
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

 Pertumbuhan perekonomian suatu negara ditentukan oleh banyak faktor. 

Salah satunya adalah sektor perbankan yang memiliki fungsi pokok sebagai 

lembaga penghimpunan dana masyarakat. (Kuncoro, 2002:538) Setiap 

perusahaan didalam menjalankan usaha selalu memerlukan modal kerja yang 

cukup untuk menjaga kelancaran usaha. 

 Dana yang telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasi 

perusahaan diharapkan dapat kembali dalam waktu relatif singkat dan 

memberikan keuntungan bagi perushaan. (Kuncoro, 2002:539). Dana pada 

perusahaan perbankan yang terbesar digunakan untuk kredit yang diberikan 

kepada nasabah. Periode perputaran setiap elemen modal kerja antara satu dengan 

yang lainnya tidak sama. Semakin cepat perputaran elemen modal kerja dalam 

setiap periode  berarti semakin efisien perusahaan menggunakan dana.  

 Tujuan dari manajemen modal kerja itu sendiri untuk mengelola masing-

masing elemen modal kerja sehingga jumlah net working capital  yang diinginkan 

tetap dapat dipertahankan dan perusahaan akan semakin likuid yaitu perusahaan 

mampu untuk membayar kewajiban jatuh tempo. 

 Perusahaan perbankan membutuhkan modal kerja yang cukup sehingga 

harus memiliki sumber pendanaan yang baik. Hal tersebut mendorong perusahaan 

mengantisipasi kebutuhan modal kerja guna meningkatkan nilai atau kelancaran 



 
 

aktiva bank dalam menentukan tingkat kebutuhan besarnya modal kerja, karena 

modal kerja yang cukup memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan 

ekonomis.  

 Bank yang mampu mempertahankan tingkat modal kerja yang tinggi maka 

hal itu akan berpengaruh terhadap likuiditas bank, yaitu bank untuk memenuhi 

kewajibannya pada saat jatuh tempo. Likuiditas merupakan kemampuan 

manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi 

kewajibannya setiap saat (Hadori, 2002:14).  Dalam kewajiban diatas termasuk 

penarikan yang tidak  dapat diduga seperti commitmen loan maupun penarikan 

tidak terduga lainnya.  

 Sebagai lembaga kepercayaan bagi masyarakat maka bank harus bisa 

mengelola likuiditas secara baik terutama ditunjukan untuk memperkecil risiko 

likuiditas yang disebabkan oleh adanya kekurangan, dalam mengelola likuiditas 

selalu akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga 

likuiditas dan meningkatkan pendapatan.  

Bank yang selalu berhati-hati dalam menjaga likuiditas akan cenderung 

memelihara alat likuiditas yang relatif lebih besar dari yang diperlukannya dengan 

maksud untuk menghindari kesulitan likuiditas, namun disisi lain bank juga 

dihadapkan pada biaya yang besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuiditas 

yang berlebihan.  

Dana yang menganggur mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh bank 

lebih besar dari penerimaan yang didapat dari penerimaan bunga untuk kredit 

yang diberikan kepada nasabah. Contoh lain, pada saat suatu perusahaan akan 



 
 

menarik dana yang dibutuhkan, haruslah diketahui lebih dahulu untuk berapa 

lama dana itu akan dipergunakan perusahaan.  

Penarikan dana yang dibutuhkan didasarkan kepada ketentuan bahwa dana 

yang dibutuhkan itu hendaknya ditarik untuk jangka waktu yang sesuai dengan 

penggunaan dana tersebut dalam perusahaan atau jangka waktu terikatnya dana 

dalam aktiva yang akan dibiayai dengan dana tersebut. Sebab dari itu perlu 

adanya pemenuhan kebutuhan dana dalam setiap perusahaan.  

Pemenuhan kebutuhan dana sendiri dapat dibedakan antara cara 

pemenuhan kebutuhan dana sendiri sesuai dengan kebutuhan masing-masing 

aktiva yang akan dibiayai dan cara pemenuhan kebutuhan dana secara 

keseluruhan dengan memandang kebutuhan sebagai satu kesatuan atau satu 

kelompok. Adapun setiap dana yang digunakan dalam suatu perusahaan adalah 

dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan (Veitzhal, 2007:145). 

Pendapatan pada sisi pasiva harus mampu memenuhi kewajiban kepada 

nasabah setiap simpanan mereka yang ada di bank, di tarik pada sisi aktiva bank 

harus menyanggupi pencairan kredit yang telah diperjanjikan. Supaya bank tidak 

terjadi kelebihan atau kekurangan dana bank perlu mengatur dananya secara 

terencana dan tepat karena efek kelebihan maupun kekurangan dana keduanya 

tidak menguntungkan bagi bank.  

Keberhasilan bank dalam manajemen likuiditas dapat diketahui pada 

beberapa aspek yakni, pertama kemampuan memprediksi kebutuhan dana 

diwaktu yang akan datang, kedua kemampuan untuk memenuhi permintaan akan 

cash dengan menukarkan harta lancarnya, ketiga kemampuan memperoleh cash 



 
 

secara mudah dengan biaya yang sedikit, keempat kemampuan pendapatan 

pergerakan cash in dan cash out dana, kelima kemampuan untuk memenuhi 

kewajibannya tanpa harus mencairkan aktiva tetap apapun kedalam cash.  

Melalui pengelolaan likuiditas yang baik bank dapat memberikan 

keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa mereka dapat menarik dananya 

sewaktu-waktu pada saat jatuh tempo, untuk itulah analisis likuiditas sangat 

penting dan bank harus dapat mempertahankan likuiditasnya. 

Berdasarkan surat edaran kepada semua bank umum di Indonesia oleh 

Bank Indonesia Jakarta 16 Juli 2009 Nomor 11/ 16/ DPNP mengenai 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5029) dan perlunya pengelolaan risiko likuiditas baik 

dalam kondisi normal maupun kondisi krisis.  

Bank Indonesia mengeluarkan peraturan standart Loan to Deposit Ratio 

(LDR) perbankan pada kisaran 78-100% yang berlaku mulai Maret 2011. Jika 

Loan  to Deposit Ratio (LDR) di bawah 78%, Bank Indonesia akan mengenakan 

denda 0,1% dari jumlah simpanan nasabah di bank tersebut untuk tiap 1%  

kekurangan Loan to Deposit Ratio (LDR).  

Jika Loan to Deposit Ratio (LDR) bank di atas 100% bank harus 

menambah setoran Giro Wajib Minimum (GWM) primer sebesar 0,2% dari 

jumlah simpanan nasabah di bank tersebut untuk tiap kelebihan Loan to Deposit 

Ratio (LDR) 1%.  

 



 
 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan 

penelitian pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang 

yang menjadikan rasio likuiditas Loan to Deposit Ratio (LDR), Cash Ratio (CR), 

dan Loan to Asset Ratio (LAR) untuk melihat dan menganalisis likuiditas pada 

bank, maka permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Tingkat likuiditas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 

Cabang Malang ditunjukkan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR), Cash 

Ratio (CR), dan Loan to Asset Ratio (LAR) pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang 

2. Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur, Tbk Cabang Malang dalam mempertahankan tingkat likuiditasnya? 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Berdasarkan perumusan  masalah yang telah diuraikan diatas maka perlu 

dilakukan pembatasan masalah agar hasil penelitian dapat memberikan 

pemahaman yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan agar penelitian ini 

tidak meluas dan lebih terarah maka peneliti membatasi masalah pada tingkat 

likuiditas PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang pada 

periode tahun 2011, 2012, dan 2013. 

 

 

 



 
 

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENULISAN TUGAS AKHIR 

1. Tujuan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk dapat mengetahui tingkat likuiditas pada PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Malang. 

2. Untuk mengetahui upaya PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 

Cabang Malang dalam mempertahankan tingkat likuiditasnya. 

2. Kegunaan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan tujuan penulisan tugas akhir, manfaat yang diharapkan 

bagi pihak yang berkepentingan antara lain: 

a.  Lembaga / instansi Bank  

Penulisan tugas akhir ini diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dan memberikan gambaran dalam pengambilan langkah 

perbaikan dibidang keuangan. Dapat memberikan kontribusi, konseptual 

mengenai pembiayaan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk 

Cabang Malang 

b. Bagi penulis 

Memberikan wawasan dan pengetahuan baru untuk dijadikan bekal dalam    

memasuki dunia kerja. 

c.  Bagi pihak lain 

Sebagai tambahan referensi pengetahuan dan wawasan ilmu dibidang 

manajemen keuangan dan perbankan yang dapat memberikan manfaat. 


