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BAB II 

TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

A. TINJAUAN PENELITIAN TERDAHULU 

Fatihah (2007) memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi bank melakukan call money. Alat analisis yang 

digunakan adalah regresi linier berganda dan data yang digunakan adalah data 

panel dengan jumlah sampel sebanyak 12 bank yang go publik di BEJ tahun 

2001-2004. Hasil penelitiannya yaitu terdapat pengaruh positif antara tingkat 

bunga antar bank (X1) terhadap call money (Y) sebesar 2,172 persen, terdapat 

pengaruh positif antara kas (X2) terhadap call money (Y) sebesar 0,181 persen, 

dan terdapat pengaruh negatif antara Sertifikat Bank Indonesia (X3) terhadap 

call money (Y) sebesar 1,1751 persen. 

Penelitian yang dilakukan Prishardoyo dan Karsinah (2010) memiliki 

tujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pinjaman Bank Indonesia, 

tingkat suku bunga pasar uang antar bank dan jumlah uang giral terhadap 

volume transaksi pasar uang antar bank di Indonesia dari tahun 1983-2007. 

Tujuan kedua yaitu untuk menganalisis dan mengetahui variabel dummy 

berupa pengaruh krisis terhadap volume transaksi pasar uang antar bank di 

Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah alat analisis regresi linier 

berganda dengan data time series. Hasil penelitiannya terdapat pengaruh positif 

antara pinjaman Bank Indonesia (X1) terhadap volume transaksi pasar uang 

antar bank (Y) sebesar 22,264 Milyar. Terdapat pengaruh positif antara tingkat 

bunga pasar uang antar bank (X2) terhadap volume transaksi pasar uang antar 
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bank di Indonesia (Y) sebesar 29.591,100 Milyar. Terdapat pengaruh positif 

antara jumlah uang giral  (X3) terhadap volume transaksi PUAB sebesar 0,926 

Milyar dan variabel dummy berpengaruh negatif terhadap nilai transaksi 

PUAB sebesar 9.977,542 Milyar. 

Penelitian Prishardoyo dan Karsinah diperkuat oleh penelitian Haryadi 

(2013) dengan tujuan penelitiannya untuk menganalisis pengaruh pinjaman 

Bank Indonesia, tingkat bunga pasar uang antar bank, jumlah uang giral dan 

krisis ekonomi Indonesia tahun 1997 terhadap transaksi pasar uang antar bank 

di Indonesia dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda . Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap 

transaksi pasar uang antar bank adalah tingkat bunga pasar uang antar bank dan 

jumlah uang giral. Dua variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap transaksi pasar uang antar bank di Indonesia. 

Penelitian dengan model yang berbeda dilakukan oleh Said (2011) yaitu 

menggunakan analisis jalur. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh 

inflasi, nilai tukar, suku bunga SBI, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap 

dana pihak ketiga yang disalurkan serta implikasinya pada volume transaksi 

pasar uang antar bank. Data yang digunakan adalah data time series. Hasil 

pengujian pada substruktur I menujukkan bahwa variabel inflasi, nilai tukar, 

suku bunga SBI dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah dana pihak ketiga. Hasil pengujian dari substruktur II 

menunjukkan bahwa variabel inflasi, suku bunga SBI, jumlah uang beredar 
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(M2) dan dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume transaksi 

pasar uang antar bank. 

Unsur pembaharuan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan error correction 

model yaitu untuk melihat adanya keseimbangan jangka panjang diantara 

variabel. Untuk penelitian sebelumnya telah digunakan alat analisis regresi 

linier berganda dengan data panel, model regresi linier berganda dengan 

menambahkan variabel dummy dan model analisis jalur. 

B. TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

1. Sumber Dana Bank 

Menurut (Kuncoro, 2002: 151) dana bank merupakan semua utang 

dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi passiva yang dapat 

digunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan 

penyaluran atau penempatan dana. Sumber dana bank dapat berasal dari: 

a. Dana Sendiri (Dana Pihak Pertama) 

Menurut (Kuncoro, 2002: 152-153) Dana pihak pertama berasal 

dari para pemegang saham bank , yang terdiri dari: 

1) Modal yang disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif 

oleh para pemegang saham pada waktu bank berdiri. Pada umumnya 

modal ini sebagian besar digunakan untuk sarana perkantoran atau 

promosi untuk menarik nasabah. Modal ini dapat diperbesar lagi 

dengan penambahan modal oleh pemilik atau dengan cara 

melakukan go public. 
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2) Cadangan-cadangan, yaitu berasal dari laba bank yang disisihkan 

dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan 

dipergunakan untuk menutup timbulnya risiko dikemudian hari. 

Cadangan dapat diperbesar apabila bagian untuk cadangan 

ditingkatkan atau bank dapat meningkatkan labanya. 

3) Laba ditahan merupakan laba yang menjadi milik pemegang saham, 

akan tetapi oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk 

tidak dibagi dan dimasukkan dalam modal bank. Laba ditahan 

digunakan untuk memperkuat posisi cadangan likuiditas atau 

penambahan dana yang dapat dipinjamkan. 

Semakin besar modal yang dimiliki oleh bank, tingkat 

kepercayaan masyarakat akan naik. Untuk memelihara kepercayaan itu 

Bank Indonesia menetapkan besarnya CAR, yang merupakan 

perbandingan antara modal sendiri dengan aktiva yang mengandung 

risiko (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko/ATMR) yang harus 

dipelihara oleh bank sebagai tolak ukur tingkat kesehatan bank. 

b. Dana Pinjaman dari pihak luar bank (Dana Pihak Kedua) 

Menurut (Kuncoro, 2002: 153-154) Dana pihak kedua berasal 

dari pinjaman-pinjaman yang terdiri dari: 

1) Pinjaman dari bank lain di dalam negeri, yang biasa dikenal dengan 

pinjaman antar bank (interbank call money). Pinjaman ini diminta 

jika terdapat kebutuhan dana yang mendesak untuk menutup 

kewajiban kliring atau memenuhi ketentuan saldo giro wajib 
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minimum di Bank Indonesia. Jangka waktu yang digunakan 

biasanya hanya satu malam (overnight call money).  

2) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan di luar negeri, biasanya 

berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang. 

3) Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), biasanya 

berbentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum 

tanggal jatuh tempo. 

4) Pinjaman dari Bank Sentral (Bank Indonesia), pinjaman dari BI 

diperoleh oleh bank yang bersangkutan jika bank tersebut ditunjuk 

untuk menyalurkan pinjaman ke sektor usaha yang mendapat 

prioritas dari pemerintah. Pinjaman seperti ini lebih dikenal dengan 

Kredit Likuiditas Bank Indonesia. 

c. Dana Masyarakat (Dana Pihak Ketiga) 

Dana pihak ketiga berasal dari simpanan masyarakat yang berupa 

giro (demand deposits), deposito (time deposits), dan tabungan 

(saving). 

1) Giro (Demand Deposits) 

Menurut (Siamat, 1999: 86) giro atau (demand deposit) adalah 

simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan 

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, 

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. 

Karena sifat penarikan giro dapat dilakukan setiap saat, sehingga 

giro merupakan sumber dana yang sangat labil bagi bank. Dalam 
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pelaksanannya setiap pemilik rekening giro diberikan buku cek dan 

bilyet giro sebagai instrumen untuk penarikan dana atau pembayaran 

suatu transaksi. 

Menurut (Insukindro, 1994: 41) demand deposit atau uang 

giral pada hakikatnya adalah saldo pada rekening koran nasabah dan 

dapat ditarik dengan menggunakan cek, surat giro atau perintah 

tertulis lainnya. 

Menurut (Darmawi, 2011: 46) giro merupakan uang giral yang 

dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan menggunakan cek. 

2) Tabungan (Saving Deposits) 

Menurut (Darmawi, 2011: 46) tabungan merupakan simpanan 

masyarakat pada bank, yang penarikannya dapat dilakukan setiap 

saat melalui buku tabungan atau ATM. 

3) Deposito berjangka (Time Deposits) 

Menurut (Darmawi, 2011: 46) deposito berjangka merupakan 

simpanan masyarakat pada bank yang dapat diambil kembali ketika 

sudah memasuki tanggal jatuh tempo. 

2. Manajemen Likuiditas Bank 

Menurut (Nopirin, 2000: 27) pengelolaan likuiditas suatu bank 

mencakup penentu berapa besar alat-alat likuid yang harus disediakan 

guna menghadapi penagihan oleh nasabah yang dapat dilakukan sewaktu-

waktu. Namun, menurut (Kuncoro, 2002: 280) dalam mengelola likuiditas 

akan terjadi benturan kepentingan antara keputusan untuk menjaga 
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likuiditas dan meningkatkan keuntungan. Bank yang terlalu berhati-hati 

dalam menjaga likuiditasnya akan cenderung memelihara alat likuid yang 

relatif besar dari yang diperlukan dengan maksud untuk menghindari 

risiko kesulitan likuiditas, namun di sisi lain bank tersebut juga dihadapkan 

kepada biaya yang lebih besar berkaitan dengan pemeliharaan alat likuid 

yang berlebihan. Untuk menghindari masalah tesebut digunakan 

pendekatan pengelolaan kekayaan (the asset allocation), agar keuntungan 

bisa dimaksimalkan tanpa mengorbankan likuiditas. 

a. Pendekatan “The Asset-Allocation” 

Menurut (Siamat, 1999: 101) Konsep ini menyatakan bahwa tidak 

realistis menganggap total dana yang dihimpun bank merupakan suatu 

sumber dana tunggal. Karena masing-masing sumber dana memiliki 

sifat tersendiri. Oleh karena itu, dalam prioritas pengalokasiannya, 

sumber dana bank harus diperlakukan secara individu dengan 

mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Dana 

yang memiliki sifat perputaran yang cukup tinggi hendaknya 

penggunaannya diprioritaskan pada pemberian kredit dan aktiva jangka 

panjang lainnya. 

Menurut (Nopirin, 2000: 29) tingkat likuiditas yang diperlukan 

akan berbeda antara giro (demand deposito), deposito berjangka, 

tabungan serta modal. Pendekatan asset allocation memperhatikan 

bahwa jumlah likuiditas yang diperlukan oleh bank erat hubungannya 

dengan jenis sumber dana atau likuiditas tersebut. Giro atau demand 
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deposito memiliki cadangan minimum serta tingkat perputarannya 

paling besar dibandingkan dengan tabungan dan depositi berjangka. 

Oleh karena itu dana yang berasal dari giro dialokasikan untuk 

cadangan/kas dan hanya sebagian kecil untuk investasi. 

Model ini disertai dengan pembentukan sentra likuiditas-

profitabilitas dalam suatu bank. Maksudnya, suatu sentra/pusat yang 

mengalokasikan dana yang diperoleh dari berbagai sumber. Sentra giro 

akan mengalokasikan dana yang diperolehnya sebagian besar untuk 

cadangan, dan sisanya dialokasikan untuk investasi (pinjaman atau 

membeli surat berharga). Pendekatan ini dapat digambarkan seperti 

Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Nopirin, 2002: 30) 

Gambar 2.1 : Pendekatan The Assets-Allocation 

b. Teori Manajemen Likuiditas 

Teori manajemen likuiditas adalah teori yang berkaitan dengan 

bagaimana mengelola likuiditas bank agar semua kebutuhan likuiditas 
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bank dapat terpenuhi. Teori manajemen likuiditas yang dikenal adalah 

sebagai berikut: 

1) Commercial Loan Theory 

Menurut (Siamat, 1999: 102) teori ini menyatakan bahwa 

likuiditas bank akan terjamin apabila aktiva produktif bank terdiri 

dari kredit jangka pendek yang digunakan sebagai modal kerja yang 

dapat menghasilkan dan merupakan sumber perlunasan kredit (self 

liquidating loan). 

Menurut (Nopirin, 2000: 30) hal ini didasarkan atas kenyataan 

bahwa sebagian besar sumber dana bank adalah dana yang dititipkan 

dalam jangka pendek, sehingga pinjaman yang diberikan harus 

dalam jangka pendek. Namun dalam kenyataannya tidak ada satu 

bankpun yang mengikuti aliran ini. Kenyataan menunjukkan bahwa 

sebagian besar peminjam menghendaki pinjaman jangka panjang. 

Oleh karena itu pendapat ini tidak banyak diikuti, dan beralih pada 

shiftability theory. 

2) Shiftability Theory 

Menurut (Nopirin, 2002: 30-31) teori ini adalah kemampuan 

bank untuk menukarkan sesuatu bentuk kekayaan dengan bentuk 

lain untuk memenuhi likuiditasnya. Penekanan komposisis 

kekayaannya terletak pada surat-surat berharga (jangka pendek dan 

bukan pinjaman jangka pendek). Dengan kekayaan berbentuk surat 

berharga jangka pendek ini, pemenuhan likuiditas dapat segera 
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diperoleh dengan menjual/menukarkan surat berharga tersebut. 

Kesulitan yang timbul, apabila terdapat banyak sekali bank umum 

yang memerlukan alat likuid, sehingga tidak ada bank yang mau 

menukarkan surat berharga tersebut. Hanya dengan bantuan bank 

sentral saja masalah likuiditas ini dapat diatasi. 

3) The Anticipated Income Theory 

Menurut (Siamat, 1999: 102) teori ini menyatakan bahwa 

sumber pemenuhan likuiditas bank dapat diperoleh dari cicilan 

pokok dan bunga kredit oleh nasabah secara teratur. Oleh karena itu, 

pemenuhan likuiditas tersebut dapat diperkirakan menurut jadwal 

pelunasan kredit nasabah. 

Menurut (Nopirin, 2000: 31) likuiditas bank yang hanya 

didasarkan atas angsuran pinjaman tersebut tidaklah cukup untuk 

memenuhi likuiditas yang sifatnya mendadak. Oleh karena itu teori 

ini merupakan pelengkap dari kedua teori di atas. 

c. Alat Ukur Likuiditas 

Menurut (Kuncoro, 2002: 282) pengukuran likuiditas jangka 

pendek dapat menggunakan: 

1) Statutory Reserve Requirement, yang dikenal sebagai giro wajib 

minimum yaitu: 

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑔𝑖𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐵𝐼

𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐷𝑃𝐾 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 2 𝑚𝑖𝑛𝑔𝑔𝑢 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
> 5% 

Untuk memenuhi GWM diperlukan dana minimal sebesar 5% 

dari dana pihak ketiga, sedangkan besarnya kas fisik yang diperlukan 
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untuk operasional sehari-hari diserahkan kepada kebijakan masing-

masing bank dan hal ini tergantung kepada besarnya kas yang 

dibutuhkan oleh bank. dengan demikian primary reserve bank akan 

selalu di atas 5% dari dana pihak ketiga, yaitu dalam bentuk GWM 

sebesar 5% 

2) Basic Surplus, yaitu pengukuran likuiditas pada suatu keadaan 

tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

𝐵𝑎𝑠𝑖𝑐 𝑆𝑢𝑟𝑝𝑙𝑢𝑠 = 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 − 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑎 𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟 

Jika basic surplus sama dengan nol, maka terjadi matched funding 

yang berarti penempatan dana dalam aktiva jangka pendek 

seluruhnya dibiayai sumber dana jangka pendek. Jika basic surplus 

negatif menunjukkan aktiva kurang lancar (jangka panjang) dibiayai 

oleh sumber dana jangka pendek. Jika positif, maka penanaman 

dalam aktiva jangka pendek dibiayai oleh dana jangka panjang. 

Menurut (Kuncoro, 2002: 285-286) pengukuran likuiditas bank 

jangka panjang yaitu dapat menggunakan loans to deposits ratio (LDR) 

yang merupakan perbandingan jumlah pinjaman yang diberikan dengan 

simpanan masyarakat, yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝐿𝐷𝑅 =
𝑃𝑖𝑛𝑗𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑏𝑒𝑟𝑖𝑘𝑎𝑛

𝐷𝑎𝑛𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡
 

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tingkat likuiditas bank 

dianggap sehat apabila LDR-nya antara 85%-110%. Apabila hasil 

pengukuran jauh di atas target dan limitnya berarti tidak menutup 

kemungkinan bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang akan 
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menimbulkan beban biaya yang besar. Sebaliknya bila berada di bawah 

target dan limitnya, maka dapat dikatakan bahwa bank memelihara alat 

likuid yang berlebihan dan akan menimbulkan tekanan terhadap 

pendapatan bank berupa tingginya biaya pemeliharaan kas yang 

menganggur (idle money). 

3. Tingkat Bunga 

a. Pengertian Tingkat Bunga 

Menurut (Nopirin, 2000: 176) tingkat bunga merupakan harga 

yang terjadi di pasar uang dan modal, jadi tingkat bunga mempunyai 

fungsi alokatif dalam perekonomian khususnya penggunaan uang atau 

modal. 

Menurut (Judisseno, 2002: 80-81) bunga merupakan instrumen 

kebijakan moneter yang berarti tingkat bunga yang berlaku di suatu 

negara dan dapat berfluktuasi ke tingkat tertentu. Secara sederhana 

bunga merupakan bentuk penghasilan. Sehingga dapat diartikan bahwa 

bunga adalah penghasilan yang diperoleh dari orang-orang yang 

kelebihan uang (surplus spending units) untuk digunakan sementara 

waktu oleh orang-orang yang membutuhkan uang (deficit spending 

units). 

Menurut (Boediono, 1998: 75-74) tingkat bunga yaitu sebagai 

harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu atau dapat 

juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi 

pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti. 
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b. Risiko Penentu Tingkat Bunga 

Menurut (Judisseno, 2002: 84-85) dalam menetapkan tingkat 

bunga di pasar investasi maupun di pasar uang harus memperhatikan 

berbagai risiko seperti di bawah ini: 

1) Risiko kurang lancarnya pengembalian pinjaman, bunga pinjaman 

dan risiko tidak kembalinya pinjaman (credit risk); 

2) Risiko bank terhadap pemenuhan likuiditas yang meliputi penarikan 

dana nasabah (bank rush), penyediaan cadangan minimal (reserve 

requirement); 

3) Risiko inflasi yang mengakibatkan terjadinya penyusutan uang; 

4) Risiko akibat perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh pihak yang 

terkait dengan perbankan yang dapat mengakibatkan kerugian dan 

bahkan kehancuran bank; 

5) Risiko depresiasi dan apresiasi mata uang; 

6) Risiko akibat kurang mampunya operasional bank untuk 

memperoleh penghasilan atas kegiatan usahanya; 

7) Risiko keadaan suatu negara seperti masalah ekonomi, politik dan 

keamanan; 

8) Risiko yang diakibatkan oleh kegiatan bank dalam mewakili 

kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara 

bank umum dan emiten surat berharga yang bersangkutan; 

9) Dan biaya risiko lainnya seperti biaya transaksi dan administrasi 

perbankan. 
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Risiko di atas harus dipertimbangkan dengan baik oleh kreditur 

agar tidak mengalami kerugian di pasar uang dan pasar investasi. 

c. Teori Penentu Tingkat Bunga 

1) Teori Loanable Funds 

Menurut teori klasik dalam (Boediono, 1998: 76-77) bunga 

adalah harga dari penggunaan leonable funds atau penggunaan dana 

yang tersedia untuk dipinjamkan. Dalam suatu periode terdapat 

masyarakat yang memiliki kelebihan pendapatan dari pada 

pengeluaran konsumsinya. Sehingga mereka disebut kelompok 

penabung, dan tabungan mereka akan membentuk suplai penawaran 

akan leonable funds. Di lain pihak terdapat masyarakat yang 

membutuhkan dana, kebutuhan akan dana ini membetuk permintaan 

akan leonable funds. Dari hasil tawar–menawar di pasar leonable 

funds ini, akan dihasilkan tingkat bunga kesepakatan. 

Menurut (Fabozzi, 1999: 208) leonable fund theory adalah 

teori yang bersifat umum dan mengabaikan masalah praktis tertentu, 

seperti kekuasaan pemerintah untuk menciptakan uang dan 

permintaan pemerintah terhadap dana pinjaman, yang biasanya 

kebal terhadap tingkat suku bunga. Selain itu tidak 

mempertimbangkan kemungkinan bahwa individu-individu dan 

perusahaan-perusahaan berinvestasi dalam saldo kas. Untuk 

memperluas teori Fisher untuk memasukan faktor-faktor ini 
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menghasilkan leonable funds theory of interest rate (teori tingkat 

bunga dan dana yang dipinjamkan). 

Teori ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga umum 

ditentukan oleh interaksi kompleks dari dua faktor. Pertama adalah 

total permintaan dana oleh perusahaan-perusahaan, pemerintah dan 

rumah tangga (atau individu-individu), untuk melakukan berbagai 

macam aktivitas ekonomi dengan dana tersebut. Permintaan ini 

berhubungan negative dengan suku bunga. Jika penghasilan dan 

variabel-variabel lain tidak berubah, maka peningkatan suku bunga 

akan mengurangi permintaan pinjaman oleh perusahaan dan 

individu, karena proyek-proyek menjadi semakin tidak 

menguntungkan. Selain itu, konsumsi dan pemilikan kas menjadi 

lebih mahal. Faktor kedua yang mempengaruhi tingkat bunga adalah 

total penawaran dana dari perusahaan-perusahaan dan individu-

individu. Penawaran berhubungan positif dengan suku bunga, jika 

semua faktor ekonomi yang lain konstan. 

2) Teori Liquidity Preference 

Menurut Keynes dalam (Boediono, 1998: 82-83) tingkat 

bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Terdapat 

tiga motif orang memegang uang yaitu motif transaksi, berjaga-jaga 

dan spekulasi. Tiga motif ini menjadi sumber timbulnya permintaan 

uang (liquidity preference). Permintaan uang menurut Keynes 

berdasarkan konsep bahwa setiap orang menginginkan dirinya tetap 
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likuid untuk memenuhi ketiga motif tersebut. Memegang uang tunai 

menjamin tingkat likuid pada orang tersebut. Keinginanan untuk 

likuid inilah yang menyebabkan orang bersedia membayar harga 

tertentu dari uang tersebut. Terdapat hubungan langsung antara 

kesediaan orang membayar tingkat bunga terhadap permintaan uang 

dengan tujuan spekulasi. Menurut Keynes permintaan akan uang 

besar apabila tingkat bunga rendah, dan permintaan kecil apabila 

tingkat bunga tinggi. 

4. Teori Permintaan Uang 

Menurut Keynes dalam (Judisseno, 2002: 30-31), teori Liquidity 

Preference memandang bahwa permintaan terhadap uang bukan hanya 

untuk motif transaksi atau berjaga-jaga, tetapi juga untuk motif spekulasi.  

Menurut (Mishkin, 2009: 192-193) motif spekulasi yaitu 

memandang bahwa orang-orang memegang uang juga sebagai alat 

penyimpan kekayaan. Faktor yang mempengaruhi keputusan berapa 

banyak uang yang dipegang sebagai alat penyimpan kekayaan khususnya 

adalah suku bunga. Ketika suku bunga naik, permintaan uang akan turun, 

dan mengakibatkan permintaan uang berhubungan negatif dengan tingkat 

suku bunga. 

Saat menggabungkan ketiga motif memegang uang untuk persamaan 

permintaan uang dikenal dengan fungsi preferensi likuiditas, yang 

menyatakan bahwa permintaan akan saldo uang riil Md/P adalah fungsi 

dari i dan Y: 
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𝑀𝑑

𝑃
= 𝑓(𝑖, 𝑌) 

Pada fungsi preferensi likuiditas permintaan akan saldo uang riil 

berhubungan negatif dengan suku bunga i, dan permintaan akan saldo uang 

riil dan pendapatan Y berhubungan positif. 

Menurut (Mankiw, 2007: 286) Keynes menjabarkan pandangannya 

bagaimana tingkat bunga ditentukan dalam jangka pendek, dan 

menyatakan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid 

(uang). Teori preferensi likuiditas mengasumsikan penawaran 

keseimbangan uang riil tetap, yaitu: 

(𝑀 𝑃⁄ )𝑆 = �̅� �̅�⁄  

Dimana M menyatakan jumlah uang beredar dan P menyatakan 

tingkat harga, maka M/P adalah penawara keseimbangan uang riil. 

Sedangkan untuk permintaan terhadap keseimbangan uang riil, teori 

preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu 

determinan dari berapa banyak uang yang ingin dipegang orang. 

Penyebabnya tingkat bunga merupakan biaya oportunitas dari memegang 

uang. Ketika tingkat bunga naik, orang akan mengurangi memegang uang. 

Permintaan terhadap keseimbangan uang riil dituliskan sebagai berikut: 

(𝑀 𝑃⁄ )𝑑 = 𝐿(𝑟) 

Dimana fungsi 𝐿(𝑟) menunjukkan jumlah uang yang diminta tergantung 

dari tingkat bunga. 
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5. Teori Penawaran Uang 

Menurut (Mukhlis, 2015: 47-48) penawaran uang menggambarkan 

besarnya jumlah uang beredar dalam sistem keuangan yang terbangun 

dalam bingkai perekonomian negara. Peran pemerintah dalam menjaga 

sistem ekonomi, keuangan dan moneter yang stabil terkait dengan 

besarnya jumlah uang beredar di masyarakat. Otoritas moneter memiliki 

wewenang dalam memperbesar dan mengurangi peredaran uang sesuai 

dengan sasaran dan target moneter yang diinginkannya. 

Menurut (Boediono, 1998: 121) dalam sistem standar kertas, uang 

beredar terbentuk dari otoritas moneter (Pemerintah dan Bank Sentral). 

Otoritas moneter merupakan supplier uang inti (uang primer) dan lembaga 

keuangan perbankan merupakan supplier uang sekunder (uang giral) bagi 

masyarakat. (Sehingga pasar uang terdiri dari 2 sub-pasar yaitu sub pasar 

uang primer dan uang sekunder (giral). Kedua sub-pasar tersebut memiliki 

hubungan yang erat, karena sub pasar primer bersifat fundamental karena 

uang sekunder (giral) dapat tumbuh disebabkan uang primer. Uang beredar 

tercipta dari proses pasar yaitu hasil interaksi antara permintaan dan 

penawaran. 

Menurut (Boediono, 1988: 126-127) uang inti (B) sebagian dipegang 

oleh masyarakat sebagai uang kartal (C) dan sisanya oleh bank sebagai 

cadangan bank (R).  

𝐵 = 𝐶 + 𝑅   (1) 
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Atas dasar cadangan bank (R) yang ada pada bank, bank 

menciptakan uang giral berupa saldo rekening Koran (Giro) yang dimiliki 

masyarakat umum disimpan pada bank, seluruh saldo ini disebut Demand 

Deposits (DD) 

Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) adalah seluruh uang 

kartal (uang inti yang dipegang masyarakat ditambah seluruh saldo 

rekening Koran (giro) pada bank (uang giral). 

𝑀1 = 𝐶 + 𝐷𝐷  (2) 

Apabila persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1, dan didefinisikan 

C = C/M1 dan r = R/DD, dan B dipindahkan ke sebelah kanan persamaan, 

sehingga diperoleh: 

𝑀1 =
1

𝑐+𝑟(1−𝑐)
× 𝐵  (3) 

Persamaan (3) menunjukkan bagaimana uang inti dilipatkan menjadi 

uang beredar (M1). Sedangkan 
1

𝑐+𝑟(1−𝑐)
 adalah koefisien pelipat uang. 

Nilai koefisien ini biasanya lebih besar dari 1, karena bank c maupun r 

adalah lebih kecil dari 1. 

Nilai koefisien pelipat uang tergantung dari nilai c dan r, semakin 

kecil nilai kedua rasio tersebut semakin besar nilai koefisien pelipat 

uangnya. Nilai c yang rendah menyatakan masyarakat lebih suka 

menyimpan uang tunainya di bank. Nilai r rendah menyatakan lebih 

banyak uang giral yang diciptakan dari setiap rupiah uang inti yang 

dipegang bank. 
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6. Pasar Uang 

a. Intrumen Pasar Uang 

Menurut (Mangani, 2009: 383-389) instrumen atau surat berharga 

yang diperjualbelikan dalam pasar uang bervariasi yang diterbitkan 

oleh badan usaha swasta dan negara serta lembaga pemerintah. 

Instrumen pasar uang yang diperdagangkan yaitu: 

1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

SBI merupakan instrument utang yang diterbitkan oleh Bank 

Indonesia atas unjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan 

kepada pemegang pada jangka waktu yang telah ditetapkan. 

2) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) 

SBPU merupakan surat berharga jangka pendek yang 

diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau 

lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. 

3) Sertifikat Deposito 

Sertifikat Deposito merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan 

oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah, 

jangka waktu, dan tingkat bunga tertentu. Bukti simpanan dari 

deposito berjangka dapat diperdagangkan. 

4) Commercial Paper 

Comercial paper merupakan surat utang yang tidak disertai dengan 

jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana 

jangka pendek dan dijual kepada investor di pasar uang. 
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5) Call Money 

Call Money merupakan kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu 

bank dengan bank lainnya dalam waktu jangka pendek. 

6) Repurchase Agreement 

Repurchase agreement adalah transaksi jual ORI surat-surat 

berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli 

kembali surat berharga yang dijual pada tanggal dan dengan harga 

yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

7) Banker Acceptance 

Banker’s Acceptence merupakan sebuah instrumen pasar uang yang 

digunakan untuk memberikan kredit kepada eksportir atau importer 

untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing. 

b. Indikator Pasar Uang 

Menurut (Mangani, 2009: 384-385) indikator pasar uang 

diperlukan untuk mengukur dan mengamati perkembangan pasar uang, 

yang terdiri dari: 

1) Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (Rp) 

Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank kepada bank lain dalam 

hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. 

2) Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank (Rp) 

Jumlah transaksi antarbank dalam hal pinjam-meminjam dana dalam 

bentuk rupiah. 
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3) Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (US$) 

Tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam 

pinjam-meminjam dana dalam bentuk US$ 

4) Volume Transaksi Pasar Uang Antar Bank (US$) 

Jumlah transaksi antar bank dalam pinjam-meminjam dana dalam 

bentuk US$. 

5) JIBOR 

Suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam 

antarbank. 

6) Suku Bunga Deposito Rupiah (%/Th) 

Tingkat suku bunga yang diberikan kepada deposan yang 

mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. 

7) Suku Bunga Deposito US$ (%/Th) 

Tingkat bunga yang diberikan kepada deposan yang 

mendepositokan uangnya dalam bentuk US$. 

8) Nilai Tukar Rupaih (Kurs) 

Harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. 

9) Suku Bunga Kredit 

Tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan 

lainnya kepada para kreditor. 

10) Inflasi 

Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus 

dalam suatu waktu tertentu. 
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11) Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang 

harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. 

c. Interbank Call Money 

Menurut (Mahmudy, 2005: 62) interbank Call Money atau PUAB 

merupakan piranti pasar uang yang utama yaitu sebagai tempat untuk 

menambah pendapatan bagi bank yang kelebihan dana dan sebagai 

tempat untuk meminjam dana bagi bank yang membutuhkan likuiditas 

jangka pendek. 

Menurut (Kasmir, 2012: 211-212) interbank call money adalah 

pinjaman yang dilakukan antar bank disebabkan karena bank 

mengalami kalah kliring. Bank Indonesia akan memberikan sanksi 

kepada bank yang tidak dapat menutupi kekalahan kliringnya. Agar 

tidak mendapatkan sanksi yang disebabkan kekurangan likuiditas, bank 

tersebut dapat meminjam uang pada instrumen pasar uang yang berupa 

interbank call money atau call money. 

Pengertian dari call money itu sendiri merupakan kredit atau 

pinjaman yang harus segera dilunasi apabila sudah ada tagihan dari 

pihak pemberi dana dengan jangka waktu berkisar antara satu hari 

(overnight) sampai dengan tujuh hari. Pemberian pinjaman call money 

memiliki persyaratan yang mudah dan jangka waktu yang relatif pendek 

dan jaminan yang diberikan berupa jaminan kepercayaan. 
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Ada beberapa ketentuan dalam memberikan fasilitas call money 

yaitu sebagai berikut: 

a. Fasilitas call money diberikan di lembaga kliring kepada bank-bank 

yang mengalami kekalahan kliring dan kekurangan likuiditas. 

b. Besarnya pinjaman call money tidak boleh melebihi kalah kliring 

hari ini. 

c. Instrumen pinjaman dapat berupa promes. 

d. Maksimal jangka waktu tujuh hari dan apabila tidak dapat dilunasi 

pada waktu jatuh tempo, maka dianggap sebagai pinjaman biasa. 

7. Mekanisme Penciptaan Uang Giral 

Menurut (Insukindro, 1994: 42) mekanisme penciptaan uang giral 

dapat dilihat pada gambar 2.2. berikut: 

Sumber: (Insukindro, 1994: 42) 

Gambar 2.2.: Mekanisme Penciptaan Uang Giral 

a. Nasabah A menyetorkan uang kartal atau cek ke bank A dengan 

membuka rekening giro. Nasabah A dapat melakukan penarikan 

dengan mengunakan cek atau surat giro dan akan terjadi subtitusi antara 

uang giral dengan uang kartal. 

b. Bank A atau bank B melakukan transaksi ekonomi dan pembayaran 

transaksi yang dilakukan nasabah dengan memindahbukukan sejumlah 

Bank Umum A 

Nasabah A Nasabah B 

Bank Umum B 

a b c e 

e f 

d 
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uang pembayaran tersebut ke rekening giro nasabah tersebut. Dana 

nasabah akan mengalami peningkatan. 

c. Bank memberi fasilitas kepada nasabahnya untuk menarik sejumlah 

uang dan melampaui batas saldo kredit rekening nasabah yang 

bersangkutan. 

d. Transaksi nasabah A dan nasabah B serta pembayaran dilakukan 

dengan menggunakan cek. 

e. Penyerahan cek bank lain oleh nasabah suatu bank. Nasabah B 

membayar transaksi ke nasabah A dengan menggunakan cek Bank B, 

Nasabah A menyerahkan cek tersebut ke bank A untuk dikliringkan. 

f. Adanya pemindahbukuan transaksi antara bank A dan bank B melalui 

proses kliring. Dengan proses ini memungkinkan peningkatan rekening 

giro nasabah A. 

8. Mekanisme Kliring 

Menurut (Insukindro, 1994: 43-44) kliring antar bank dapat terjadi 

karena digunakannya uang giral sebagai alat pembayaran. Mekanisme 

kliring merupakan alat bantu untuk mempertahankan posisi kas suatu bank 

umum.   

Pada proses kliring terdapat bank-bank yang kesulitan dana untuk 

menyelesaikan kliring saat itu, sehingga bank tersebut mencari pinjaman 

antar bank maupun ke Bank Indonesia. Dalam kaitannya dengan pinjaman 

antar bank maka muncullah pasar uang antar bank. Dalam proses ini Bank 
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Sentral juga dapat mengetahui kesehatan bank-bank yang ada di bawah 

pengawasannya. 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

Secara sederhana kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dikembangkan Peneliti 

Gambar 2.3. Kerangka Pemikiran 

Dari kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga 

keuangan bank  mengeluarkan uang giral (X2) yang dapat digunakan sebagai 

alat pembayaran transaksi oleh nasabah. Sehingga muncul sistem pembayaran 

dengan menggunakan uang giral melalui mekanisme kliring. Di dalam kliring, 

suatu bank dapat mengalami menang kliring yang mengakibatkan likuiditas 

bank meningkat dan bank yang kalah kliring mengalami kekurangan likuiditas. 

Lembaga Keuangan 

Bank: 
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Untuk mengatasi kekurangan likuiditas tersebut bank dapat meminjam dana di 

pasar uang antar bank (interbank call money). Dan untuk interbank call money 

(Y) juga dipengaruhi oleh tingkat bunga pasar uang antar bank (X1). 

D. HIPOTESIS 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah diduga variabel 

tingkat bunga pasar uang antar bank dan jumlah uang giral berpengaruh 

terhadap nilai transaksi interbank call money di Indonesia periode 2011.01-

2016.10. 


