I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lernbaga keuangan, khususnya perbankan rnernpunyai peran
penting dalarn rnenggerakkan roda perekonornian suatu negara. Bank
rnerupakan perantara keuangan (financial intermediary) yaitu perantara
dari rnereka yang rnerniliki kelebihan uang dengan rnereka yang
kekurangan uang.
Pernerintah menyadari diperlukan situasi yang kondusif seperti
kebijakan rnoneter yang cocok agar kegiatan bank dapat berlangsung
dengan baik. Bank dapat rnenurnbuhkan kegiatan perekonornian yang
rnengarah kepada pernbentukan dana rnasyarakat dan pengarahan
penggunaan dana tersebut ke dalarn investasi yang berguna bag; sasaran
pernbangunan. Jika kondisi perekonornian berjalan dengan baik, rnaka
ha1 ini akan rneningkatkan pendapatan rnasyarakat dan rneningkatkan
kesejahteraan rnasyarakat.
Selain

rnasalah

kebijakan

pernerintah,

dalarn

rnelakukan

aktivitasnya rnanajernen bank perlu rnelihat kondisi internal dan eksternal.
Kondisi internal rneliputi distribusi aktiva, fasilitas yang tersedia, posisi
utang, pendapatan dan biaya. Sedangkan kondisi eksternal antara lain
peraturan yang berlaku, kondisi perdagangan, serta situasi rnoneter dan
perdagangan internasional.
Pola pengelolaan bank dapat saja berbeda antara satu bank
dengan bank lainnya. Ini sangat dipengaruhi oleh jenis bank, tipe nasabah

yang dilayani, daerah atau wilayah pelayanan, jenis pelayanan pada
nasabah, rnetode yang digunakan, distribusi aktiva, persaingan usaha,
serta faktor lainnya. Narnun aktivitas utarna dari manajemen bank adalah
rnengatur dana yang rnasuk dari rnasyarakat rnelalui tabungan, giro,
deposit0 dengan dana yang dikeluarkan bank dalarn bentuk kredit.
Salah satu aspek penting dalarn pengelolaan bank adalah
manajernen kas. Hal ini disebabkan kas rnerupakan alat pernbayaran yang
sah, sehingga kas rnenjadi aktiva yang paling sering serta paling rnudah
digunakan untuk
rnenyebabkan

bertransaksi dengan pihak

rnanajernen

perlu

rnernbuat

lain.

Kenyataan itu

perencanaan

serta

pengendalian kas yang baik.
Manajernen kas akan rnenjadi sangat penting dan rnenentukan jika
aktivitas perusahaan sebagian besar berhubungan dengan transaksi kas
seperti pada perusahaan perbankan.

Hal ini dapat dirnaklurni karena

tanpa rnanajernen kas yang baik akan rnengganggu aktivitas perusahaan.
Dalarn rnanajernen kas perbankan selalu tirnbul pertentangan
kepentingan antara likuiditas dan profitabilitas. Artinya,

bila ingin

rnernpertahankan posisi likuiditas dengan rnernperbesar cadangan kas,
rnaka bank tidak dapat rnenggunakan dana yang tersedia karena sebagian
besar digunakan sebagai cadangan kas. Ini rnenyebabkan profitabilitas
berkurang. Sebaliknya bila ingin rnernpertahankan profitabilitas rnaka
cadangan kas akan turun.
Pengendalian likuiditas bank dilakukan

setiap

hari

berupa

pengendalian agar sernua hal-ha1 yang berhubungan dengan likuiditas

seperti uang tunai dapat dikuasai bank, sehingga dapat digunakan untuk
memenuhi tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat
atau sewaktu-waktu.
Dalam operasional sehari-hari, bank menyediakan kas yang biasa
disebut pagu kas. Saldo kas digunakan bank untuk memenuhi transaksi
tunai para nasabah seperti pengambilan atau penyetoran tunai melalui
rekening masing-masing ataupun pembayaran kiriman uang yang diterima
bank. Untuk menghindari resiko atas kehilangan atau rusaknya kas seperti
perampokan

atau

kebakaran,

maka

persediaan

kas

tersebut

diasuransikan. Biaya asuransi ini akan sangat tergantung dengan besar
kecilnya kas yang disimpan. Artinya, semakin besar kas yang disimpan,
maka akan semakin besar pula premi asuransinya.
Selain

masalah asuransi,

kebijakan penyediaan pagu

kas

berhubungan dengan pemanfaatan dana secara efisien. Bank berusaha
memanfaatkan dana agar memperoleh keuntungan. Jika persediaan kas
terlalu besar dibandingkan kebutuhan, maka akan terdapat dana yang
menganggur. Semakin besar dana yang menganggur maka akan semakin
besar peluang yang hilang (loss oppurtunify).
Bank X Cabang Jatinegara merupakan salah satu cabang BNI
yang ada di wilayah Jakarta. Wilayah Jakarta merupakan wilayah yang
jumlah penduduknya sangat besar dengan intensitas transaksi yang cukup
tinggi. Untuk itu perencanaan kas yang ada harus dilakukan secara baik,
agar

bank dapat memenuhi transaksi nasabah khususnya yang

berhubungan dengan transaksi kas.

Dalam kegiatan operasionalnya Bank X Jatinegara melayani para
nasabah, baik itu pemegang giro, tabungan, deposito, maupun transaksi
lainnya. Dalam penetapan kas Bank X Jatinegara selama ini belum ada
ada acuan dasar yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya pagu
kas. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan yang kadang cukup besar
antara kas yang tersedia (pagu kas) dengan realisasi kas, seperti yang
terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan Pagu Kas d i n Realisasi Kas
Bank X Cabang Jatinegara Tahun 2004 (Rp)

Dari Tabel 1 dapat dilihat terdapat perbedaan antara pagu kas
dengan realisasi kas yang terjadi. Transaksi kas yang terjadi sangat
fluktuatif dari bulan ke bulan, sedangkan nilai pagu kas bersifat tetap.
Perbedaan yang terjadi pada beberapa bulan terlihat cukup besar.
Perbedaan ini menyebabkan manajemen bank menghadapi masalah
terutama jika transaksi kas yang terjadi jauh melebihi persediaan kas yang
ada. Sebaliknya, jika

persediaan kas terlalu besar dibandingkan

kebutuhan, maka akan terdapat dana yang menganggur. Semakin besar

dana yang menganggur maka akan semakin besar peluang yang hilang
(loss oppurtunify).
Dalam menentukan pagu kas selama ini di Bank X Cabang
Jatinegara berlaku ketentuan sebagai berikut, yaitu :
1. Cabang harus mengajukan usulan kepada kantor wilayahnya
mengenai maksimum dan minimum alat likuid yang dibutuhkan oleh
masing-masing Cabang. Umumnya menggunakan saldo kas ratarata selama enam bulan terakhir
2. Kantor wilayah setelah menganalisa menyampaikan saran dan

usulan tersebut kepada Divisi treasury.
3. Divisi treasury akan mengkaji dan menetapkan pagu alat likuid

pada masing-masing Cabang dalam negeri dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. Pada setiap akhir tahun dan musim-musim tertentu pagu kas
dan rekening 81 dapat ditarnbahkan sementara untuk
pembayaran gaji pegawai negeri dan sebagainya
b. Pagu kas dan rekening koran BI Cabang dalam satu wilayah
masih dapat direlokasikan oleh masing-masing kantor
wilayah terhadap Cabang di lingkungannya dan selanjutnya
memberitahukan terhadap divisi tresury
4. Pagu pada dasarnya merupakan batas maksimum pemeliharaan

dana yang diperbolehkan bagi setiap Cabang bank dalam
menyimpan uang tunai (saldo kas) di brankas untuk setiap harinya.
Penentuan pagu oleh divisi freasury akan ditinjau setiap 6 bulan

sekali demikian apabila penetapan pagu yang baru belum ada
diberlakukan pagu yang lama.
5. Penentuan pagu kas di Bank X Cabang Jatinegara ditetapkan oleh

kantor wilayah sebesar Rp.8.500.000.000,- sejak bulan Januari
2002 dan hingga saat ini belum ada perubahan dan pagu kas
tersebut merupakan dana minimal yang harus dipelihara atau
tersedia oleh Bank X Cabang Jatinegara.

Penentuan pagu kas yang dilaksanakan saat ini di Bank X Cabang
Jatinegara mengalami beberapa kelemahan yaitu bahwa penentuan pagu
kas hanya berdasarkan data historis yaitu rata-rata kas selama enam
bulan terakhir, data-data bersifat kuantitatif (angka-angka) sementara datadata pola penerimaan, pendapat-pendapat dari pihak manajemen yang
bersifat kualitatif belum diakomodir dan tidak adanya prediksi ke depan
mengenai penetapan pagu kas. Sehubungan dengan ha1 tersebut, penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penentuan pagu kas ideal
pada Bank X Cabang Jatinegara. Dengan metode penentuan pagu kas
yang baik, diharapkan maka manajemen kas pada Bank X Cabang
Jatinegara menjadi efektif dan efisien.

1.2. Perurnusan Masalah
Pagu pada dasarnya merupakan batas maksimum pemeliharaan
dana yang diperbolehkan bagi setiap Cabang bank dalam menyimpan
uang tunai (saldo kas) di brankas untuk setiap harinya. Manajemen kas

akan menjadi sangat penting dan rnenentukan dalarn aktivitas Bank X
Cabang Jatinegara. Persediaan kas untuk kegiatan transaksi sehari-hari
(pagu kas) digunakan oleh Bank X Cabang Jatinegara untuk mernenuhi
transaksi tunai para nasabah seperti pengarnbilan, penyetoran tunai
melalui rekening masing-masing ataupun pernbayaran kiriman uang yang
diterirna bank. Jika pagu kas jurnlahnya terlalu kecil akan mengganggu
aktivitas perusahaan. Narnun jika jurnlah pagu kas sangat besar
dibandingkan kebutuhan kas, rnaka akan terjadi dana yang menganggur.
Sernakin besar dana yang rnenganggur rnaka akan sernakin besar
peluang yang hilang (loss oppurtunity).
Berdasarkan kondisi di atas, rnaka perrnasalahan yang terjadi
dalarn rnanajernen kas Bank X Cabang Jatinegara dapat dirurnuskan
sebagai berikut :

1. Bagairnana penentuan pagu kas Bank X Cabang Jatinegara selarna
ini?
2. Faktor-faktor apa yang rnernpengaruhi penentuan pagu kas di Bank X

Cabang Jatinegara ?
3. Bagairnana menentukan rnetode yang cocok dalarn rnenentukan
jurnlah pagu kas ideal bagi Bank X Cabang Jatinegara ?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini dapat dirurnuskan sebagai berikut:
1. Untuk rnengkaji manajernen pagu kas Bank X Cabang Jatinegara

selarna ini.

2. Menganalisis persepsi pihak manajemn Bank X Cabang Jatinegara

terhadap faktor-faktor yang harus diperhatikan terhadap faktor-faktor
yang harus diperhatikan dalam menentukan pagu kas
3. Mengkaji metoda yang dapat dirujuk untuk menentukan jurnlah pagu

kas

yang

ideal

bagi

Bank

X

Cabang

Jatinegara

dengan

membandingkan antara rnetode Baumal, Miller-Orr, dan Probabilistik .
1.4. Manfaat Penelitian
1. Bagi Bank X Cabang Jatinegara, sebagai bahan masukan dan

informasi kepada perusahaan dalam meningkatkan manajernen kas

khususnyapenentuanpagukas.
2. Bagi penulis, sebagai sarana aplikasi pengetahuan yang diperoleh dan

pengembangan wawasan dalam menganalisis berbagai masalah
dalam manajemen kas khususnya penentuan pagu kas.

1.5. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah
Pada penelitian ini permasalahan dibatasi pada usaha bank dalam
memperoleh solusi yang optimal dalam melakukan pengelolaan besarnya
persediaan uang kas perusahaan.

Adapun yang dimaksud uang kas

tersebut meliputi uang kas fisik kertas dan uang logam dalarn Currency
Rupiah yang ada di Bank X Cabang Jatinegara.

