
I.  PENDAHULUAN 

 

1.1.     Latar Belakang 

Industri perbankan Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup 

pesat sejak dikeluarkannya Paket Kebijakan Oktober 1988 atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan Pakto 1988. Semula jumlah bank yang ada pada 

tahun 1988 sebanyak 111 menjadi 238 buah pada bulan Juli 1997, dan 

pertengahan tahun 2003 jumlah bank di Indonesia menjadi 138 bank            

(PT. Infordev Aditama, 2003).  Jumlah bank yang semakin banyak tersebut, 

akan berdampak pada semakin meningkatnya persaingan di bidang 

perbankan.  

Untuk dapat menang dalam persaingan tersebut, masing-masing bank 

dituntut untuk dapat mengelola seluruh sumberdaya yang dimilikinya dengan 

sebaik-baiknya, sehingga manfaat yang diperoleh menjadi optimal.  

Keunggulan sumberdaya bagi sebuah bank mutlak diperlukan untuk 

memenangkan persaingan, sebuah bank akan mampu bersaing  dibidang 

lending maupun funding bila mempunyai keunggulan sumber daya dibidang 

tersebut misalnya mempunyai biaya dana yang murah, overhead cost yang 

rendah, maupun promosi yang efektif.   Dengan demikian dalam beroperasi  

bank harus senantiasa memperhatikan efisiensi, baik dalam segi 

penghimpunan dana, penyaluran dana, maupun pelayanannya.   

Seperti halnya perusahaan pada umumnya, lembaga keuangan 

perbankan secara umum didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan 

perusahaan yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi para pemiliknya atau 



 2 

pemegang saham (shareholder wealth).  Untuk mencapai maksud tersebut, 

bank dalam operasionalnya harus mampu menghasilkan laba karena pada 

hakekatnya tujuan dari suatu usaha adalah laba yaitu selisih lebih antara 

pendapatan dikurangi dengan biaya (Husnan,1996).  

Bagi sebuah bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediary yaitu 

menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkannya 

kembali kepada pihak yang memerlukan dana, maka laba sebuah bank juga 

akan sangat ditentukan oleh aktivitas tersebut.  Dalam menghimpun dana, 

bank harus mengeluarkan biaya yang disebut dengan biaya dana dan dalam 

menyalurkan dana bank memperoleh pendapatan yang disebut pendapatan 

bunga.  

Selisih lebih antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana 

dengan bunga yang diperoleh karena meminjamkan dana disebut Net 

Interest Income (NII). Semakin besar NII, maka bank tersebut semakin efisien 

dalam menghimpun dan menyalurkan dana dan hal ini akan sangat 

mendukung bank dalam memperoleh laba.  Dalam menjalankan fungsi utama 

tersebut bank  dituntut untuk selalu menjalankan asas prudential Banking,  

sehingga bank akan selalu berupaya mendapatkan laba yang maksimal pada 

tingkat resiko yang dapat diterima. 

Best, (1998) menyatakan, bahwa Pengelolaan suatu bank tidak 

terlepas dari resiko, karena pada dasarnya usaha perbankan adalah 

bagaimana mengelola resiko dan keuntungan. Apabila resiko tersebut tidak 

dikelola dengan baik akan dapat merugikan bank dan bahkan bisa 

mengancam kelangsungan usaha bank yang bersangkutan.  Krisis 



 3 

perbankan di Indonesia pada tahun 1997, antara lain disebabkan oleh 

ketidakmampuan dan ketidakpedulian manajemen bank untuk mengelola 

resiko secara baik.  Dampak dari krisis tersebut (PT. Infordev Aditama, 2003), 

pada bulan Nopember 1997 terjadi likuidasi terhadap 16 bank, bulan April 

1998  ada 7 Bank yang dibekukan, dan pada bulan Maret 1999 terjadi 

likuidasi kembali terhadap 38 bank.   

 Resiko sangat terkait dengan faktor ketidakpastian, bagi perbankan 

faktor resiko dapat berpengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan bank.  

Dalam usaha perbankan berlaku juga prinsip “High risk High return”, yaitu 

semakin tinggi tingkat laba (return) yang diharapkan, maka tingkat resiko 

(risk) yang dihadapi pada umumnya akan semakin besar.  Demikian pula 

sebaliknya, bila tingkat laba yang diharapkan kecil, maka tingkat resiko yang 

dihadapi pada umumnya juga akan kecil.   

Resiko perbankan (Bessis, 2000) meliputi : Resiko kredit (credit risk), 

resiko likuiditas (likuidity risk), resiko suku bunga (interest rate risk), resiko 

pasar (market risk), resiko nilai tukar (foreign exchange rate), resiko 

kemampuan memenuhi kewajiban (solvency risk) dan resiko operasional 

(operasional risk).  Dari berbagai resiko tersebut, resiko likuiditas merupakan 

resiko yang paling dominan dalam setiap operasional perbankan.  Kegagalan 

didalam mengelola resiko likuiditas dapat mengakibatkan krisis kepercayaan, 

yang dapat menimbulkan kepanikan para nasabahnya sehingga dapat terjadi 

penarikan dana secara besar-besaran dan mendadak (rush).  Resiko 

likuiditas dapat dipertimbangkan sebagai resiko yang utama dalam bisnis 
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perbankan, karena resiko ini bisa menyebabkan kebangkrutan bagi sebuah 

bank (Bessis, 2000).  

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya resiko likuiditas 

tersebut, maka bank harus mempunyai asset yang likuid sebanyak 

kewajibannya. Namun karena asset likuid mempunyai karakteristik tidak 

menghasilkan pendapatan bagi bank, maka apabila asset likuid terlalu besar 

akan mengganggu profitabilitas bank. Sebaliknya, apabila asset likuid terlalu 

kecil sangat beresiko apabila terjadi penarikan dana yang melebihi asset 

likuid yang tersedia, meskipun hal tersebut sangat mendukung profitabilitas 

bank. Menghadapi kendala tersebut, maka bank harus mampu 

mengoptimalkan antara likuiditas di satu pihak dan profitabilitas di lain pihak.   

Bank disebut likuid (Rusyamsi,1999), apabila : memiliki dana yang 

cukup yang disimpan di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; memiliki uang pada saat dibutuhkan; mampu menyediakan dana 

untuk memenuhi komitmen dengan harga yang layak setiap saat; mampu 

menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban pihak ke tiga; dan dapat 

membayar setiap kewajiban keuangan tanpa tertunda dan tanpa kerugian. 

Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pengelolaan  likuiditas 

disamping untuk memenuhi kewajiban sesuai regulasi otoritas moneter, juga 

perlu mempertimbangkan masalah efisiensi alat likuid disisi asset guna 

mendukung operasional perbankan agar dapat berjalan dengan baik dan 

mendukung pencapaian tujuan perusahaan. 

Dalam era perbankan yang baru, sebagai akibat perubahan yang 

mendasar setelah terjadi krisis perbankan tahun 1997, telah merubah cara 
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pandang dunia perbankan tentang pentingnya pelaksanaan prudential 

banking dan penerapan manajemen resiko (risk management) dalam 

pengelolaaan suatu bank.   

Demikian halnya dalam pengelolaan likuiditas, bank harus 

mempertimbangkan resiko yang mungkin terjadi.  Dengan penerapan 

manajemen resiko terhadap likuiditas, kemungkinan resiko yang terjadi atas 

likuiditas dapat diidentifikasi dan diperkirakan sehingga dapat disusun 

rencana tindak lanjut dalam mengantisipasi timbulnya resiko tersebut. Untuk 

itu perlu diprediksikan faktor ketidakpastian yang akan berpengaruh pada 

resiko likuiditas, sehingga resiko tersebut dapat dikelola dengan baik dan 

tidak menimbulkan kerugian bagi bank. 

Pengelolaan likuiditas yang paling dominan pada operasional  di 

kantor cabang yang melayani langsung nasabahnya adalah pengelolaan kas, 

yaitu merupakan jumlah kas yang harus disediakan oleh bank terutama untuk 

menjaga faktor kepercayaan terhadap nasabah, apabila sewaktu-waktu 

nasabah tersebut melakukan penarikan atas dana yang dimilikinya.  

Kebutuhan penyediaan kas fisik ini harus dikelola dengan baik dan perilaku 

aliran kasnya dimonitor dan dianalisa untuk menentukan besarnya kas 

optimal dalam operasionalnya. Kas optimal suatu bank merupakan jumlah 

kas yang tersedia agar disatu sisi  operasional  tidak terganggu dan disisi lain 

tidak terjadi penyediaan kas yang terlalu besar (cash idle) yang dapat 

menyebabkan hilangnya kesempatan bagi bank untuk memperoleh 

pendapatan. 
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Pada umumnya bank di Indonesia didalam mengelola kebutuhan kas 

fisiknya berpedoman pada perilaku historis atas aliran kas, yang dikaitkan 

dengan target dana pihak ketiga yang akan dapat dihimpun di masa yang 

akan datang.  Demikian halnya dengan PT. Bank BRI, penetapan target kas 

optimal selama ini atau di PT. Bank BRI lebih dikenal dengan kas maksimal 

dikelola dan ditetapkan secara sentralisasi di Kantor Pusat dengan 

memperhatikan perilaku kas, data historis kebutuhan kas, proyeksi dana 

pihak ketiga, serta kondisi dan geografis masing-masing wilayah. Target kas 

optimal di PT. Bank BRI secara nasional ditetapkan dalam bentuk prosentase 

dari alat likuid kas dibandingkan dengan dana pihak ketiga (DPK) ke seluruh 

Kantor Wilayah, yang selanjutnya Kantor Wilayah melakukan break down ke 

masing-masing kantor cabang dalam bentuk angka absolut yaitu jumlah 

maksimal kas dari masing-masing kantor cabang yang berada di wilayah 

binaannya.  

Metode yang diterapkan oleh PT. Bank BRI selama ini dapat berjalan 

dengan baik, yang diperlihatkan oleh kinerja  kantor cabang yang selalu 

dapat memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga setiap saat dan belum 

pernah mengalami kesulitan likuiditas atau terjadi rush.  Namun demikian 

penetapan kebutuhan kas optimal tersebut masih dapat dilakukan pengkajian 

lebih lanjut, apakah penetapan tersebut untuk masing-masing kantor cabang 

sudah memadai, ataukah masih terkandung cash idle. 

Penetapan kas optimal di kantor cabang PT. Bank BRI yang dilakukan 

secara tersentralisasi tersebut, mempunyai beberapa kelemahan yaitu tidak 

dipertimbangkannya volatility dari faktor-faktor yang mempengaruhi 
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kebutuhan kas di masing-masing kontor cabang, serta belum 

diperhitungkannya faktor biaya dalam pergeseran kas dan biaya 

penyimpanan kas di masing-masing kantor cabang. Adanya kelemahan 

tersebut mengakibatkan kas optimal yang telah ditetapkan di masing-masing 

kantor cabang belum dapat dijadikan acuan sebagai kas optimal, tapi hanya 

sekedar batasan maksimal kas untuk sebisa mungkin tidak terlampaui.  

Di salah satu kantor cabang PT. Bank BRI yang berlokasi di Jalan 

Jendral Sudirman no. 3 Sungai Penuh (kantor cabang BRI Sungai Penuh), 

kas optimal yang telah ditetapkan sejak tahun 2003 adalah sebesar Rp. 2 

milyar. Kas optimal tersebut hampir tiap bulan terlampaui terutama di awal 

dan akhir bulan serta pada hari-hari besar atau libur panjang, serta posisi kas 

yang ada sangat berfluktuasi. Rincian atas posisi kas pada bulan Oktober s/d 

Nopember 2004 dapat dilihat pada tabel 1.  

Dari tabel tersebut terlihat bahwa posisi kas yang ada sangat 

menyimpang dari kas optimal yang telah ditetapkan, baik terjadi selisih lebih 

maupun selisih kurang.  Kondisi yang demikian bukan saja terjadi pada awal 

bulan, akhir bulan atau hari besar dan liburan panjang, namun juga terjadi 

pada hari biasa. Dengan demikian dapat diartikan bahwa penetapan kas 

optimal yang ada belum mencerminkan kas optimal dari  kantor cabang, 

sehingga kurang bermanfaat dalam kaitannya dengan upaya optimalisasi 

sumber daya yang dimiliki untuk tujuan pencapaian laba. 
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1.2 .     Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat diidentifikasikan 

berbagai masalah yang terkait dengan manajemen kas di kantor cabang BRI 

Sungai Penuh (sumber data : laporan keuangan/diolah)  sebagai berikut :  

Tabel 1. Realisasi Posisi Kas dibandingkan  Kas optimal  periode bulan                
Oktober sampai dengan bulan November 2004 di Kantor Cabang 
BRI Sungai Penuh    

Tanggal  Posisi Kas  
Kas  

Optimal   Perbedaan  
 

Pelampauan  

1-Oct-04 2,926,643,500 2,000,000,000 926,643,500 46.33% 

4-Oct-04 1,887,293,650 2,000,000,000 -112,706,350 -5.64% 

5-Oct-04 1,857,481,350 2,000,000,000 -142,518,650 -7.13% 

6-Oct-04 1,398,854,000 2,000,000,000 -601,146,000 -30.06% 

7-Oct-04 1,464,307,150 2,000,000,000 -535,692,850 -26.78% 

8-Oct-04 1,333,378,850 2,000,000,000 -666,621,150 -33.33% 

11-Oct-04 1,831,705,890 2,000,000,000 -168,294,110 -8.41% 

12-Oct-04 1,222,007,100 2,000,000,000 -777,992,900 -38.90% 

13-Oct-04 2,000,548,250 2,000,000,000 548,250 0.03% 

14-Oct-04 2,202,271,800 2,000,000,000 202,271,800 10.11% 

15-Oct-04 2,296,246,750 2,000,000,000 296,246,750 14.81% 

18-Oct-04 1,639,730,650 2,000,000,000 -360,269,350 -18.01% 

19-Oct-04 1,536,373,800 2,000,000,000 -463,626,200 -23.18% 

20-Oct-04 1,525,134,450 2,000,000,000 -474,865,550 -23.74% 

21-Oct-04 1,702,904,300 2,000,000,000 -297,095,700 -14.85% 

22-Oct-04 1,665,811,350 2,000,000,000 -334,188,650 -16.71% 

25-Oct-04 1,301,478,600 2,000,000,000 -698,521,400 -34.93% 

26-Oct-04 1,625,221,800 2,000,000,000 -374,778,200 -18.74% 

27-Oct-04 1,360,243,550 2,000,000,000 -639,756,450 -31.99% 

28-Oct-04 1,311,685,300 2,000,000,000 -688,314,700 -34.42% 

29-Oct-04 17,128,500,900 2,000,000,000 15,128,500,900 756.43% 

1-Nov-04 3,511,286,800 2,000,000,000 1,511,286,800 75.56% 

2-Nov-04 3,837,518,750 2,000,000,000 1,837,518,750 91.88% 

3-Nov-04 4,637,291,800 2,000,000,000 2,637,291,800 131.86% 

4-Nov-04 4,778,872,100 2,000,000,000 2,778,872,100 138.94% 

5-Nov-04 1,119,103,100 2,000,000,000 -880,896,900 -44.04% 

8-Nov-04 2,068,801,700 2,000,000,000 68,801,700 3.44% 

9-Nov-04 865,022,500 2,000,000,000 -1,134,977,500 -56.75% 

10-Nov-04 1,281,255,550 2,000,000,000 -718,744,450 -35.94% 

11-Nov-04 1,453,659,100 2,000,000,000 -546,340,900 -27.32% 

12-Nov-04 2,076,377,750 2,000,000,000 76,377,750 3.82% 

22-Nov-04 2,330,621,700 2,000,000,000 330,621,700 16.53% 

23-Nov-04 3,025,327,600 2,000,000,000 1,025,327,600 51.27% 

24-Nov-04 3,655,423,500 2,000,000,000 1,655,423,500 82.77% 

25-Nov-04 4,730,328,100 2,000,000,000 2,730,328,100 136.52% 

26-Nov-04 5,713,228,650 2,000,000,000 3,713,228,650 185.66% 

29-Nov-04 5,805,774,450 2,000,000,000 3,805,774,450 190.29% 

30-Nov-04 5,860,137,150 2,000,000,000 3,860,137,150 193.01% 
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a. Pengelolaan likuiditas pada kantor cabang BRI Sungai Pebuh perlu lebih 

ditingkatkan guna memperoleh profitabilitas disamping juga untuk 

menjaga likuiditas 

b. Diperlukan pengelolaan kas agar dapat memberikan pelayanan yang baik 

kepada nasabah, karena hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan 

masyarakat untuk melakukan transaksi perbankan khususnya dengan 

kantor cabang BRI Sungai Penuh.  

c. Perlu dikaji ulang apakah penetapan peraturan terhadap kas maksimal 

dari Kanwil sudah sesuai dengan kebutuhan kantor cabang, untuk 

menghindari cash idle. 

d. Penetapan kas optimal yang ada belum mencerminkan kas optimal kantor 

cabang, sehingga diperlukan upaya pengelolaan kas yang optimal untuk 

bisa mendayagunakan sumber daya yang dimiliki untuk tujuan 

pencapaian laba. 

  

1.3.      Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat diketahui bahwa 

penetapan kas optimal yang dilakukan secara sentralisasi belum 

menghasilkan suatu jumlah kas yang sesuai dengan kebutuhan kas 

operasionalnya.  Penetapan kas yang terlalu besar akan mengurangi 

profitabilitas kantor cabang, sebaliknya penetapan kas yang terlalu kecil akan 

mempunyai resiko likuiditas yang tinggi, disamping biaya pergeseran kas juga 

akan tinggi. Penetapan secara tepat atas kas optimal akan menghasilkan 

opportunity cost bagi kantor cabang BRI Sungai Penuh antara lain berupa 
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meningkatnya penerimaan bunga dari Fund Transfer Price (FTP),  untuk 

kantor cabang yang mengalami kelebihan dana atau berkurangnya biaya 

FTP, untuk kantor cabang yang kekurangan dana serta berkurangnya biaya-

biaya yang terkait dengan pergeseran kas yaitu Biaya assuransi (Cash In 

Transit), biaya perjalanan dinas, biaya pengawalan kas dan biaya operasional 

kendaraan. Oleh karena itu dalam penelitian ini yang  jadi pokok bahasan 

adalah : 

a. Faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya kebutuhan kas optimal di 

kantor cabang BRI Sungai Penuh. 

b. Bagaimana menetapkan jumlah kas yang optimal di kantor cabang  BRI 

Sungai Penuh. 

c. Bagaimana pengaruh perhitungan kas optimal terhadap pencapaian laba 

usaha di kantor cabang BRI Sungai Penuh. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh 

penetapan kas optimal terhadap pencapaian laba di kantor cabang BRI 

Sungai Penuh. Sedangkan tujuan penelitian ini secara khusus adalah  

sebagai berikut : 

a. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan kebutuhan kas 

optimal. 

b. Menetapkan besarnya kas optimal di kantor cabang BRI Sungai Penuh. 

c. Menghitung pengaruh perhitungan kas optimal terhadap pencapaian laba 

usaha di kantor cabang. 
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1.5.    Manfaat Penelitian 

 Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak 

manajemen PT. Bank BRI pada umumnya dan manajemen kantor cabang 

BRI Sungai Penuh pada khususnya tentang : 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kas di bidang usaha 

perbankan, khususnya di kantor cabang BRI Sungai Penuh. 

b. Konsep penetapan kas optimal bagi kantor cabang BRI Sungai Penuh. 

c. Pengaruh penetapan kas optimal  terhadap laba kantor cabang BRI 

Sungai Penuh.   

1.6. Pembatasan Masalah 

Dalam operasional sehari-hari di kantor cabang BRI Sungai Penuh, 

selain mata uang rupiah juga mengelola mata uang lain yaitu dolar Amerika 

Serikat. Akan tetapi karena jumlah mata uang selain rupiah jumlahnya tidak 

significant dan tidak termasuk didalam ketentuan batasan kas optimal yang 

ditetapkan, maka dalam Penelitian ini dibatasi pada pengelolaan likuiditas 

yang hanya meliputi kas rupiah yang dikelola oleh bank. 

Analisa data yang digunakan pada tulisan ini adalah menggunakan 

data variabel likuiditas, termasuk Dana Pihak Ketiga secara harian di kantor 

cabang BRI Sungai Penuh selama periode tahun 2003 dan tahun 2004 untuk 

penetapan saldo kas optimal bagi kantor cabang tersebut.  Dalam penelitian 

ini tidak mencakup BRI unit di wilayah kantor cabang BRI Sungai Penuh, 

karena BRI Unit mempunyai batasan kas optimal secara tersendiri. 
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1.7 .   Definisi Operasional 

Dalam analisis penetapan kas optimal kantor cabang BRI Sungai 

Penuh dijumpai berbagai istilah atau pengertian yang memerlukan penjelasan 

lebih lanjut, yaitu sebagai berikut : 

a. Dalam operasional sebuah bank, besarnya kas yang harus disediakan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel. Untuk tujuan analisis 

penetapan kas optimal, variabel yang digunakan hanya variabel Dana 

Pihak Ketiga, dengan pertimbangan bahwa variabel DPK mempunyai 

pengaruh langsung terhadap pelayanan nasabah sehingga tidak bisa 

ditunda pemenuhannya dan agak sulit diprediksikan.  Sedangkan variabel 

lain, misalnya gaji, pinjaman, biaya dan kewajiban lainnya masih bisa 

ditunda dan relatif mudah diprediksikan. 

b. Kas Optimal adalah suatu jumlah kas yang harus disediakan agar disatu 

sisi  operasional  tidak terganggu dan disisi lain tidak terjadi penyediaan 

kas yang terlalu besar (idle cash) yang dapat menyebabkan hilangnya 

kesempatan untuk memperoleh pendapatan. 

c. Giro Wajib Minimum (statutory reserve) atau reserve requirement, yang 

selanjutnya disebut GWM, adalah  simpanan minimum yang harus 

dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank 

Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar 

persentase tertentu dari DPK. 

d. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah salah satu sumber dana bank yang 

berasal dari pinjaman dana masyarakat berupa giro, deposito, tabungan 

dan kewajiban lainnya. 
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e. Giro adalah suatu jenis simpanan pada bank yang penarikannya dapat 

dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat 

perintah pemindah bukuan atau pembayaran lainnya yang dikeluarkan 

oleh bank yang bersangkutan. 

f. Deposito atau simpanan berjangka adalah suatu jenis simpanan pada 

bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat tertentu sesuai 

kesepakatan atau yang diperjanjikan.  

g. Tabungan adalah suatu jenis simpanan pada bank yang penarikannya 

hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah 

ditetapkan oleh bank.  

h. Kewajiban segera adalah dana masyarakat yang mengendap sementara 

di bank, yang meliputi antara lain: uang titipan nasabah, uang transfer 

yang belum dibayar, jaminan bank, inkaso yang belum dibayar, dan cek 

perjalanan yang masih beredar. 

i. Biaya operasional persediaan kas adalah biaya yang harus dikeluarkan 

oleh bank dalam rangka mengamankan kas yang ada di kantor bank dan 

besarnya berbanding lurus dengan besarnya kas. Biaya ini meliputi biaya 

asuransi baik cash in save dan cash in box. 

 

 

 

 

 

 




