputi biaya-biaya sebagai berikut : 

a) Biaya pemesanan 

Biaya ini termasuk pesanan pembelian, pengLriman barang, 

biaya pengangkutan d m  biaya penerimaan. 

b) Biaya pengadaan atau penyimpanan 

Biaya ini berhubungan dengan penyimpanan satu-satuan 

barang dalam persediaan untuk suatu periode waktu. Biaya 
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penyimpanan secara khusus dibebankan sebagai suatu 

persentase dari nilai rupiah per unit waktu. 

c) Biaya kehabisan stok 

Biaya kehabisan stok mencerminkan konsekuensi ekonomi 

atas habisnya stok. 

2) Model Persediaan 

Di dalam sistem pengendalian persediaan terdapat dua 

(2) model, seperti yang dipaparkan dibawah ini : 

a) Model Persediaan Deterministik 

Pengendalian persediaan deterministik biasanya digunakan 

dalam situasi dimana variabel-variabel yang berpengaruh 

terhadap sistem persediaan bersifat determinist* atau dapat 

diasumsikan secara pasti. Variabel-variabel yang dimaksud 

adalah jumlah permintaan barang untuk suatu horizon 

perencanaan tertentu dan waktu ancang-ancang (lead lime). 

Dalam situasi deterministik atau diketahui secara pasti, 

pengendalian persediaan dapat dilakukan sedemikian rupa 

sehingga resiko tejadinya kekurangan barang tidak akan 

te jadi. 
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Model persediaan deterministik yang sangat populer pada 

tahun 1915 dikembangkan oleh F.W. Haris yang pada periode 

selanjutnya disempumakan oleh Wilson. Formula Wilson ini 

menjawab dua pertanyaan dasar di dalam pennasalahan 

persediaan (Heizer dan Render, 1995) yaitu : 

Berapa jumlah barang yang harus dipesan untuk setiap 

kali pemesanan dilakukan (Economic Order 

Quantihy/EOQ. 

Kapan saat pemesanan dilakukan (Reorder Poht/ROe. 

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk menjawab pertanyaan 

tersebut adalah : 

Pennintaan barang selama periode perencanaan 

diketahui dengan pasti, 

Barang yang dipesan akan datang secara serentak pada 

saat pemesanan dilakukan, 

Harga barang yang dipesan tidak tergantung pada 

jumlah barang yang dipesan. 

Gambar posisi persediaan menurut model Wilson tersebut 

diilustrasikan pada Gambar 1. 
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to t l  t2 t3 
Waktu 

Keterangan : 
tn : Waktu pemesanan ke-0 sampai ke-n 
Q : Persediaan Maksimum 

Garnbar 1 : Tingkat Persediaan Model Wilson (Heizer and 
Render, 1995) 

b) Model Persediaan Pmbabilistik 

Pengendalian persediaan probabilistik digunakan di dalam 

situasi yang mengandung ketidakpastian. Adanya fenomena 

probabilistik di dalarn sistem persediaan mengakibatkan 

pengelolaannya lebih sulit dibandingkan dengan sistem 

persediaan determinist%. Dalam sistem persediaan 

ketidakpastian yang tidak dapat chihindarkan dapat berasal 

1. Pemakai (use4 yang berupa fluktuasi kebutuhan yang 

dicerminkan oleh variansi atau standar deviasinya. 
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2. Pemasok (suppLieI) yang bempa waktu p e n m a n  

barang yang dicerminkan oleh waktu ancang- 

ancangnya. 

Dalam menghadapi keadaan yang mengandung 

ketidakpastian tersebut diperlukan kebijakan persediaan 

yang melibatkan persediaan pengaman (safev stock). Untuk 

menentukan kebijakan persediaan ini dikenal adanya dua 

metode dasar yaitu Metode Q d m  Metode P (Buffa and 

Miller, 1979). 

Metode Q 

Metode Q ditandai dengan : 

1. Besarnya ukuran pemesanan selalu tetap untuk setiap kali 

pernesanan dilalcukan, 

2. Pemesanan dilakukan apabila jumlah persediaan yang 

dimiliki telah mencapai suatu tingkat tertentu yang 

disebut titik pemesanan kembali (reorderpoint/R). 

Dalam metode Q, kekurangan persediaan hanya mungkin 

te jadi selama waktu ancang-ancangnya saja. Oleh sebab itu 

cadangan pengaman yang diperlukan hanya digunakan 
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untuk mengatasi fluktuasi kebutuhan selama waktu ancang- 

ancang. 

Wdtu 

Gambar 2. : Kebutuhan persediaan model Q (Buffa and 
Miller, 1979) 

Metode P 

Dalam metode P ini, waktu pemesanan dilaku-kan menurut 

suatu selang waktu yang tetap, sedangkan jumlah yang 

dipesan tergantung pada persediaan yang dimiliki s a t  ini 

dan tingkat persediaan maksimum yang diinginkan. Dengan 

demikian dalam metode P ada dua variabel keputusan yang 

akan ditentukan yaitu selang waktu dan tingkat persediaan 

maksimum. 

Secara grafis situasi persediaan yang ada dalam gudang bila 

menggunakan metode P dapat digambarkan sebagai b e d a t  

(Gambar 3): 
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\i ~ k h i r  persediaan 

Gambar 3. : Kebutuhan persediaan model P (Buffa and 
Miller, 1979) 
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D. Persediaan Kas 

Beethler (1986) dalam bukunya Contemporq Cash 

Management mendefinisikan cash management sebagai planning; 

organizing dan controlhg dana perusahaan un id  memenuhi : 

Transaksi-transaksi sehubungan dengan kebutuhan 

perusahaan, 

Kebutuhan perusahaan y ang bersifat precautionary money, 

speculative oppo&mity. 

Tujuan manajemen kas perusahaan adalah likuiditas dan 

laba. Dikalangan perbankan sejak dahulu selalu timbd 

pertentangan kepentingan antara likuiditas dengan profitabilitas. 

Artinya bila ingin mempertahankan posisi likuiditas dengan 

memperbesar cadangan kas, maka bank tidak &an memakai 

seluruh leonable funds yang ada karena sebagian dikemb&an lagi 

dalam bentuk cadangan tunai. Ini berarti usaha pencapaian 

rentabilitas. (profitabilitas) &an berkurang. Sebaliknya bila ingin 

mempertinggi rentabilitas, maka sebagian cadangan tunai untuk 

likuiditas terpakai oleh bisnis bank, sehingga posisi likuiditas &an 

tuun di bawah minimum. 
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Persoalan likuiditas bagi bank adalah persoalan yang amat 

penting dan berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat, 

nasabah dan pemerintah. Bahkan begitu pentingnya persoalan 

likuiditas ini, bank hams mengamati, mengikuti d m  terjun 

langsung agar posisi likuiditas ini te rjadi setap hari. 

Untuk memenuhi kebutuhan uang kas yang ideal ditahan, 

dapat dihitung dengan bantuan rurnus akar dual yakni pendekatan 

persediaan teoritis yang diciptakan oleh Baumol (Schroeder, 1989)- 

sebagai berikut : 

I 42 x pasokan kas per tahun x biaya yang tirnbul setiap pasokan kas 

I =- Suku Bunga 

dimana : 
Q : Jumlah cash supply yang diperlukan 

untuk mengisi brankas cabang 
Suku Bunga : Opportunity sulcu bunga atas uang kas 

seandainya diputarkan (yang dikorbankan 
karena mengambil uang dari Bank 
Indonesia). 

Apabila dilukiskan dalam gambar, model Baumol 

tersebut di atas dapat diilustrasikan seperti yang terlihat pada 

Gambar 4 (Schroeder, 1989). 
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Gambar 4 : Persediaan kebutuhan kas Model Baumol 

Model Baumol tersebut mempmyai batasan bahwa 

penggunaan selisih pengeluaran kas di atas penerimaan kas adalah 

sama jumlahnya setiap hari, hal yang tidak mungkin te qadi. MUer 

& Orr Engel, et al(1992) telah menciptakan model dengan 

mempertimbangkan bahwa pimpinan cabang sebuah bank tidak 

dapat memperkirakan dengan sempurna uang masuk dan uang 

keluar setiap harinya. Namun pimpinan cabang dapat 

memperkirakan maksimum pengeluaran uang tunai dan minimum 

pengeluarannya atas dasar pengalaman periode sebelumnya. 

Dengan demikian pimpinan cabang dapat membuat batasam 

maksimum dan minimum uang tunai yang hams ada. Model 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 5. 
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I Ba wah 

Waklu 

Gambar 5 : Persediaan kebutuhan kas Model Miller 
& Orr (Engel, et al, 1992) 

Apabila persediaan uang tmai telah mencapai garis 

minimum, maka uang hams diambil dari Bank Indonesia. Jika 

persediaan uang tunai yang ada di brankas mencapai maksimum, 

maka uang tersebut hams dikirim ke Bank Indonesia setempat 

untuk ditransfer ke kantor pusat. 

Dari nunus Miller & Orr, besamya uang tunai yang ditahan 

cabang dipenganhi oleh tiga faktor (Sihombing, 1993); yakni : 

Besarnya variabilitas cash flow setiap hari, 

Besarnya transaction cost (out ofpocket expenses), 

Tingkat bunga. 

Jika variabilitas cash flow dan transaction cost cukup besar, 

uang tunai yang dipelihara akan besar pula. Di lain pihak, jika 
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tingkat bunga tinggi besarnya uang tunai yang disimpan akan lebih 

kecil. 

E. Ketentuan Manajemen Kas Bank 

1. Pengertian 

Menurut buku pedoman operasional perbankan (PT. Bank 

BNI (Persero), 1989) yang dimaksud dengan uang kas atau saldo 

kas adalah nilai nominal dari seluruh uang tunai (rupiah, uang 

kertas asing, decoy money, comemmorative coin dan sejenisnya) 

yang ada atau disimpan pada unit kas yang cocok dengan saldo 

rekening-rekening kas yang bersangkutan. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka uang kas terdiri dari uang kas rupiah 

dan uang kas asing. Uang kas rupiah terdiri dari se1u-h uang 

tunai dalam bentuk uang rupiah yang meliputi semua jenis uang 

kertas (termasuk decoy money) dan logam yang berlaku sebagai 

alat pembayaran yang sah. Di lain pihak uang kas asing meliputi 

seluruh uang tunai dalam bentuk uang kertas asing yang 

diperoleh dari pembelian-pembelian dari pihak ketiga atau dari 

transaksi-transaksi lainnya. Adapun yang dimaksud dengan 

decoy money (uang umpan) merupakan lembaran-lembaran 
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uang kertas yang telah dicatat nomor-nomor serinya, yang setiap 

saat ditempatkan di ruang kas dan atau pada persediaan kas 

mobil atau bank keliling. 

2. Batas Pengoperasian Uang Kas 

Modal utama dari suatu bank adalah kepercayaan 

masyarakat. Oleh karena itu guna memberikan pelayanan yang 

unggul kepada masyarakat, sebagai salah satu upaya 

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap bank, maka 

setiap cabang diwajibkan untuk melakukan hal-ha1 sebagai 

berikut : 

a. Menguasai saldo kas dalam batas tertentu yang didasarkan 

perhitungan cash budget, 

b. Jika suatu saat saldo kas melampaui batas-batas yang telah 

ditentukan, maka selisih lebih hams disetorkan ke Bank 

Indonesia ( u t u k  keuntungan rekening Direksi Bank 

Indonesia) atau m i m k a n  ke kantor cabang lain yang 

membutuhkan sebagai pasokan kas menurut prosedur yang 

berlaku, 
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c. Sebaliknya apabila terjadi pada suatu saat saldo kas temyata 

kurang dari batas-batas yang telah ditentukan, maka seEsih 

kurang tersebut hams segera ditutup dengan menarik cek 

dari Bank Indonesia setempat atau meminta suplai kas dari 

kantor cabang lain menurut prosedur yang berlaku. 

3. Likuiditas dan Perhitungannya 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu bank untuk 

memenuhi kewajiban jangka pandek, baik dalam rupiah maupun 

dalam valuta asing (PT. Bank BNI (Persero), 1996). Perhitungan 

likuiditas yang biasa atau umum digunakan pada perbankan 

Indonesia adalah dengan melakukan perhitungan likuiditas 

minimum. Likuiditas minimum diperoleh dari perbandingan alat 

likuid dengan jumlah dana pihak ketiga. 

Pada perhitungan likuiditas di atas dapat diketahui bahwa 

dalam perhitungan tersebut melibatkan dua hal, yaitu alat likuid 

dan dana pihak ketiga. Alat likuid merupakan saldo rekening 

koran yang ada di Bank Indonesia yang dimiliki oleh suatu bank. 

Di lain pihak, dana pihak ketiga merupakan kewajiban kepada 

pihak ketiga bukan bank atau lembaga keuangan bukan bank, 
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baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Jika komponen 

yang dimasukkan sebagai alat likuid adalah giro pada Bank 

Indonesia, maka komponen dana pihak ketiga meliputi giro, 

tabungan, simpanan bejangka, d m  kewajiban jangka pendek 

lainny a. 

4. Pengelolaan Alat Likuid 

Dalam sistem pengelolaan atau manajemen likuiditasnya, 

PT. Bank X memisahkan antara pengelolaan kas d m  pengelolaan 

Rekening Koran Bank Indonesia. Pengelolaan kas wajib cIilakukan 

oleh setiap cabang, sedangkan Rekening Koran Bank Indonesia 

hanya dipelihara pada cabang-cabang dan kota-kota tertentu yang 

ada Kantor Cabang Bank Indonesianya 

Divisi Treasq di Kantor Besar yang bertanggung jawab 

terhadap manajemen kas PT. Bank X menunjuk salah satu kantor 

cabang di setiap wilayah sebagai Pemimpin Kelompok Pengelola 

Rekening Koran Bank Indonesia. Demikian juga halnya dengan 

kantor cabang di kota lain yang ada Bank Indonesianya, ditunjuk 

sebagai Anggota Kelompok. Fungsi dari Cabang Pemimpin 

Kelompok ini adalah sebagai kepanjangan Divisi Treasury bagi 
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Cabang Anggota Kelompok dan Cabang Bukan Pemegang 

Rekening Koran pada Bank Indonesia dalam memenuhi 

kebutuhan uang tunai bagi cabang-cabang dibawah kelompoknya. 

5. Ketentuan Pagu Alat Likuid 

Di dalam menentukan pagu alat likuid, berlaku ketentuan 

sebagai berikut : 

a. Cabang hams mengajukan usulan kepada Kantor Wilayahnya 

mengenai maksimum dan minimum alat likuid yang 

dibutuhkan oleh masing-masing cabang, 

b. Kantor wilayah, setelah menganalisa menyampaikan saran 

atas usulan tersebut kepada Divisi Treasq ,  

c. Divisi Treasury akan mengkaji dan menetapkan pagu alat 

likuid pada masing-masing cabang dalam negeri dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

1) Pada setiap akhir bulan d m  mush-musim tertentu, pagu 

kas dan Rekening Koran BI dapat ditambah sementara 

untuk kebutuhan pembayaran gaji pegawai negeri dan 

sebagainya, 
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2) Pagu kas dan Rekening Koran BI cabang dalam satu 

wilayah masih dapat direlokasikan oleh masing-masing 

Kantor Wilayah terhadap cabang d i  lingkungannya, d m  

selanjutnya memberitahukan kepada Divisi Treasruy. 

d. Pagu pada dasarnya merupakan batas maksimum yang 

diperbolehkan bagi setiap cabang bank dalam menyimpan 

uang tunai (saldo kas) di brankas untuk setiap harinya. 

Penetapan pagu ini oleh Divisi Treasruy akan ditinjau setiap 

enam bulan sekali. Namun demikian apabila penetapan pagu 

yang baru belum ada diberlakukan pagu yang lama. 

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



Tfnjauan 'Pustaka 

6. Manajemen Kas PT. Bank X Cabang B (underLikuid dan 
cadangan persediaan yang aman) 

UnderlikuUId merupakan kejadian atau keadaan dimana 

persediaan kas tidak mampu mencukupi kebutuhan atau 

permintaan dana dari nasabah. Kejadian ini dapat terjas 

sewaktu-waktu, karena bagi bank merupakan suatu hal yang 

sulit untuk memastikan pola atau jumlah dana yang akan 

ditarik nasabah di masa yang akan datang. Dengan demikian 

tidak ada jaminan bagi suatu bank akan terhindar dari keadaan 

ini. Namun demikian, tidak berarti bahwa pihak manajemen 

kas PT. Bank X Cabang B membiarkan tejadinya underiikuid, 

Oleh karena itu, merupakan tugas manajemen kas untuk 

menekan jumlah kejadian underBm'd ini dengan melakukan 

perencanaan persediaan kas yang relatif aman, meskipun tidak 

selunihnya atau seratus persen terhindar dari kejadian 

underiikuid ini. Sebagai hasil dari perencanaan kas ini dapat 

diperoleh seberapa besar persediaan kas yang optimal dengan 

tetap mempertimbangkan konsekuensi akibat menetapkan kas 

dalam jumlah tertentu tersebut. 
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U n d e r m d  d m  cadangan persediaan, pada dasamya 

memiliki konsekuensi-konsekuensi tertentu. Konsekuensi dari 

terjadinya underlikuid, pihak nasabah akan mengalami 

kekecewaan karena dana yang dibutuhkan saat itu tidak dapat 

terpenuhi sehingga akan mengganggu kelancaran usahanya. 

Selain itu, apabila underlikuid ini sering terjadi, akan 

menurunkan kepercayaan masyarakat, yang nota bene adalah 

nasabah potensial, terhadap PT. Bank X secara keseluruhan, 

tidak hanya terhadap kantor cabangnya. Di lain pihak, untuk 

memberikan pelayanan yang prima terhadap nasabah dalam 

menarik dananya, pihak manajemen kas bank perlu 

mencadangkan persediaan kasnya dalam jumlah yang besar. 

Kebijakan persediaan kas yang demikian ini memiliki 

konsekuensi yaitu : 

Pihak PT. Bank X akan menanggung hilangnya peluang 

atau kesempatan dalam memperoleh laba usaha karena 

kelebihan kas yang berada di cabang tidak dapat 

dioperasikan di pasar uang. Keadaan ini bertentangan 

dengan rnisi Kantor Cabang PT. Bank X yang diharapkan 
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dapat memberikan kontribusi laba yang optimal terhadap 

PT. Bank X. 

Dengan pagu yang relatif tinggi, saldo kas akan lebih 

banyak berada di bawah nilai pagu yang ditetapkan. 

Kondisi yang demikian akan menjadikan pengulcuran 

kine j a  kas akan sulit dilakukan, karena cadangan kas yang 

ada tidak cukup efektif. Meskipun dari pengolahan sehari- 

hari, saldo kas berada di bawah pagu merupakan salah 

satu parameter yang selalu diharapkan setiap kantor 

cabang 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen 

kas PT. Bank X Cabang B, diperoleh informasi bahwa : 

Di dalam menetapkan cadangan persediaan kas (safety 

stock), manajemen kas kantor mengacu pada ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh manajemen kas kantor besar, 

dalam hal ini Divisi Treasury (Div. TRS), yaitu pagu kas, 

Usulan pagu kas yang dilakukan oleh cabang didasarkan 

saldo rata-rata kas selama 6 (enam) bulan terakhirI dengan 

usulan pagu sebesar Rp. 1.500 juta per hari, 
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Hasil penetapan pagu kas oleh Kantor Besar, Divisi 

Treasury untuk PT. Bank X Cabang B, yaitu Rp. 1.700 juta 

per hari yang berlaku sejak 16 Februari 1996. 

Sering te jadi underLikuid terutama pada d g g u  pertama 

setiap bulan. 

Untuk memberikan pelayanan yang prima atau unggul 

terhadap nasabah perlu dipertimbangkan seberapa efektif pagu 

kas (persediaan) yang ditetapkan dan seberapa efisien 

penggunaan atas persediaan kas tersebut. Dengan demikian 

dapat diperoleh kondisi persediaan yang mendekati saldo kas 

yang tejadi. Di lain pihak, persediaan kas yang ditetapkan 

tersebut tidak mengorbankan kebutuhan penarikan kas oleh 

masyarakat, yang nota bene tidak menentu. 

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



Berdasarkan landasan teoritis yang disajikan pada tinjauan 

pustaka, maka di dalam upaya mencapai tujuan geladikatya disusun 

suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan geladikarya. Alur lopka kerangka pemikiran 

disajikan pada Gambar 6 di bawah ini. 

Gambar 6 : Kerangka Pemikiran Geladikarya 
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Gambar di atas menunjukkan bahwa PT. Bank X Cabang B 

dalam upaya memberikan layanan banknya, yaitu berkaitan dengan 

layanan penyediaan kas dipengaruhi oleh berbagai aspek. Aspek yang 

terlibat dalam manajemen kas tersebut dipaparkan berikut ini. 

1. Perilaku Nasabah 

Perilaku nasabah dalam hal ini adalah perilaku ddam 

melakukan penarikan dana pada bank. Hal ini penting untuk 

dimasukkan dalam manajemen kas bank, karena dengan 

diketahuinya perilaku nasabah dalam menarik dana bank ini akan 

dapat diantisipasi penyediaan dana bagi bank. Dengan dernikian 

pihak nasabah tidak merasa takut akan kekurangan atau tidak 

dapat menarik uangnya. 

2. Teknis perhitungan 

Teknik perhitungan dalam upaya memprediksi penyediaan harian, 

mingguan maupun bulanan perlu diperhatikan dengan seksama 

bagi pengelola kas bank. Kesalahan dalam melakukan prediksi ini, 

akan menyebabkan pihak bank akan selalu kesulitan dalam 

melayani nasabah banknya pada saat diminta mencairkan dana 

karena kekurangan dana yang tersedia. Dengan dernikian, maka 

pemilihan teknik d m  metode dalam memajemen alat likuid 
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banknya akan menjadikan pelayanan yang diberikan kepada 

nasabah semakin baik. 

Teknik dan metode yang digunakan dalam manajemen kas bank 

adalah Persediaan Kas Optimum. 

3. Kebijaksanaan manajemen kas 

Bagaimanapun baiknya metode dan t e r n  pengelolaan alat 

likuidnya akan menjadi tidak berarti apabila pihak manajemen 

tidak melakukan kebijaksanaan yang didasarkan hasil teknik d m  

metode tersebut. Dengan demikian, maka pengambilan keputusan 

yang didasarkan pada informasi yang diperoleh menjadi ha1 

penting di dalam manajemen bank. 

4. Kesempatan memperoleh keuntungan 

Dana yang dicadangkan oleh pihak bank dalam menjaga 

agar dapat memberikan layanan yang baik, memiliki nilai yang 

penting. Hal ini mengingat dana yang digunakan untuk 

pencadangan memiliki peluang untuk mendapat keuntungan 

apabila dirnanfaatkan dalam membiayai proyek. Dana yang 

dicadangkan tersebut apabila ditabungkan akan memperoleh hasil 

melalui bunga. Dengan demikian, maka dana akan memiliki nilai 
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tambah dibandingkan dicadangkan saja (Sinungan, 1993). Melihat 

berbagai aspek pertimbangan tersebut, pihak bank dapat 

mengelola alat likuidnya lebih baik dan ha1 ini akan berdampak 

positif terhadap kualitas layanan bank terhadap nasabah. 
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A. Waktu dan Tempat Geladikarya 

Geladikarya ini dilaksanakan di Kantor Cabang Bank X yang 

berlokasi di Kota B. Waktu pelaksanaan kegiatan geladikarya ini 

berlangsung selama d u ~  bulan terhitung sejak Januari 1997 sampai 

dengan Pebruari 1997. Pernilihan tempat dilaksanakan kegiatan ini 

berdasarkan atas pertiinbangan bahwa selain Bank X Cabang B 

merupakan Kantor Cabang Kelas 1, dimana asset dan perputman 

uangnya cukup besar, juga dikarenakan Bank X Cabang B memiliki 

nasabah yang perilaku nasbahnya cukup variatif. 

B. Tatalaksana Geladikarya 

Geladikarya melibatkan berbagai aktivitas kegiatan. Oleh 

karena itu, di dalam upaya mengkoordinasikan setiap aktivitas 

tersebut, maka geladikarya ini dilaksanakan berdasarkan tahapan- 

tahapan kegiatan. Tahapan-tahapan tersebut disajikan pada 

Gambar 7. 
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Identifikasi Permasalahan 
Manajemen Kas 

dan Informasi 

- 

PengamatanLangsung 
dan Wa~vancara 

Kajian terhadap Lapomn 
dan Kepustakaan 

Kebijaksanaan 
Manajemen Kas 

Gambar 7 : Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Geladikarya. 

1. Identifikasi Permasalahan Manajemen Kas 

Tahapan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang 

diupayakan untuk memperoleh informasi setiap permasalahan 
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yang dihadapi PT. Bank X Cabang B dalam manajemen kasnya. 

Selanjutnya setelah permasalah tersebut teridentifikasi dengan 

lebih jelas, kemudian diprioritaskan pada pengelolaan kas 

berdasarkan kebutuhan pemecahannya. 

Dengan dasar permasalahan d m  prioritas pemecahannya 

tersebut, maka kemudian dilakukan upaya pengumpulan data. 

Pengumpulan dilakukan dengan malakukan pengamatan 

langsung terhadap laporan kas dan wawancara dengan pihak 

benvenang (pihak manajemen kas) yang berkaitan dengan 

laporan kas tersebut. Selanjutnya data hasil wawancara dan 

pengamatan langsung tersebut diikuti dengan melakukan 

pengkajian terhadap laporan keuangan yang berkaitan dengan 

kas dana bank dan laporan-laporan tentang manajemen kas. 

Data yang dikumpulkan selama geladikarya adalah: 

Laporan harian, mingguan dan bulanan mengenai posisi kas 

dan saldo kas yang disusun oleh manajemen PT. Bank X 

Cabang B, 
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Kebijakan-kebijakan Manajemen PT. Bank X Cabang B 

dalam kaitannya dengan manajemen kas sebagai upaya 

memberikan layanan bank yang baik. 

2. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data dilakukan untuk mengolah data 

yang telah diperoleh. Metode pengolahan data yang digunakan 

dalam geladikqa ini adalah metode persediaan kas optimum. 

Adapun persediaan kas optimum yang diterapkan adalah 

model persediaan probabilistik. Pertimbangan menggunakan 

model persediaan probabilistik ini karena komponen- 

komponen yang terlibat dalam model pesediaan bersifat 

probabilistik atau tidak menentu baik jumlah maupun waktu 

penyediaannya. Hal ini dikarenakan pola penarikan kas yang 

dilakukan nasabah tidak memiliki pola tertentu atau sulit 

diperkirakan. 

Metode ini digunakan untuk menghitung tingkat uang 

kas yang dicadangkan secara optimum. Dalam metode ini 

digunakan beberapa aspek pertimbangan, yaitu diantaranya 

adalah : 
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a) Akibat kelebihan penarikan kas dad pagu uang kas yang 
ditetapkan, 

b) Akibat rendahnya penarikan kas dari pagu uang kas yang 
ditetapkan. 

Dalam model probabilistik, menurut Siswanto (1985); perilaku 

permintaan dan waktu pemesanan setelah titik pesan ikut 

menentukan kemungkinan kekbihan d m  kekurangan maupun 

kehabisan persediaan. Dengan demikian, lebih lanjut Siswanto 

menyatakan bahwa dalam penentuan ini dapat digunakan 

pendekatan Kurva Distribusi Z. 

Pada kurva distribusi Z, persentase tingkat persediaan 

yang aman (safety stock) atau cadangan persediaan berkaitan 

erat dengan prosentase kehabisan persediaannya. Keterkaitan 

ini dapat dituliskan dalam b e n e  persamaan sebagai berikut : 

% cadangan persediaan + O/O kehabisan persediaan = 100% 

Dengan demikian, jika cadangan persediaan mencapai 100 % 

(terpenuhi semua permintaan kas), maka prosentase kehabisan 

persediaan kas menjadi 0 % atau tidak ada kehabisan 

persediaan. 
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Nilai Z, dalam perhitungan cadangan persediaan lebih 

dikenal dengan faktor keamanan atau safety factor. Pada 

Lampiran 6, disajikan tabel faktor keamanan yang akan 

membantu menunjukkan hubungannya dengan kemungkinan 

untuk memenuhi permintaan penarikan persediaan kas d m  

kemungkinan kehabisan persediaan kas. 

Dalam kurva normal, besamya cadangan persediaan 

adalah sama dengan besarnya dari nilai rata-ratanya, dalam hal 

ini adalah nilai rata-rata permintaan kas selama waktu ancang- 

ancang pemesanan. Dengan demikian besamya cadangan 

persediaan tersebut adalah sama dengan Z.6L. Pada Gambar 8 

dapat disajikan hubungan besamya cadangan persediaan 

dengan kurva distribusi normal. 
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Keterangan : 
DL. : Penarikan Kas Rata-rata selama waktu Ancang-ancang 
6L : Deviasi Standar dari DL 
m :DL+Z.6L 

Gambar 8 : Kurva Distribusi Normal d m  Cadangan Persediaan 

Cadangan = Faktor Keamanan X Deviasi Standar Persediaan 

Oleh karena diketahui Z adalah faktor keamanan, maka 

penentuan cadangan persediaan dapat dinunuskan sebagai 

berikut : 

3. Kebijaksanaan manajemen kas 

Tahap ini merupakan upaya akhir dalam geladikaqa. 

Upaya akhir ini, sekaligus merupakan suatu bentuk pemberian 

pemecahan masalah atas pennasalahan manajemen kas yang 

dihadapi PT. Bank X Cabang B. 

Penyusunan kebijaksanaan manajemen kas ini cIilakukan 

dengan dua pandangan, yaitu pandangan yang bersifat 

strategis dan yang bersifat operasional. Pandangan strategis 
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didasarkan pada ketentuan manajemen kas yang dikeluarkan 

oleh bank sentral. Di lain pihak, pandangan operasional 

didasarkan pada dampak manajemen terhadap sinergi 

pengelolaan kas. 
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DAB V 
KEADAAN VMVM PERVSAHAAN 

A. Misi Organisasi 

Di dalam melaksanakan tugasnya, PT. Bank X Cabang B 

berpedoman pada peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh 

induk organisasinya, yaitu PT. Bank X. Oleh karena itu di dalam 

pelaksanaan tugas yang diemban sebagai salah satu kantor cabang, 

PT. Bank X Cabang B digerakkan berdasarkan misi yang ditetapkan 

oleh PT. Bank X. Ketentuan misi kantor bank cabang merupakan 

ketentuan yang berlaku untuk semua cabang PT. X di dalam negeri 

maupun di luar negeri. 

Misi organisasi kantor cabang PT. Bank X addah: 

Memberikan kontribusi yang optimal terhadap laba Bank X secara 

keseluruhan, 

Mengembangkan bisnis kantor cabang, 

Memberikan pelayanan unggul kepada nasabah. 

Berdasarkan misi yang diemban oleh kantor cabang tersebut 

dapat dilihat dua aspek strategis, yaitu pada misi pertama bahwa 

cabang sebagai sub bisnis unit PT. Bank X secara langsung turut 

bertanggung jawab terhadap kine rja PT. Bank X secara keseluruhan. 
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Dengan demikian, sebagai konsekuensinya kantor cabang PT. Bank 

X Cabang B bertanggung jawab atas perolehan laba perusahaan PT. 

Bank X. Pada misi kedua dapat dilihat bahwa dalam upaya 

mengembangkan usaha kantor cabangnya pihak manajemen 

organisasi PT. Bank X memberikan keluasaan pada kantor cabang 

untuk berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan usaha 

di sekitar lokasi kantor cabang yang bersangkutan. Dengan misi 

ketiga sebagai pendukung, disadari bahwa misi pertama dan kedua 

tidak akan berhasil tanpa pelayanan yang baik dan ungg.1 terhadap 

nasabah. 

Berdasarkan kedua misi tersebut diharapkan bahwa PT. Bank 

X Cabang B, sebagai salah satu cabang yang dimiliki PT. Bank X, 

dapat menjalankan usahanya dengan leluasa dengan berpedoman 

pada kemampuan daya saingnya dengan bank lain. Hal ini penting 

untuk diaplikasikan oleh manajemen PT. Bank X Cabang B, karena 

pada dasarnya bagi PT. Bank X, kantor cabang merupakan ujung 

tombak dari organisasi secara keseluruhan. 
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B. Organisasi PT. Bank X Cabang B 

PT. Bank X Cabang B sebagai salah satu kantor cabang PT. 

Bank X secara organisasional merupakan bagian dari organisasi PT. 

Bank X. Secara keseluruhan organisasi PT. Bank X terbagi menjadi 

tiga kelompok organisasi, yaitu organisasi kantor besar atau kantor 

pusat, organisasi kantor wilayah d m  organisasi kantor cabang. 

Organisasi kanto~ besar merupakan organisasi yang paling besar, 

dimana secara struktural organisasi ini memimpin beberapa kantor 

wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. 

Kantor wilayah secara struktural berada pada posisi di atas 

organisasi kantor cabang, atau dengan kata lain kantor wilayah 

membawahi beberapa kantor cabang yang umumnya berada di 

daerah operasi lokasi kantor wilayah yang bersangkutan. Kantor 

cabang berada pada bagian paling bawah atau apabila ditinjau dari 

sisi operasional perbankan, kantor cabang berada pada posisi 

terdepan dalam melayani nasabah. Pada umumnya kantor cabang 

ini, dalam operasionalnya dibantu oleh beberapa kantor cabang 

pembantu yang berada disekitar lokasi kantor cabang. Pendirian 

atau penentuan kantor cabang pembantu ini didasarkan atas prinsip 
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untuk lebih memberikan layanan yang optimal bagi masyarakat 

yang nota bene merupakan nasabah potensial PT. Bank X. 

PT. Bank X membagi organisasi kantor cabangnya dalam 

beberapa klasifikasi yaitu kantor cabang khusus, kantor cabang kelas 

satu, kantor cabang kelas dua dan kantor cabang kelas tiga serta 

Kantor Cabang Pembantu. Organisasi kantor cabang PT. Bank X 

Cabang B sebagai kantor cabang kelas satu memiliki struktur 

organisasi seperti kantor cabang PT. Bank X lainnya dengan 

klasifikasi yang sama. Dalam hal ini, setiap kantor cabang kelas satu 

PT. Bank X ditentukan struktur organisasi seperti yang disajikan 

pada Gambar 8. 

C. Keragaan Kas  PT. Bank X Cabang B 

PT. Bank X Cabang B dalam melaksanakan kegiatan 

operasional perbankan telah menunjukkan perkembangannya dari 

waktu ke waktu. Dalam kaitannya dengan pengelolaan kasnya, 

sebagai bagian dari operasional perbankan, PT. Bank X Cabang B 

juga memiliki perkembangan yang c d u p  pesat. Hal inilah yang 

memungkinkan pihak manajemen PT. Bank X Cabang B untuk 
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melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendukung dalam 

rangka mencapai kineja kas kantor cabang yang lebih 

mencerminkan terhadap upaya peningkatan pelayanan pada 

nasabah yang akan menyimpan dan menarik dananya. 
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Perkembangan mutasi kas rata-rata yang terdapat di IT .  Bank 

X Cabang B pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1996 berdasarkan 

tanggal seperti yang dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabell. Perkembangan Mutasi Kas Rata-rata di PT Bank X 
Cabang B, Tahun 1994 -1996. 
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Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa mutasi kas yang terdapat di PT. 

Bank X Cabang B menunjukkan gambaran yang cukup stabil dalam 

jumlah penerimaan maupun penarikan kasnya. Namun demikian, 

dari tahun 1994 sampai tahun 1996 menunjukkan bahwa jumlah 

penarikan maupun penerimaan kas terlihat adanya peningkatan. 

Pada tanggal-tanggal di akhir bulan, yaitu tanggal 28 sampai dengan 

31, dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang sedemikian 

tajamnya. Keadaan ini tejadi karena pihak PT. B a r  X Cabang B 

melayani keperluan pembayaran gaji pegawai negeri maupun 

perusahaan swasta yang menjadi nasbahnya. Oleh karena itu, pada 

tanggal-tanggal tersebut, pihak Bank X Cabang B perlu menyiapkan 

uang tunai dalam jumlah yang cukup besar dengan mengambil uang 

di Bank Indonesia. Dengan demikian, pada setiap menjelang akhir 

bulan, saldo kas yang tersimpan menjadi tinggi diatas pagu yang 

ditetapkan (Rp. 1.700 juta). Kondisi ini hanya tejadi pada setiap 

akhir bulan, karena pada tanggal muda (saat gajian pegawai negeri 

maupun karyawan perusahaan swasta) jumlah tersebut berangsur- 

angsur turun. 
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DAB W 
HASlL DAN PEMBAHASAN 

A. Saldo Kas dan Pagu Kas 

Pada dasarnya, seperti yang dijelaskan pada bagian terdahulu, 

bahwa manajemen kas dihadapkan pada kondisi yang tidak 

menentu, baik dalam pola penerimaan kas maupun pola penarikan 

kas oleh masyarakat. Ketidakmenentuan atau ketidakpastian pola 

penerimaan dan penarikan kas inilah yang menjadikan saldo kas 

berada pada posisi yang sulit dipastikan. Dengan demikian, 

merupakan upaya yang hams terus dilakukan dalam mendekatkan 

arti bahwa posisi kas mampu memberikan pelayanan yang unggul 

d m  efisien. Hal ini mengingat posisi kas dapat memberikan 

kontribusi laba terhadap PT. Bank X dengan melakukan pengelolaan 

kas secara efektif dan efisien. 

Dari data yang diperoleh, mutasi kas berdasarkan saldo kas 

rata-rata dan pagu kas yang terjadi selama tahun 1996 dapat 

dinyatakan dalam tiga kelompok posisi kas. Ketiga kelompok 

mutasi kas tersebut dijabarkan di bawah ini. 
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1. Mutasi kas rata-rata berdasarkan tanggal 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan merata-ratakan mutasi 

kas harian berdasarkan tanggal selama operasional PT. Bank X 

Cabang B tahun 1996 (Lampiran 2 sampai dengan13), pada Tabel 

2 disajikan data mutasi kas tahun 1996 yang diperbandingkan 

dengan pagu kas sebesar Rp. 1700 Juta. Dari hasil perbandingan 

antara saldo kas dengan pagu kasnya, dapat diperoleh pasokan 

dan remise (setoran) kas. Pada Tabel 2, dapat dilihat bahwa PT. 

Bank X Cabang B mengalami setoran kas sebanyak 5 kali dan 26 

kali memerlukan pasokan kas. 
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Tabel 2. Mutasi Kas Rata-rata Berdasarkan Tanggal 
Terhadap Pagu Kas PT. Bank X Cabang B 
Tahun 1996 

Sumber : Hasil Perhitungan 
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Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata saldo kas pada tahun 

1996 umumnya berada di bawah pagu kas yang ditetapkan, yaitu 

Rp. 1.700 juta (mulai berlaku sejak Februari 1996). Dengan kondisi 

tersebut dapat dinyatakan bahwa posisi kas PT. Bank X Cabang B 

menunjukkan posisi yang cukup baik, meskipun selama satu bulan 

tersebut yaitu pada tanggal 1, 22 d m  tanggal 29 sampai dengan 31 

menunjukkan kelebihan yang sangat tinggi. Khusus untuk tanggal 

30 dan tanggal 31 saldo menunjukkan kelebihan atas pagu yang 

ditetapkan dengan nilai yang cukup besar. Hal ini dikarenakan, 

rekening gaji beberapa instansi pemerintah maupun swasta (PT. 

TELKOM, PT. PINDAD, IT. Inti dan beberapa instansi pemerintah) 

berada pada PT. Bank X Cabang B, sehingga pada tanggal tersebut 

bank sudah menyediakan uang kas untuk pembayaran gaji pegawai 

pada awal bulan. 

Namun demikian, meskipun posisi kas tersebut cukup baik, 

tidak berarti cukup efisien. Hal ini mash harus dilihat seberapa 

besar selisih saldo kas di di atas atau di bawah pagu yang 

ditetapkan. Dengan beranggapan bahwa pagu kas yang ditetapkan 

sudah merupakan ha1 yang harus dipenuhi, maka rata-rata setiap 

bulan cabang seharusnya dapat menambah pasokan sebesar Rp. 
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10.116 juta agar p a p  kas yang ditetapkan dapat dipenuhi. Di lain 

pihak, berdasarkan Tabel 2 tersebut, PT. Bank X Cabang B setiap 

bulan rata-rata seharusnya melakukan remise atau setoran kas 

sebesar Rp. 5.358 juta. 

Dengan kondisi Cabang B tersebut dimana saldo kas rata-rata 

lebih kecil dari pagu, maka cabang ini dapat dinilai efisien dalam 

pengelolaan manajemen likuiditasnya, karena tidak te jadi 

pengendapan uang kas yang terlampau besar. 

2. Mutasi Kas Rata-rata Mingguan 

Apabila mutasi kas rata-rata dilihat secara mingguan (Tabel 3)., 

terlihat bahwa frekuensi pasokannya tetap lebih banyak 

dibandingkan saldo kas yang diremise. Untuk lebih jelasnya, mutasi 

kas PT. Bank X Cabang B berdasarkan rata-rata saldo kas mingguan 

disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Mutasi Kas Rata-rata Mingguq Terhadap Pagu 
Kas PT. Bank X Cabang B Tahun 1996 

Pebruari 
Maret 
Avril 
Mei 
Juni 
Tuli 

Desember 1 3.9521 4.351) 1.7001 1.3011 0.3991 t 

5.488 
3.829 
3.546 

Agustus 
September 
Oktober 

Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa mutasi 

kas mingguan PT. Bank X Cabang B relatif lebih rendah tingkat 

fluktuasinya dibandingkan mutasi kas harian. 

4.125 
3.992 
4.000 

3. Mutasi Kas Rata-rata Bulanan 

Mutasi kas rata-rata bulanan, secara umum memiliki pola 

yang menyerupai posisi kas mingguan, yaitu te qadi kelebihan saldo 

kas dibandingkan pagu pada bulan Februari, Maret d m  April. Hal 

ini te rjadi pada bulan-bulan tersebut masyarakat atau nasabah lebih 

5.008 
3.838' 
3.614 

4.755 
3.709 
3.885 

banyak menyetorkan uangnya dibandingkan penarikan uangnya, 

seperti yang disajikan pada Tabel 4. 

4.373. 
4.121 
4.094 

1.700 
1.700 
1.700 

4.588. 
3.604 
3.980. 

1.700 
1.700 
1.700 

2.296 
1.850 
1.736 

1.700 
1.700 
1.700 

0.596 
0.150 
0.036 

1.564 
1.398 
1.264 

0.136 
0.302 
0.436 

1.226 
1.359 
1.296 

0.475 
0.341 
0.404 
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Tabel 4. Mutasi Kas Rata-rata Bulanan Terhadap Pagu Kas 
PT. Bank X Cabang B Tahun 1996 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa fluktuasi yang terjadi, 

apabila dibandhgkan dengan posisi kas mingguan (Tabel 3) 

menunjukkan tingkat fluktuasi yang relatif lebih rendah. Hal ini 

dapat dimaklumi mengingat semakin tinggi (dari bulan ke bulan), 

posisi kas akan mengeliminir lonjakan-lonjakan posisi kasnya, baik 

pada pasokan maupun pada remise atau setorannya. 

Januari 
Pebruari 
Maret 
April 
Mei 

4.030 
4.863 
3.854 
3.592 
4.109 

4.012 
4.735 
3.871 
3.574 
3.723 

1.700 
1.700 
1.700 
1.700 
1.700 

1.384 
1.994 
1.843 
1.768 
1.661 

0.316 

0.039 

0.294 
0.143 
0.068. 
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B. Pola Penerimaan (Penyetoran) dan Pola Penarikan Kas 
(Pengambilan) 

Perbankan merupakan dunia usaha yang bergerak di dalam 

bidang jasa keuangan. Secara garis besar, bidang jasa yang 

diemban oleh usaha perbankan adalah menghimpun dana 

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada 

masyarakat yang membutuhkan. Demikian hahya dengan 

kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank X Cabang B, dimana kinerja 

kantor cabang ini juga diukur oleh sejauhmana kantor cabang 

mampu menghimpun dana yang dimiliki masyarakat di lokasi 

kantor cabang dan sekaligus menyalurkan kembali dana tersebut 

dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat atau perusahaan yang 

membutuhkannya. 

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kine j a  kantor 

cabang tersebut, manajemen kas memiliki peran penting dalam 

menentukan keberhasilan upaya tersebut. Hal ini dikarenakan 

pihak manajemen kas memiliki tanggung jawab dalam memberikan 

layanan kepada masyarakat. Pemberian layanan yang prima atau 

unggul tersebut akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap PT. Bank X. Dengan sendirinya, seiring dengan 
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meningkatnya kepercayaan tersebut masyarakat merasa lebih aman 

dalam menyimpan dana yang dimiliki pada PT. Bank X. 

Bagi pihak manajemen kas, upaya pemberian layanan 

tersebut tidak terlepas dari pengetahuan pihak rnanajemen kas 

yang mendalam terhadap pola penyetoran dan pola penarikan. Ini 

adalah dasar yang digunakan oleh pihak manajemen kas dalam 

mengelola kas kantor cabangnya. Hal ini berarti bahwa dalam 

upaya memperoleh pengetahuan tentang pola tersebut, pihak 

manajemen kas dituntut untuk terus menerus melihat 

perkembangan ataupun perubahan yang selalu terjadi dalam 

jangka waktu yang sangat pendek, yaitu setiap hari atau bahkan 

setiap jam. Untuk Kantor Cabang B, pola penyetoran d m  penarikan 

ini digambarkan melalui grafik perubahan jumlah dana yang 

disetor (diterima bank) dan perubahan jumlah dana yang ditarik 

(diambil) oleh masyarakat. Perubahan jumlah dana yang disetor 

dan diambil oleh masyarakat secara rata-rata tiap hari pada tahun 

1994 hingga tahun 1996 disajikan pada Gambar 10. 
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Juta Rupiah 
1 m  - 

14000 - Tahn 1996 

1m - 

1WM) - 

8030- 

4 
6WO- 

4WO 

0 , : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :  : : : : ; : I  
Tanggal 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

t Feneriman Kas +Fenarikan Kas 

Gambar 10 : Pola Penyetoran dan Pola Penarikan oleh Nasabah PT. 
Bank X Cabang B secara Rata-rata Harian Tahun 1996 

Dari Gambar 10 dapat dilihat bahwa pola penyetoran dana 

yang berupa penerimaan kas d m  penarikan secara relatif memiliki 

pola yang sama. Pola yang relatif sama ini mengandung arti bahwa 

kecenderungan dalam menyetor d m  menarik uang yang dilakukan 

oleh masyarakat memiliki kesamaan. Namun demikian, apabila 

m a t  dari sisi waktu maupun nilai uang kas yang disetor maupun 

ditarik sulit dinyatakan dengan pasti besarnya. Dari sisi waktu d m  

uang kas, misalnya nasabah yang datang pada pagi hari ternyata 

lebih banyak menarik uang dibandingkan yang menyetor. 

sebaliknya pada waktu siang nasabah lebih banyak menyetor uang 
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dari pada yang menarik. Demikian juga dengan jam ke j a  kas Bank 

Indonesia sangat terbatas serta masih kurangnya pengetahuan dari 

sumber daya manusia yang ada dalam bidang manajemen 

W d i t a s ,  sehingga sering te jadi perbedaan pandangan antara 

manajer dan staf dalam hal mengelola uang kas. Kondisi ini 

menuntut pihak manajemen kas PT. Bank X Cabang B, dalam 

menentukan cadangan persediaannya agar diperoleh pelayanan 

yang prima. Selain itu, ilustrasi yang disajikan pada Gambar 10 

tersebut dapat dijadikan dasar penyediaan kas bagi PT. Bank X 

Cabang B agar dapat lebih efisien. Terutama pada tanggal-tanggd 

yang mengalami lonjakan penyetoran maupun penarikan kas oleh 

nasabah. 

C. Model Probabilistik dalam Penentuan Persediaan Kas yang 
Optimal 

Suatu pertimbangan yang mendasar dalam menetapkan 

penggunaan model persediaan adalah perilaku dari komponen 

persediaan. Suatu model dinyatakan probabilistik apabila satu atau 

lebih komponemya bersifat probabilistik (Siswanto, 1985). 

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penentuan persediaan kas 

yang optimum atau ideal dilakukan melalui model persediaan 
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probabilistik. Hal ini dilakukan, karena dalam pengelolaan kas 

yang berkaitan dengan persediaan kas terdapat beberapa ha1 yang 

mendukung penggunaan model ini, yaitu : 

Jumlah saldo kas relatif sulit dipastikan besaran dan polanya, 

karena pola penyetoran dan penarikan kas oleh nasabah sulit 

ditentukan polanya, 

Karena menyangkut masalah uang, maka dalam persediaan kas 

ini diupayakan untuk ditekan seminimal mungkin hingga 

mencapai tingkat yang paling ideal, agar peluang untuk 

mencapai laba dari uang kas yang dicadangkan tersebut masih 

dapat diraih. Dengan demikian, maka jumlah kas yang menjadi 

titik pemesanan kembali akan selalu berubah-ubah, 

Jaminan untuk terlepas dari kemungkinan kehilangan 

persediaan menjadi sulit dilakukan berdasarkan kedua hal di 

atas. 

Atas dasar perilaku kas dalam manajemen kas, maka model 

persediaan probabilistik merupakan pilihan yang relevan untuk 

diaplikasikan ke dalam manajemen kas, terutama yang berkaitan 

dengan penentuan cadangan persediaan kas (safety stock). 
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1. Pendekatan Kurva Distribusi Z dalam Persediaan Kas 

Dalam model probabilistik, pelaku permintaan atau 

penarikan atas kas dan waktu pesan setelah titik pesan 

menentukan dalam kemungkinan kelebihan atau kekurangan 

persediaan (Siswanto, 1985). Kelebihan dalam persediaan kas 

dalam manajemen kas perbankan biasa dikenal dengan 

overJikuz'd, sedangkan kekurangan persediaan kas biasa disebut 

dengan under likuid. Kedua kemungkinan tersebut sama tidak 

baiknya dalam pandangan operasional bank. Kemungkinan 

yang pertama mengandung konsekuensi inefisiensi karena 

kelebihan kasnya, yaitu adanya kehilangan peluang dalam 

mengoperasikan kelebihan kas tersebut. Pada kemungkinan yang 

kedua, pihak bank akan menjadi kehilangan kepercayaan dari 

masyarakat karena uang yang dibutuhkan tidak tersedia akibat 

underlikuid (atau stock out, istilah dalam teori persediaan). 

Kedua kemungkinan di atas tidak mungkin atau sulit 

diantisipasi sekaligus, dimana pihak bank pada satu ski tetap 

menuntut laba maksimum dan di ski yang lain dituntut untuk 

memberikan layanan unggul pada masyarakat. Namun 

demikian, kedua kondisi di atas dapat diatasi atau dicarikan 
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jalan keluamya apabila tuntutan pihak bank terhadap 

penyelesaian kedua kemungkinan di atas lebih fleksibel, yaitu 

adanya laba yang dikorbankan akibat mencadangkan kas. 

Dengan dexnikian, yang menjadi sorotan dalam kondisi diatas 

adalah menentukan cadangan persediaan yang optimal. 

Berdasarkan persamaan cadangan kas (dalam bagian 

Metodologi), apabila pihak manajemen PT. Bank X Cabang B 

berharap memenuhi seluruh kebutuhan penarikan kas nasabah 

maka cadangan persediaan yang harus diberikan adalah 100%. 

Apabila cadangan persediaan yang disediakan hanya 80% saja, 

maka peluang underlikuid yang mungkin terjadi adalah sebesar 

(100%-80%) atau 20%. 

Di dalam kurva normal, besamya cadangan persediaan 

adalah sama dengan penyimpangan dari nilai rata-ratanya, 

sehingga cadangan persediaan tersebut addah sama dengan nilai 

rata-rata selama waktu pemesanan. Dengan demikian cadangan 

persediaan dapat dinotasikan sebagai berikut : 

. Cadangan 
Persediaan = Faktor Keamanan x Standar Deviasi 
Kas 
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Dalam kurva distribusi normal, faktor keamanan ini 

adalah nilai Z dari tabel nilai distribusi normal atau Tabel Z 

(Lampiran 1). Berdasarkan tabel distribusi normal tersebut, 

apabila pihak manajemen kas mengharapkan dapat memenuhi 

kebutuhan penarikan kas nasabah, maka ha1 ini berarti cadangan 

persediaannya adalah 100 persen atau menurut Tabel Z, nilai Z 

(faktor keamanan) adalah sebesar 3.61. Semakin besar 

kemungkinan stock out atau underlikuid akan menjadikan 

faktor kemanaan semakin kecil hingga mendekati no1 (lihat 

Lampiran 1). 

Selanjutnya berdasarkan data mutasi kas rata-rata harian 

di PT. Bank X Cabang B akan dapat diperoleh cadangan kas yang 

optimum berdasarkan kondisi atau keberadaan kas yang disetor 

dan diterima oleh kantor cabang. Dalam menentukan besar 

cadangan kas yang dibutuhkan terlebih dahulu diperhitungkan 

standar deviasi nilai rata-rata harian yang te rjadi di PT. Bank X 

Cabang B tahun 1996. 
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Tabel 5. Perhitungan Standar Deviasi Saldo dan Penarikan Kas 
Tahun 1996 fdalamluraan &p/a& 
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Keterangan : 
kolom 3 = (Rata-rata kolom 2-kolom 2)2 
Standar deviasi = akar dari Jumlah kolom 3 

Berdasarkan pada tabel perhitungan di atas, dapat 

diketahui bahwa standar deviasi untuk penarikan kas adalah Rp. 

1.818 Milyar. Dari data tersebut, maka dapat diperoleh cadangan 

persediaan kasnya. 

Misalnya pihak manajemen berharap memenuhi seluruh 

kebutuhan penarikan uang kas, seperti halnya dijelaskan pada 

bagian terdahulu, maka faktor keamanannya adalah Z= 3,61 

(lihat Lampiran 1, p=100%). Dengan demikian cadangan 

persediaannya agar keputusan manajemen dapat dilaksanakan 

adalah : 

faktor keamanan 100% x Standar deviasi penarikan kas 
3,61 x Rp. 1.818 juta = Rp. 6.562 juta 

Berdasarkan hasil perhitungan ini, maka suatu 

kebijaksanaan yang sulit bagi pihak manajemen kas agar tercapai 

cadangan persediaan kas yang dapat memenuhi penarikan kas 

nasabah, hal ini karena cadangan yang hams disediakan sangat 

besar, yaitu Rp. 6.562 juta. Apabila dibanhgkan dengan pagu 

kas yang ditetapkan sebesar Rp. 1.700 juta, maka nilai tersebut 

sama dengan 3,86 kali pagu kas. 
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Berdasarkan hasil kuesioner yang dilakukan oleh pihak 

manajemen PT. Bank X sendiri (catatan : survei kepuasan 

nasabah, pihak manajemen PT. Bank X menyebarkan sebanyak 

25 kuesioner yang ditujukan untuk memperoleh tanggapan dari 

nasabah Cabang B), diperoleh informasi bahwa dari 25 

responden yang dimintai pendapat tentang kepuasan layanan 

kas PT. Bank X Cabang B terdapat 5 orang yang menyatakan 

tidak puas. Ketidak puasan ini dapat te qadi sebagai akibat saat 

penarikan kas yang dilakukan oleh nasabah tersebut tidak dapat 

terpenuhi. Dengan demikian, proporsi ketidak puasan akibat 

underlikuid ini adalah 20 persen. Hasil tersebut merupakan 

dampak dari kebijaksanaan manajemen kas yang menetapkan 

pagu kas sebesar Rp. 1.700 juta. 

Berkaitan dengan upaya peningkatan pelayanan terhadap 

nasabah, maka pihak manajemen perlu memperhatikan 

cadangan kasnya. Oleh karena itu, agar tingkat pelayanan 

nasabah dapat meningkat, maka cadangan yang diharapkan 

disediakan oleh pihak manajemen kas adalah pada tingkat 

pengamanan 95 persen (karena 100 persen menyebabkan 

cadangan yang terlampau tinggi) atau faktor kemanaannya 
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sebesar 1/55 (dari tabel Z dengan peluang 95%). Dengan 

demikian cadangan yang hams disediakan agar 95 persen 

kebutuhan penarikan kas oleh nasabah dapat dipenuhi , maka 

cadangan kasnya adalah sebesar 1,65 x Rp. 1.818 juta atau sama 

dengan Rp. 2.999,7 juta. Keadaan cadangan kas ini jika 

diilustrasikan akan nampak seperti yang disajikan pada gambar 

Gambar 11 : Cadangan Persediaan Kas Yang Aman dengan 
Peluang 95% 

Di lain pihak, dari saldo kas yang dapat diharapkan atau 

yang dapat dicadangkan untuk memenuhi persediaan kas adalah 

sebesar 1,65 (faktor keamanan 95%) kali Rp.726 juta (Standar 

deviasi saldo kas) atau sama dengan Rp. 1.197;9 juta. 

Berdasarkan perbanddingan ini dapat ditentukan pagu kas kantor 

cabang yaitu hasil selisih antara cadangan persediaan dari 

pendekatan penarikan kas dan cadangan persediaan kas dari 

saldo kas PT. Bank X cabang B. Dengan demikian diperoleh 
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pagu sebesar Rp. 2.999,7 juta dikurangi Rp. 1.197,9 juta atau 

sama dengan Rp. 1.801 juta,. Hasil ini apabila dibandingkan 

dengan pagu kas yang selama ini ditetapkan pihak manajemen 

kas PT. Bank X Cabang B, yaitu sebesar Rp. 1.700 juta, 

menunjukkan adanya nilai yang lebih tinggi. Dengan nilai ini, 

sebagai konsekuensi agar dapat diperoleh pelayanan yang dapat 

memenuhi 95 persen kebutuhan penarikan kas nasabah,. maka 

pagu dapat ditingkatkan nilainya, h g g a  mencapai Rp. 1.801,8 

juta. 

2. Keragaan Kas menurut Pagu dan Cadangan Persediaan Kas 

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dengan 

menggunakan pendekatan kurva distribusi Z dapat 

diperbandingkan antara keragaan kas 1996 dengan pagu kas d m  

keragaan kas dengan cadangan persediaan, seperti yang 

disajikan pada Gambar 12. 
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Juta Rupiah 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tanggal 

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 
1-Fenarihn Kas -Saklo Kas - - - Fagu Kas - Cadangan Kas [ 

Gambar 12: Keragaan Kas Rata-rata Harian Tahun 1996 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa keragaan kas 

dengan cadangan persediaan yang dijadikan pagu relatif lebih 

baik dibanhgkan keragaan kas terhadap pagu kas. Hal ini 

apabila pendekatannya adalah saldo kas menurut kebiasaan 

hams berada dibawah pagu kas. Dilihat dari efisiensi dan 

efektivitas kas terhadap perolehan laba dan layanan yang prima 
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terhadap nasabah, maka pagu yang didasarkan pada cadangan 

persediaan merupakan altematif yang dapat dipertimbangkan 

untuk diaplikasikan oleh pihak manajemen dalam mengelola kas 

kantor cabangnya. 

3. Implikasi Hasil terhadap Kinerja Kas PT. Bank X 
Cabang B 

Berdasarkan hasil temuan dari perhitungan cadangan 

persediaan kas, maka implikasinya terhadap manajemen kas PT. 

Bank X Cabang B adalah bahwa pihak manajemen kas dituntut 

untuk melakukan penambahan nilai pagu kasnya. Penambahan 

nilai ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang prima 

terhadap setiap kebutuhan penarikan uang kas yang dilakukan 

nasabah. 

Berkaitan dengan kebijaksanaan manajemen organisasi 

PT. Bank X secara institusi, maka penambahan pagu ini akan 

berdampak pada penentuan sasaran (goal setbhg) beberapa 

bidang terkait. Adapun bidang yang secara langsung terkait 

dengan penambahan p a p  kas ini adalah Bidang Pelayanan 

Nasabah (Gambar 8) dan sub bidang pelayanan uang tunai, 

khususnya kasir. Bentuk implikasi dari temuan hasil perhitungan 
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cadangan kas ini adalah berkaitan dengan upaya pencapaian 

sasaran pelayanan kas bagi nasabah. Apabila pagu kas tetap 

dipertahankan berdasarkan tatacara perhitungan yang ada 

sekarang, maka akan sulit dicapai kinerja yang tinggi terhadap 

bagian-bagian terkait tersebut. Hal ini dapat terjadi, karena 

selama ini kebijaksanaan PT. Bank X Cabang B dalam melakukan 

penilaian terhadap kinerja karyawan yang salah satunya adalah 

berdasarkan prestasi kerja yang dicapai sesuai atau melebihi 

sasaran yang telah ditetapkan. Dengan dernikian, perhitungan 

penentuan pagu kas dengan menggunakan cadangan kas ini 

selain dapat memberikan palayanan yang prima terhadap 

nasabah juga akan mendorong meningkatnya kineja bidang- 

bidang yang menangani kas. 

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



DAB V11 
KESIMPVLAN DAN .SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil geladikarya yang dilakukan di PT. Bank X 

Cabang B diperoleh beberapa kesimpulan yang menyangkut 

pengelolaan kas dalam upaya meningkatan pelayanan sebagai berikut . 

1. Dari segi manajemen, pada dasarnya Kantor Cabang B PT. Bank X 

tidak melakukan manajemen kas. Dalam ha1 ini, Kantor Cabang B 

hanyalah melaksanakan ketentuan-ketentuan manajemen kas yang 

diatur dari Kantor Pusat (Divisi Treasury) PT. Bank X, sehingga yang 

dilaksanakan lebih bersifat teknis operasional. 

2. Pola perilaku nasabah PT. Bank X Cabang B dalam melakukan 

penyetoran dan penarikan kasnya dalam jangka pendek belum 

menunjukkan pola tertentu. Oleh karena itu merupakan kendala 

yang sulit bagi pihak manajemen kas PT. Bank X Cabang B ddam 

mengantisipasi dengan tepat kebutuhan kas yang akan ditarik oleh 

nasabah. Hal hi pang dapat menyebabkan pada waktu atau jam 

tertentu te rjadi underlikuid. 

3. Dari sebaran data, yaitu data rata-rata penyetoran kas (kas masuk) 

oleh nasabah menunjukkan adanya kecenderungan yang meningkat 
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pada akhir bulan, yaitu dari tanggal 29 hingga tanggal 31. Hal ini 

dilcarenakan PT. Bank  X Cabang B hams mnyediakan uang kas 

dalam jumlah yang cukup besar untuk keperluan pembayaran gaji 

pegawai negeri maupun swasta. Untuk keperluan memenuhi 

kebutuhan tersebut dengan melakukan cash supply (pasokan kas) 

dari Bank  Indonesia. 

4. Secara umum saldo kas masih menunjukkan kecendemgan berada 

pada posisi di bawah pagu kas yang ditetapkan, kecuali pada akhir 

bulan. Hal ini terlihat dari data mutasi rata-rata saldo kas harian 

selama satu tahun (1996) dibandingkan dengan pagu kas yang 

ditetapkan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa manajemen 

kas telah mengelola kasnya secara efisien, yaitu dapat menekan 

te jadinya kelebihan kas. 

5. Berdasarkan mutasi kas rata-rata harian selama tahun 1996 dapat 

dinyatakan bahwa pagu yang ditetapkan sebesar Rp.1.700 juta masih 

mencukupi. Namun demikian, apabila hal tersebut 

diperbandingkan dengan hasil perhitungan cadangan persediaan 

(safe9 stock) dengan pendekatan kurva distribusi normal dengan 

tingkat keamanan 95 persen, maka saiety stock untuk pagu kas 
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adalah sebesar Rp. 1.801,8 juta. Dengan demikian, penetapan pagu 

Rp. 1.700 juta, sebenamya masih dianggap rendah. 

B. Saran 

1. Meskipun undermd terjadi hanya dalam waktu singkat, namun 

apabila ha1 tersebut kuxang mendapatkan perhatian yang sungguh- 

sungguh, akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan. 

Oleh karena itu, PT. Bank X Cabang B perlu terus mengamati dan 

mengikuti pola perilaku nasabahnya dalam melakukan penyetoran 

d m  penarikan kas yang tejadi setiap hari. Dengan demikian, 

kemungkinan te rjadinya underlikud dapat diantisipasi lebih awal. 

2. Untuk menekan pengendapan saldo kas yang cukup besar pada 

menjelang (setiap) akhir bulan, maka pengambilan uang (cash 

supply) dari Bank Indonesia tidak dilakukan pada akhir bulan, 

melainkan cash supply dilakukan pada awal bulan pada kesempatan 

pertama Bank Indonesia buka kas. Saldo kas yang disediakan pada 

akhir bulan menjadi hanya sebesar perkiraan penarikan kas yang 

akan te jadi saja, sampai uang kas yang diambil dari Bank Indonesia 

datang. Dengan demikian saldo kas akhir bulan akan lebih rendah 
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dari yang tejadi selama ini, hal ini akan menjadikan kinerja 

pengelolaan kas menjadi baik. 

3. Pagu kas yang ditetapkan sebesar Rp. 1.700 juta masih belum 

memadai untuk menekan underi?ikuzd yang mungkin te jadi. Oleh 

karena itu, agar PT. Bank X Cabang B dapat memberikan pelayanan 

yang tinggi terhadap nasabah, khususnya dalam pelayanan kas, 

maka pagu kas perlu diusulkan untuk dinaikkan hingga menjadi Rp. 

1.800 juta (pembulatan dari Rp. 1.801,8 juta). 
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Lampiran 2 : Motasi Kas Haria11 Bulan .lanuari 1996 
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Lampiran 3 : Mutasi Kas Haria11 Bulan Pebruari 1996 
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Larnpiran 4 : Mutasi Kas Haria11 Bulan Maret 1996 
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Lampiran 5 : Mutasi Kas Harian Bolan April 1996 

(cialam Xupirrh) 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 

28 
29 
30 

Rata-rata 

Saldo Kas 
1.757.006.883 
1.490.610.598 

990.962.956 
1387875974 

Penarikan Kas 
6.593.356.228 
3.930.573.434 
2.988.41 1.439 
2831289059 

Tanggal 
1 
2 
3 
4 

Penerimaan Kas 
3.184.437.237 
3.664.177.149 
2.488.763.797 
3228202077 

287.529.564 
989.134.844 

4.905.904.367 
1.767.702.505 

Libur 
2.540.718.885 

13.658.143.650 
3.592.753.409 

1.839.1 13.605 
9.741.374.127 
3.574.087.766 
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Lampiran 6 : Mr~tasi Kas Haria11 Bulao Mei 1996 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

25 
26 
27 
28 
29 
31 

Rata-rata 

1.608.487.070 
1.608.487.070 
1.453.243.157 
1.347.035.340 
1.942.561.273 
1.942.561.273 
1.474.810.590 

Libur 
Libur 

Libur 

2.865.818.471 
3.661.644.841 
3.288.316.350 

1.474.810.590 
19 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 

3.021.062.384 
3.767.852.658 
2.692.790.417 

810.461.480 
810.461.480 - 

1.754.793.144 
1.404.407.346 
1.166.533.625 
5.418.802.600 
1.661.294.889 

Libur 
Libur 

Xnaikan IS L ~  jllmasih 
2.005.114.1461 2.472.864.829 

Libur 

3.117.491.655 
2.978.237.788 
2.472.659.502 

11.781.691.301 
4.109.022.888 

1.474.810.590 

2.173.159.991 
3.328.623.586 
2.710.533.223 
7.535.971.272 
3.723.166.850 
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Lampiran 7 : Mutasi Kas Haria11 Bulaa Juni 1996 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 
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Lampiran 8 : Mutasi Kas maria11 Bulan Juli 1996 
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Lampiran 9 : Mutasi Kas Harian Bulan Agustus 1996 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 
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Lampiran 10 : Mutasi Kas Harian Bulan September 1996 

fdalam 7ZupiNIIl 

1 Tanggal I Penerirnaan Kas I Penarikan Kas I Saldo Kas I 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 
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Lampiran 1 1  : Mutasi Kas Haria11 Bulan Oktober 1996 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 
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Larnpiran 12 : Mutasi Kas Haria11 Bulaa Nopember 1996 

fclalrrn~ Xupialrl 
Tanggal 

1 
2 

Penerirnaan Kas I Penarikan Kas 
3.807.863.6851 8.530.991.143 

Libur 

Saldo Kas 
265.315.614 
265.315.614 
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Lampiran 13 : Mr~tasi Kas Haria11 Bulan Desember 1996 

Sumber : Laporan PT. Bank X Cabang B 
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Lan~piran 15. Jadwal Penelitian 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ . ~  .................................. .....--- 
c / Seminar r ;  
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