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I.  PENDAHULUAN 

 
 
1.1.   Latar Belakang 

Sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, menjaga 

likuiditas menjadi sangat penting bagi manajemen bank.  Salah satu likuiditas 

bank adalah memenuhi kewajiban terhadap penarikan nasabah baik nasabah 

giro, tabungan, dan pinjaman .  Dana cash bank harus selalu tersedia dalam 

jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasabah karena ini 

menyangkut kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.  Bank harus 

selalu menyediakan dana bagi nasabah yang memerlukan kapanpun 

dibutuhkan.  

Persoalan likuiditas menjadi penting karena berkaitan erat dengan 

kepercayaan nasabah dan juga pemerintah.  Bank harus selalu menjaga agar 

posisi likuditas dananya terjaga setiap hari.  Apabila posisi likuiditas berada di 

bawah ketentuan minimum akan menyulitkan bagi bank itu sendiri, karena 

persediaan dana yang seharusnya dikuasai bank secara berangsur-angsur 

akan menipis. 

Dalam pengelolaan persediaan uang kas (tunai) dikalangan 

perbankan selalu terdapat pertentangan kepentingan (Conflict of interest).  

Disatu sisi bank harus menyediakan dana yang maksimal sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan nasabah (liquidity) tetapi di sisi lain banyaknya uang 

kas (tunai) yang disimpan dalam brankas cabang akan menjadi beban bagi 

bank.   Bank menjadi tidak efisien karena dana tunai tersebut tidak dapat 
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dioperasikan  untuk menghasilkan profit.  Artinya bila memilih untuk 

mengutamakan likuiditas, maka loanable funds yang ada sebagian akan 

dikembalikan dalam bentuk kas tunai (cash reserve) sehingga usaha 

pencapaian profit akan berkurang. Sebaliknya jika mengutamakan untuk 

meningkatkan profit, maka cash reserve yang seharusnya untuk likuiditas 

akan terpakai oleh bisnis bank sehingga likuiditas akan turun dan  berada 

pada posisi di bawah minimum.    

Bank “X” Cabang “Y” yang terletak di kawasan industri Jakarta Barat 

dan dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa  memiliki peran yang cukup 

penting bagi kelancaran arus perekonomian di daerah ini.  Nasabah di Bank 

“X”  Cabang “Y” sebagian besar adalah perusahaan berskala nasional 

bahkan multinasional  yang transaksinya melingkupi dalam negri dan luar 

negri. Kebanyakan perusahaan melakukan transfer dan penarikan dana 

dalam jumlah yang besar dan waktunya tidak tentu.  Jenis industri yang ada 

didominasi antara lain oleh industri perikanan,  jasa angkutan laut, hotel dan 

ekspor impor garmen. Belum lagi nasabah perorangan yang sewaktu-waktu 

melakukan penarikan dana dalam jumlah yang cukup besar dan harus 

dilayani sesegera mungkin. 

Dalam tugasnya melayani nasabah, Cabang “Y” dibantu oleh   

delapan (8) Kantor Layanan (KLN) yaitu Muara Karang, Pluit Kencana, 

Mangga dua, Pasar Pagi Mangga Dua, Pelindo, Lokasari, Jayakarta dan 

Jembatan Lima. Kedelapan KLN ini tugas utamanya adalah melayani 

transaksi penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pembukaan rekening 
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tabungan, giro dan deposito.  Diantara tugas-tugasnya itu, transaksi paling 

dominan di KLN adalah penyetoran dan penarikan baik oleh nasabah 

Cabang “Y” khususnya, nasabah Bank “X” umumnya, serta walking customer.  

Untuk kelancaran tugasnya, masing-masing KLN memiliki uang kas sendiri 

yang ditetapkan batasnya oleh cabang atau disebut pagu kas.  Selama ini 

pengaturan kebijakan pagu kas di KLN-KLN sepenuhnya menjadi otoritas 

manajemen cabang.  Bagi masing-masing KLN ketentuan pagu kas yang 

ditetapkan cabang berbeda tergantung pada volume transaksi nasabah di 

masing-masing KLN .   

   Salah satu KLN dari Bank “X” Cabang “Y” yang memiliki nasabah 

dengan transaksi penarikan dan penyetoran cukup signifikan adalah KLN 

Pluit Kencana.  KLN Pluit Kencana terletak di daerah Pluit Kencana Jakarta 

Utara.  Lokasinya cukup strategis di pinggir jalan raya dan berada dalam 

lingkungan yang didominasi oleh bank nasional maupun swasta.  Nasabah-

nasabahnya sebagian besar adalah perusahaan trading berskala nasional 

maupun internasional dan nasabah perorangan yang merupakan pemilik 

perusahaan besar. Pada umumnya transaksi di KLN Pluit Kencana lebih 

banyak transaksi penyetoran dibandingkan transaksi penarikan.  Pada tabel 1 

berikut ini dapat dilihat mutasi kas masuk dan kas keluar KLN Pluit Kencana 

selama tahun 2005  dikaitkan dengan saldo kas dan pagu kas. 
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Tabel 1.  Mutasi Kas, Saldo Kas dan Pagu Kas KLN Pluit Kencana  selama 
tahun 2005 berdasarkan bulan 

Bulan Kas Masuk Kas Keluar Saldo kas Pagu kas 

Januari 18.901,6 11.040 355.3 400 

Februari 16.722,8 11.138 370.2 400 

Maret 23.426,9 20.099,5 361.1 400 

April 26.264,6 23.774,6 332.8 400 

Mei 23.138,8 13.403,8 319 400 

Juni 29.568,7 17.803,8 328.5 400 

Juli 26.271,7 25.005,3 329.5 400 

Agustus 23.967,3 14.993,7 327.6 400 

September 25.535,2 17.282,9 330.7 400 

Oktober 28.095,1 17.304,5 339.8 400 

November 21.463,7 14.006,3 309.7 400 

Desember 1.471,3 1.505 310.3 400 

 

Dari Tabel 1  terlihat jumlah mutasi kas masuk dan kas keluar di KLN 

Pluit Kencana selama tahun 2005 berkisar dari Rp 1 Milyar hingga Rp 30 

Milyar.  Sebagian besar transaksi dilakukan oleh nasabah perusahaan 

berupa kiriman uang ke daerah dalam jumlah besar ( Rp 100 Juta ke atas ) 

dan waktunya tidak tentu.   Hal ini cukup menyulitkan KLN Pluit Kencana 

untuk mengatur saldo kasnya agar dapat melayani kebutuhan transaksi 

nasabah dan juga tidak melewati pagu kas yang ditetapkan cabang 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

    Kondisinya sekarang ini KLN Pluit Kencana dalam mengatur saldo 

kasnya lebih fokus pada menuruti ketentuan pagu yang ditetapkan cabang 

dibandingkan melayani kebutuhan nasabah untuk penyetoran ataupun 

penarikan dalam jumlah besar.  Akibatnya tidak jarang petugas KLN Pluit 
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Kencana kelebihan remis (penyetoran uang dari KLN ke Cabang “Y” karena 

kelebihan pagu kas ) pada sore hari dan terpaksa melakukan supply               

( pengambilan uang dari Cabang “Y” untuk KLN karena kekurangan dana 

untuk operasional ) pada keesokan harinya untuk memenuhi permintaan 

nasabah.  

Kondisi ini menjadi tidak efisien karena setiap kali Cabang “Y” 

melakukan supply ada biaya - biaya yang harus dikeluarkan salah satunya 

biaya asuransi.  Kendala lainnya adalah terbatasnya jumlah petugas    

Cabang “Y” yang melakukan supply ke KLN.  Sehingga dengan adanya cash 

supply yang mendadak, biaya untuk operasional remis dan supply jadi 

meningkat dan tidak efisien.   

Selain permintaan nasabah yang mendadak, supply juga disebabkan 

jumlah uang tunai yang diremis pada sore hari oleh KLN terlalu banyak 

karena ada kekhawatiran dari KLN jumlah cash reserve melewati batas 

maksimal yang ditetapkan cabang sehingga persediaan cash reserve untuk 

transaksi besoknya jadi sedikit.  

 Pihak manajemen sendiri merasa perlu untuk mengatasi kondisi di atas.  

Yang menjadi pertanyaan pihak manajemen Bank “X” Cabang “Y” sampai 

saat ini adalah bagaimana mengelola persediaan kas yang optimal untuk 

mengatasi kendala-kendala khusus yang terdapat pada KLN Pluit Kencana 

sehingga nantinya dapat menjadi acuan bagi KLN-KLN lain dalam mengatasi 

masalah yang sama. 
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Masalah penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.  Bagaimana karakteristik transaksi nasabah di Kantor Layanan   Pluit 

Kencana PT. Bank “X” Cabang “Y”  ? 

2. Bagaimana penerapan sistem pengelolaan persediaan cash reserve di 

Kantor Layanan Pluit Kencana PT. Bank  “X” Cabang “Y” ? 

3.  Bagaimana  menentukan persediaan cash reserve yang optimal di Kantor 

Layanan Pluit Kencana sehingga tidak tejadi inefisiensi dana? 

 
1.3.  Tujuan 

   Penelitian ini bertujuan untuk : 

1.   Menganalisis karakteristik transaksi nasabah di Kantor Layanan  Pluit 

Kencana PT.  Bank  “X”  Cabang “Y”.  

2.  Mengevaluasi penerapan sistem pengelolaan Cash reserve di Kantor 

Layanan  Pluit Kencana PT.  Bank  “X”  Cabang “Y”. 

3.    Menentukan  persediaan cash  reserve yang optimal di Kantor Layanan 

Pluit Kencana agar tidak tejadi inefisiensi dana. 

 
1.4.   Manfaat 

         Hasil penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak 

yang berkepentingan.  Hasil penelitian bermanfaat untuk : 

1. Mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan cash 

reserve di KLN Pluit Kencana PT. Bank “X” Cabang “Y”. 

2. Memperoleh persediaan cash reserve yang optimal di  KLN Pluit 

Kencana PT. Bank “X” Cabang “Y”  
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3. Merupakan wahana untuk menerapkan konsep-konsep dan ketrampilan 

yang diperoleh selama proses belajar-mengajar yang telah diterima oleh 

penulis. 

4. Dapat menjadi acuan  bagi manajemen PT. Bank “X Cabang “Y” dalam 

mengelola manajemen kas di   KLN – KLN lain dibawah PT. Bank “X” 

Cabang “Y” 

 
1.5    Batasan dan Ruang Lingkup Penelitian 

    Dalam penelitian ini pembahasannya akan dibatasi hanya pada dana 

cadangan utama (primary reserve), yaitu kas fisik yang disimpan di Kantor 

Layanan  Pluit Kencana PT. Bank  “X” Cabang “Y”.   Ruang lingkup penelitian 

terbatas pada primary reserve dalam bentuk mata uang rupiah, baik uang 

kertas maupun uang logam.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




