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PENDAHULUAN (1) 

 Manajemen likuiditas berisi dua bagian yang 
berkaitan: 

1. Manajemen harus mengestimasi 
kebutuhan2 dana, yang didasarkan pada 
arus masuk & keluar deposito, & level2 yang 
bervariasi atas komitmen2 pinjaman. 

2. Memenuhi2 kebutuhan likuiditas. 

 Dua tipe likuiditas dapat disediakan untuk 
memenuhi persyaratan likuiditas, yaitu 
manajemen aset & manajemen kewajiban.  



PENDAHULUAN (2) 

 Manajemen aset mengacu terhadap pemenuhan 

kebutuhan2 likuiditas dengan menggunakan 

aset2 setara kas, termasuk dana bersih yang 

dijual kepada bank2 lain & sekuritas2 pasar uang. 

 Manajemen kewajiban mengacu terhadap 

pemenuhan kebutuhan2 likuiditas dengan 

menggunakan sumber2 dana darurat dari luar. 

 Dari sudut kebijakan, manajemen bank akan 

mengembangkan rencana atau strategi likuiditas 

yang menyeimbangkan risiko & pengembalian. 



PENDAHULUAN (3) 

 Likuiditas aset yang berlebihan menawarkan 

keamanan, tetapi menurunkan keuntungan 

bank. 

 Manajemen kewajiban agresif dapat 

meningkatkan keuntungan bank, tetapi 

dapat memicu penarikan deposito sensitif 

bunga & dana2 nondeposito. 

 Manajemen likuiditas berhubungan dengan 

peraturan kehati2an industri perbankan. 



PENDAHULUAN (4) 
• Pengelolaan likuiditas merupakan masalah 

yang sangat kompleks dalam kegiatan 
operasi bank. 

• Hal ini karena menyangkut dana pihak ke 
tiga (DPK) yang sebagian besar sifatnya 
jangka pendek dan tak terduga. 

• Pengelola bank harus memperhatikan 
seakurat mungkin kebutuhan likuiditas 
untuk jangka waktu tertentu. 

• Perkiraan kebutuhan likuiditas dipengaruhi 
oleh perilaku penarikan nasabah, sifat dan 
jenis sumber dana yang dikelola bank. 



DEFINISI LIKUIDITAS 
• Likuiditas bank berkaitan dengan 

kemampuan suatu bank untuk menghimpun 
sejumlah tertentu dana dengan biaya tertentu 
dan dalam jangka waktu tertentu. (Joseph E 
Burns) 

• Likuiditas adalah kemampuan bank untuk 
memenuhi semua penarikan dana oleh 
nasabah deposan, kewajiban yang telah 
jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit 
tanpa penundaan. (Oliver G. Wood, Jr) 

• Likuiditas berarti memiliki sumber dana yang 
cukup tersedia untuk memenuhi semua 
kewajiban (Wiliam M. Glavin) 



DEFINISI MANAJEMEN 

LIKUIDITAS 
 Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan 

permintaan dana oleh masyarakat dan 

penyediaan cadangan untuk memenuhi 

semua kebutuhan. (Duane B. Graddy) 

 Manajemen likuiditas melibatkan perkiraan 

sumber dana dan penyediaan kas secara 

terus menerus baik kebutuhan jangka 

pendek atau musiman maupun kebutuhan 

jangka panjang. (Oliver G. Wood, Jr) 



Definisi Likuiditas Bank 

Likuiditas adalah  

 kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban hutang- hutangya, dapat 

membayar kembali semua deposannya, 

serta dapat memenuhi permintaan kredit 

yang diajukan para debitur tanpa terjadi 

penangguhan.” 



TUJUAN MANAJEMEN 

LIKUIDITAS 
 Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu 

berada pada posisi yang ditentukan bank 

sentral; 

 Mengelola alat-alat likuid agar selalu dapat 

memenuhi semua kebutuhan cash flow, 

termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, 

misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap 

sejumlah giro atau deposito berjangka yang 

belum jatuh tempo; 

 Sedapat mungkin memperkecil adanya idle 

funds. 



STRATEGI MENGAMANKAN 

LIKUIDITAS 
 Untuk menjaga posisi likuiditas dan proyeksi cashflow agar selalu 

berada dalam posisi aman, terutama dalam kondisi tingkat bunga 

berfluktuasi, beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh bank 

sbb (Raflus Rax, 1996): 

 – Memperpanjang jatuh tempo semua kewajiban  bank, 

  kecuali bila tingkat bunga cenderung mengalami 

  penurunan; 

 – Melakukan diversifikasi sumber dana bank; 

 – Menjaga keseimbangan jangka waktu aset dan kewajiban; 

 – Memperbaiki posisi likuidias antara lain mengalihkan aset 

  yang kurang marketable menjadi lebih marketable. 



Bank dianggap likuid apabila: 
• Memiliki sejumlah likuiditas / memegang alat-alat 

likuid, cash assets (uang kas, rekening pada bank 
sentral dan bank lainnya) sama dengan jumlah 
kebutuhan likuiditas yang diperkirakan. 

• Memiliki likuiditas kurang dari kebutuhan, tetapi 
bank memiliki surat-surat berharga yang segera 
dapat dialihkan menjadi kas, tanpa mengalami 
kerugian baik sebelum / sesudah jatuh tempo. 

• Memiliki kemampuan untuk memperoleh likuiditas 
dengan cara menciptakan uang, misalnya 
penggunaan fasilitas diskonto, call money, 
penjualan surat berharga dengan repurchase 
agreement (repo) 



Likuiditas secara khusus untuk : 
 Menutup jumlah RR (Reserve Ratio / cadangan 

minimum) 

 Membayar chek, giro berbunga, tabungan dan 

deposito berjangka milik nasabah yang diuangkan 

kembali; 

 Menyediakan dana kredit yang diminta calon debitur 

sehat, sebagai bukti bahwa mereka tidak 

menyimpang dari kegiatan utama bank yaitu 

pemberian kredit; 

 Menutup berbagai macam kewajiban segera 

lainnya; 

 Menutup kebutuhan biaya operasional perusahaan. 



SUMBER KEBUTUHAN 

LIKUIDITAS 
Sumber kebutuhan likuiditas bank berasal 
dari adanya kebutuhan antara lain untuk 
memenuhi: 

 Ketentuan likuiditas wajib (reserve 
requirement) atau cash ratio  

 Saldo rekening minimum pada bank 
koresponden 

 Penarikan simpanan dalam operasional 
bank seharihari 

 Permintaan kredit dari masyarakat 



SIMULASI KEBUTUHAN 

LIKUIDITAS 
 Kasus 1: bank mempunyai cadangan likuiditas 

sebesar Rp 20.000,- dan ketentuan cadangan 

likuiditas wajib minimum (reserve requirement) 

adalah 10%. Neraca awal bank adalah: 

Likuiditas wajib minimum yang harus dipertahankan bank “A” berdasar 
posisi neraca ysb adalah 10% x Rp 100.000 = Rp 10.000. Karena bank 
“A” memiliki cadangan Rp 20.000, maka bank mempunyai kelebihan 

likuiditas sebesar Rp 10.000,- 



SIMULASI KEBUTUHAN 

LIKUIDITAS 
 Dari Kasus 1: jika pada bank “A” tjd penarikan dana sebesar 

Rp 10.000,- maka neraca bank akan menjadi: 

Karena ada penarikan cadangan yang tersisa hanya Rp 10.000,- 
tapi karena ketentuan cadangan wajib minimum sebesar 10%, 
sementara simpanan turun menjadi Rp90.000, maka jumlah 
cadangan sebenarnya masih kebihan Rp1.000,- 
 
Pada prinsipnya apabila bank memiliki likuiditas yang cukup, 
penarikan dana tidak perlu menyebabkan perubahan pada 
bagian lain dari pos neracanya 



SIMULASI KEBUTUHAN 

LIKUIDITAS 
 Kasus 2: bank tidak mempunyai cadangan 

likuiditas yang cukup. Misalnya daripada bank 

menahan kelebihan cadangan Rp10.000 maka 

bank “A” menyalurkan dalam bentuk kredit 

sehingga bank tidak lagi memiliki kelebihan 

likuiditas 



SIMULASI KEBUTUHAN 

LIKUIDITAS 
 Dari Kasus 2: terjadi penarikan dana oleh 

deposan sebesar Rp10.000, maka neraca bank 

akan menjadi: 

• Setelah trjd penarikan maka bank “A” tidak mempunyai 
cadangan. Ini akan menjadi masalah karena bank harus 
memelihara likuiditas wajib 10% dari total simpanan, 
yaitu minimal Rp 9.000, padahal pos cadangan nol / nihil 



Alternatif 1 
 Bank dapat mengatasi dengan melakukan 

pinjaman dari bank lain, misal melalui 

interbank call money. 

 Apabila bank “A” menempuh cara ini maka 

neraca akan mejadi: 



Alternatif 2 

 Bank menjual surat berharga yang 

dimilikinya untuk menutup panarikan simpanan. 

Misal bank menjual surat berharga senilai Rp 

9.000 dan menyetor kepada bank sentral. 

Sehingga neraca akan mejadi: 



Alternatif 3 
 Bank melakukan pinjaman dari bank sentral sehingga 

sisi aktiva bank yaitu surat berharga dan kredit tetap 

tidak berubah. Misalnya bank meminjam sebesar Rp 

9.000 dari bank sentral melalui fasilitas diskonto. 

Sehingga neraca akan mejadi: 

• Namun ada 2 konsekwensi pada alternatif 3 ini, y.i. Membayar 
tingkat bunga kpd bank sentral dan non explicit cost yaitu apabila 
terlalu sering menggunakan fasilitas pinjaman dari bank sentral 
kemungkinan bank sentral akan menutup fasilitas ini bagi bank ybs 
dan adanya penilaian kurang baik terhadap manajemen bank baik 
dari bank sentral ayau pun masyarakat. 



Alternatif 4 

 Bank melakukan pengurangan porfolio kredit 

sebesar Rp 9.000 dan menyetorkannya kepada 

bank sentral. Sehingga neraca akan menjadi: 

Dengan mengurangi nilai portfolio kredit, misal dengan 
call loan atau selling the loan off kepada bank lain 
merupakan alternatif termahal, karena dilakukan dengan 
discounted sehingga akan mengurangi nilai riil aset bank. 



ESTIMASI KEBUTUHAN2 

LIKUIDITAS 

 Estimasi terhadap kebutuhan likuiditas terutama 

muncul dari penarikan deposito & permintaan 

pinjaman (termasuk komitmen OBS), & untuk 

mengestimasinya, bank harus meramal level 

aktivitas deposito & pinjaman. 

 Tren terakhir dalam manajemen likuiditas adalah 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan2 kas 

yang muncul dari aktivitas2 sekuritas. 

 Metode estimasi kebutuhan likuiditas: 1. sumber & 

penggunaan dana, & 2. struktur deposito. 



Metode Sumber & Penggunaan 

Dana 

 Metode ini mengestimasi kebutuhan likuidi-
tas mendatang dengan mengembangkan 
laporan sumber & penggunaan dana. 

 Manajemen bank harus mengevaluasi 
potensi perubahan2 mendatang dalam 
rekening aset2 & kewajiban2 individu. 

 Permintaan dana oleh bisnis & individu 
dalam area pinjaman yang berbeda 
diestimasi dari sejarah pinjaman masa lalu & 
proyeksi ekonomi mendatang. 



Metode Sumber & Penggunaan 

Dana 
 Level deposito dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi & pasar yang kompetitif. 

 Variabel2 lain yang mempengaruhi level 
deposito: perubahan2 dalam kebijakan 
moneter & pasar keuangan internasional. 

 Berdasarkan laporan sumber & penggunaan 
dana, penurunan dalam pinjaman & 
penarikan dalam deposito adalah sumber 
dana, & sebaliknya, penaikan dalam 
pinjaman & penarikan deposito adalah 
penggunaan dana. 



Metode Struktur Deposito 

 Ide dasar pendekatan ini adalah mendaftar tipe 

deporito berbeda yang digunakan bank untuk 

mendapatkan dana & kemudian menentukan 

probabilitas penarikan setiap tipe deposito dengan 

horison perencanaan khusus. 

 Kekuatan utama metode ini: perhatian manajemen 

langsung terhadap penyebab tekanan likuiditas 

yang dimungkinkan (penarikan deposito). 

 Kelemahan: mengabaikan asal permintaan 

likuiditas lain dari pinjaman. 



Pendanaan & Kebutuhan2 

Likuiditas Pasar 

Bank dengan portofolio investasi yang 

signifikan terekspos terhadap kebutuhan2 

likuiditas yang meningkat dari aktivitas2 

perdagangan. Hal ini memunculkan 2 risiko. 

1. Risiko likuiditas pendanaan, cukup mengacu 

terhadap kas yang cukup untuk memenuhi 

tujuan2 investasi. 

2. Risiko likuiditas pasar adalah sumber  lain 

potensial problem arus kas bagi bank dengan 

aktivitas2 sekuritas yang dapat diukur. 



LIKUIDITAS ASET 

 Untuk memenuhi kebutuhan kas, bank 
dapat menggunakan manajemen aset 
(mencairkan aset) & manajemen kewajiban 
(mendapatkan dana eksternal). 

 Peranan manajemen likuiditas aset: 1.  
menyediakan aset2 likuid sebagai alternatif 
sumber dana bank; 2.  sebagai cadangan. 

 Cadangan: 1. primer (cadangan yang 
diwajibkan & berupa kas di brankas & di BI), 
& 2. sekunder (instrumen keuangan setara 
uang). 



Mengelola Posisi Uang 

 Mengelola posisi uang bank berkaitan dengan 
minimalisasi memegang kas. 

 Tiga kategori deposito: 

 1. Rekening2 transaksi: semua deposito yang 
pemegangnya diijinkan membuat penarikan2. 
Contoh: giro, rekening NOW. 

 2. Deposito berjangka nonpersonal: deposito 
berjangka, termasuk tabungan, yang bukan 
rekening transaksi & yang biasanya tidak dipegang 
oleh individu. Contoh: MMDAs. 

 Kewajiban2 Eurocurrency: pinjaman bersih & kotor 
dalam US$. 



Cadangan2 Sekunder 

 Pengambilan aset2 likuid untuk digunakan, bank 

secara normal menyejajarkan maturitas aset2 

dengan kebutuhan2 likuiditas mendatangnya. 

 Ini adalah pendekatan pasar uang, yang 

memungkinkan bank menghindari biaya2 

transaksi, seperti risiko harga, sehingga 

memaksimumkan pendapatan bunga. 

 Dalam mengelola likuiditas aset, bank memanfaat-

kan peluang mengambil keuntungan atas 

hubungan2 kurva yield: pendekatan likuiditas 

agresif. 



MANAJEMEN KEWAJIBAN 

 Pendekatan alternatif terhadap manajemen 

likuiditas adalah dengan membeli dana 

untuk memenuhi permintaan pinjaman & 

penarikan deposito. 

 Ini adalah pendekatan manajemen 

kewajiban. 

 Ada perbedaan yang substansial antara 

bank kecil & besar dalam menggunakan 

kewajiban untuk mengelola likuiditas. 



MANAJEMEN KEWAJIBAN 
 Bank2 besar yang aktif di pasar uang 

mempunyai keunggulan alamiah dibanding 
bank2 kecil dalam menerbitkan dana. 

 Bank2 kecil seringkali mendapat dana yang 
dibeli di pasar uang melalui bank2 
koresponden yang besar. 

 Bank2 kecil mempunyai deposito yang lebih 
di bank koresponden. 

 Saldo koresponden digunakan sebagai 
sumber likuiditas aset tambahan bagi bank2 
kecil, & sebagai sumber likuiditas pinjaman 
bagi bank2 besar. 



MANAJEMEN KEWAJIBAN 
 Keunggulan utama manajemen kewajiban: 

aset2 dapat diganti dari instrumen pasar 
uang berpendapatan rendah menjadi 
pinjaman berpendapatan lebih tinggi & 
sekuritas berjangka lebih panjang. 

 Risiko yang terlibat dalam manajemen 
kewajiban: 

1. Risiko tingkat bunga, 

2. Risiko keuangan, 

3. Risiko pasar uang. 



MANAJEMEN LIKUIDITAS DANA 

 Ada 4 rasio untuk mengukur likuiditas bank: 

1. Pinjaman/Deposito 

2. Pinjaman/Kewajiban nondeposito 

3. Aset2 likuid tak berbeban/Kewajiban2 
nondeposito 

4. Aset2 setara kas/Kewajiban2 denominasi 
besar. 

Rasio2 ini harus dievaluasi bersama dalam 
kaitannya dengan mendapatkan pandangan 
ke dalam posisi likuiditas bank. 



MANAJEMEN LIKUIDITAS DANA 

 Dengan demikian, jelas bahwa likuiditas 

bank adalah konsep multidemensi yang 

mensyaratkan manajemen mempertimbang-

kan banyak faktor & hubungan2 di 

antaranya. 

 Pendekatan lain dalam pengukuran 

likuiditas:  

 Aset2 & kewajiban2 likuid dalam periode t/ 

Kebutuhan2 likuiditas estimasi dalam 

periode t. 



Likuiditas Bank Optimum 

 Likuiditas optimum dicapai dengan menyeimbang-
kan risiko & pengembalian. 

 Ukuran kebutuhan likuiditas cukup tinggi untuk 
memenuhi setiap perubahan tidak terantisipasi 
dalam kebutuhan & sumber likuiditas. 

 Likuiditas tidak akan terlalu tinggi karena ada 
biaya kesempatan. 

 Jadi, bank harus menghadapi dilema biaya 
mempertahankan likuiditas berlebih & biaya 
likuiditas yang tidak mencukupi.  

 Level likuiditas optimum dicapai pada biaya2 
likuiditas diminimumkan. 



Pandangan Peraturan atas 

Likuiditas Bank 

 Kriteria yang digunakan untuk 

mengevaluasi likuiditas bank: 

1. Ketersediaan aset2 yang siap dikonversi 

dalam kas, 

2. Struktur & gejolak deposito, 

3. Kepercayaan pada dana2 sensitif bunga, 

4. Kemampuan mempertahankan level 

meminjam di atas siklus bisnis atau menarik 

sumber dana baru, 



Pandangan Peraturan atas 

Likuiditas Bank 

5. Komitmen formal & informal untuk 

meminjamkan atau investasi, 

6. Kemampuan menyesuaikan tingkat 

bunga atas pinjaman ketika tingkat 

bunga atas sumber2 dana sensitif 

bunga, berfluktuasi. 


