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Pengertian  

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat 

ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo dari sumber 

pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid 

berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. 

Likuiditas sangat penting untuk menjaga 

kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, bank 

harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank 

yang baik. 
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GAMBARAN UMUM RISIKO 

LIKUIDITAS (1) 

• Tidak seperti risiko lain yang diperlakukan 
sangat solvensi atas suatu FI, risiko 
likuiditas merupakan aspek normal 
manajemen setiap hari bagi suatu FI. 

• Beberapa FI lebih terekspos terhadap risiko 
likuiditas daripada yang lain. 

• Risiko likuiditas muncul untuk dua alasan, 
yaitu: 1. Dari sisi kewajiban, & 2. Dari sisi 
aset. 



GAMBARAN UMUM RISIKO 

LIKUIDITAS (2) 

• Risiko sisi kewajiban terjadi ketika para 

pemegang kewajiban suatu FI seperti para 

deposan, atau para pemegang polis asuransi, 

mengambil untuk menguangkan klaim 

keuangannya dengan segera. 

• Ketika para pemegang kewajiban meminta kas 

dengan menarik deposito, FI membutuhkan 

untuk meminjam dana tambahan atau menjual 

aset2 untuk memenuhi penarikan tsb.  



GAMBARAN UMUM RISIKO 

LIKUIDITAS (3) 
• Beberapa aset yang dilikuidasi untuk memenuhi 

penarikan mungkin dilikuidasi hanya pada 
harga penjualan-api (fire-sale prices). 

• Harga penjualan-api: harga yang diterima 
untuk suatu aset yang dilikuidasi (dijual) 
dengan segera. 

• Risiko likuiditas sisi aset: hasil dari komitmen 
meminjamkan. Ketika peminjam mencairkan 
komitmen pinjaman, FI harus mendanai 
pinjaman pada neraca dengan segera, ini 
menciptakan suatu permintaan untuk likuiditas. 



RISIKO LIKUIDITAS & 

LEMBAGA DEPOSITORI (1) 

• Risiko Likuiditas Sisi Kewajiban 

• Risiko Likuiditas Sisi Aset 

• Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito 

yang tidak Diharapkan, dan Run Bank 

• Bank Run, Pintu Diskon, & Asuransi 

Deposito. 



Risiko Likuiditas Sisi Kewajiban 

• Rekening giro & rekening transaksi lainnya: 
kontrak yang memberikan para pemegangnya 
hak untuk menjual klaim kembali kepada bank 
pada beberapa hari tertentu & meminta pemba-
yaran kembali segera pada nilai muka atas klaim 
depositonya dalam kas. 

• Dalam teori, paling sedikit, suatu bank mempu-
nyai 20% kewajiban2 dalam rekening giro & 
rekening transaksi lain harus siap untuk memba-
yar jumlah itu dengan melikuidasi aset2-nya 
pada hari perbankan. 



Risiko Likuiditas Sisi Kewajiban 

• Kebanyakan rekening giro secara normal bertin-
dak sebagai deposito inti, yaitu: deposito yang 
menyediakan sumber pendanaan jangka panjang 
untuk suatu bank. 

• Dalam kondisi tertentu, terkadang bank menga-
lami kekosongan deposito bersih, yaitu: jumlah 
dengan mana penarikan kas melebihi dari 
tambahannya; suatu arus kas keluar bersih. 

• Ada dua cara untuk mengatasi kekosongan 
deposito: 1. Manajemen likuiditas yang dibeli, & 
atau 2. Manajemen likuiditas yang disimpan. 



Risiko Likuiditas Sisi Kewajiban 

• Manajer yang membeli likuiditas ke pasar 

untuk membeli dana, seperti SBI & atau pasar2 

persetujuan pembelian kembali (repo), yang 

mana pasar antar bank untuk pinjaman jangka 

pendek menghilangkan kekosongan deposito. 

• Dalam manajemen likuiditas yang disimpan, 

untuk memenuhi kekosongan deposito dapat 

juga dilakukan dengan meminjam di pasar2 

uang besar, bank dapat menjual beberapa aset. 



Risiko Likuiditas Sisi Aset 

• Kekosongan deposito dapat menyebabkan 

problema likuiditas bank, hingga penggu-

naan oleh para peminjam komitmen 

pinjaman & lini kredit lainnya.  

• Cara mengatasi: 1. Manajemen likuiditas 

yang dibeli (meminjam di pasar uang & 

meminjamkan dana ini kepada peminjam), 

& 2. Manajemen likuiditas yang disim-pan 

(menurunkan aset kas milik bank). 



Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• Sumber & penggunaan likuiditas: 
dengan alat laporan likuiditas bersih yang 
mencatat sumber & penggunaan likuiditas, 
yang menyediakan ukuran posisi likuiditas 
bersih. 

• Ada tiga cara yang dapat ditempuh oleh 
bank untuk mendapatkan dana likuid: 1. 
Menjual aset2 bertipe kasnya, 2. 
Meminjam dana di pasar uang, & 3. 
Menggunakan kelebihan cadangan kas. 



Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• Perbandingan rasio kelompok 

sebanding: membandingkan rasio2 kunci 

tertentu & sifat neraca. 

• Rasio pinjaman dari deposito & dana yang 

dipinjam terhadap aset total berarti bahwa 

bank mengandalkan secara berat pada 

pasar uang jangka pendek daripada 

deposito inti untuk pinjaman2 dana. 



Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• Indeks likuiditas: dikembangkan oleh Jim 
Pierce pada Fed, yang mengukur kerugian 
potensial suatu FI dapat menderita dari 
mendadak atau suatu penyelesaian menjual-api 
atas aset dibandingkan dengan jumlah yang 
akan diterima pada pasar wajar di bawah 
kondisi pasar normal. 

• I = [(wi)(Pi/Pi*)]. 

• wi = persentase dari masing2 aset 

• Pi = harga aset2 penjualan api dengan segera 

• Pi* = harga pasar wajar atas aset. 



Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• Kesenjangan pembelanjaan & kebutuh-
an pembelanjaan: ada tiga rumus. 

• 1. Kesenjangan pembelanjaan = 
Pinjaman rata-rata – Deposito rata-rata. 

• 2. Kesenjangan pembelanjaan = - Aset2 
likuiditas + Dana yang dipinjam. 

• 3. Kesenjangan pembelanjaan + Aset2 
likuid = Kebutuhan pembelanjaan (Dana 
yang dipinjam). 



Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• Perencanaan likuiditas: suatu komponen kunci 
dalam mengukur risiko likuiditas & biaya2 yang 
berhubungan. 

• Ada empat komponen perencanaan 
likuiditas: 

• 1. Gambaran atas pendalaman & tanggung jawab 
manajerial. 

• 2. Daftar mendalam atas para penyedia dana 
kebanyakan menyukai untuk menarik seperti 
pola atas penarikan dana. 



Mengukur Eksposur Likuiditas Bank 

• 3. Identifikasi ukuran deposito potensial & 
penarikan dana pada horizon waktu yang 
bervariasi di masa mendatang seperti sumber 
pendanaan pasar swasta alternatif untuk 
memenuhi runoff. 

• 4. Perencanaan tersebut membentuk batas2 
internal atas pemisahan peminjaman perusahaan 
anak atau cabang seperti batas untuk premi 
risiko yang dapat diterima untuk membayar 
masing2 pasar. 



Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito 

yang tidak Diharapkan, & Bank Runs 

• Problema likuiditas utama dapat muncul, jika 
kekosongan deposito secara abnormal besar & 
tidak diharapkan. 

• Guncangan penarikan deposito dapat terjadi 
karena beberapa alasan: 

• 1. Perhatian tentang solvensi bank relatif 
terhadap bank lain. 

• 2. Kegagalan atas bank yang berhubungan, 
mengarahkan pada perhatian deposan yang 
tinggi tentang solvensi bank lain (efek 
penularan). 



Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito 

yang tidak Diharapkan, & Bank Runs 

• Gelombang yang tidak diharapkan mendadak 
dalam risiko penarikan deposito bersih memicu 
bank run biasanya dapat memperkuat suatu bank 
dalam solvensi. 

• Bank run: kenaikan mendadak & tidak diharap-
kan dalam penarikan deposito dari suatu bank. 

• Kontrak rekening giro: kontrak datang-pertama, 
pertama dilayani-pertama dalam pengertian bah-
wa suatu tempat deposan dalam garis menentu-
kan jumlah yang ia dapat untuk menarik. 



Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito 

yang tidak Diharapkan, & Bank Runs 

• Dalam kenyataan, seorang deposan menerima 

pembayaran penuh atau tidak sama sekali. 

• Karena peningkatan suatu bank run, permintaan 

untuk penarikan deposito bersih meningkat. 

• Bank awalnya dapat memenuhinya dengan 

menurunkan cadangan tunainya, ,menjual aset2 

yang tidak likuid atau menyiapkan aset2 yang 

marketabel, dan mengambil pinjaman di pasar 

uang. 



Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito 

yang tidak Diharapkan, & Bank Runs 

• Bank run yang berlanjutan dapat memunculkan panik 
bank, yaitu run sistematik & menular atas deposito 
industri perbankan sebagai keseluruhan. 

• Ada dua elemen penyekatan/isolasi risiko likuiditas 
utama dalam bank run: 1. Asuransi deposito, &  2. pintu 
diskon. 

• Asuransi deposito dilakukan dengan cara regulator 
pemerintah atas lembaga2 depositori mengembangkan 
program penjaminan yang ditawarkan bagi para 
pemegang deposito dengan tingkat perlindungan 
asuransi yang bervariasi untuk menghalangi run. 



Risiko Likuiditas, Kekosongan Deposito 

yang tidak Diharapkan, & Bank Runs 

• Fasilitas pintu diskon diberikan oleh bank 

sentral untuk memenuhi kebutuhan 

likuiditas nonpermanen jangka pendek 

bank. 

• Bank sentral memberikan pinjaman pintu 

diskon, bagaimanapun, pada 

kebijaksanaannya, tidak mengharuskan 

untuk membantu bank2 yang kesulitan. 



LIKUIDITAS & PERUSAHAAN 

ASURANSI JIWA 

• Perusahaan asuransi jiwa memegang cadangan kas 

untuk memenuhi pembatalan & kebutuhan modal kerja 

lain. 

• Ketika pendapatan premi tidak mencukupi, asuransi 

jiwa dapat menjual beberapa aset likuid relatifnya, 

seperti obligasi pemerintah. 

• Solvensi pada perusahaan asuransi dapat menghasilkan 

run dalam mana pendapatan premi baru berkurang & 

para pemegang polis membatalkan polisnya dengan 

menguangkannya dalam nilai penyerahannya. 



LIKUIDITAS & PERUSAHAAN 

ASURANSI JIWA 

• Nilai penyerahan: jumlah yang diterima 

pemegang polis asuransi ketika menguangkan 

suatu polis lebih awal. 

• Untuk memenuhi permintaan yang luar biasa 

atas kas, perusahaan asuransi dapat menjual 

aset2 yang kurang likuid dalam portofolionya, 

seperti pinjaman hipotek komersial & sekuritas2 

lain, pada harga penjualan-api secara potensial. 



RISIKO LIKUIDITAS & 

ASURANSI KERUGIAN 

• Aset2 perusahaan asuransi kerugian aset 

cenderung lebih berjangka pendek & lebih likuid 

daripada asuransi jiwa. 

• Eksposur likuiditas terbesar asuransi kerugian 

terjadi ketika para pemegang polis asuransi 

membatalkan atau gagal untuk memperbaharui 

polis karena risiko insolvensi, penentuan harga, 

atau alasan persaingan. 



RISIKO LIKUIDITAS & 

ASURANSI KERUGIAN 

• Hal ini dapat menyebabkan arus masuk kas 
preminya, ketika tambahan untuk 
pengembalian investasinya, tidak 
mencukupi untuk memenuhi klaim polis. 

• Klaim2 yang tidak diharapkan besar dapat 
juga material & melebihi arus pendapatan 
premi & pengembalian pendapatan dari 
aset, dapat juga menjadi penyebab 
eksposur likuiditas.  



REKSADANA 

• Jenis reksadana: 1. Tertutup, 2. Terbuka. 

• Reksadana tertutup: reksadana yang menjual 
jumlah lembar saham yang tetap kepada para 
investor luar. 

• Reksadana terbuka: reksadana yang menjual 
jumlah lembar saham elastis atau tidak tetap 
kepada para investor luar. 

• Reksadana dapat menjadi subyek terhadap runs 
likuiditas yang dramatis jika para investor men-
jadi takut tentang NAV atas aset2 reksadana. 



REKSADANA 

• Jika reksadana dilikuiditasi, aset2-nya akan 
didistribusikan kepada para pemegang 
reksadana atas basis pro rata daripada dasar 
datang-pertama, layani-pertama, seperti 
deposito & kontrak polis asuransi. 

• Para pemegang reksadana merealisasi NAV (pro 
rata) & tahu bahwa para investor membagi 
kerugian aset pada basis pro rata; ada pada lini 
pertama untuk menarik tidak mempunyai 
keuntungan, seperti pada bank. 


