
BAB  I 

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang Masalah 

              Perbankan mempunyai peran strategis dalam pembangunan ekonomi 

yang semakin maju yaitu sebagai wahana yang dapat menghimpun dan 

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Negara Indonesia Cabang Slamet 

Riyadi Solo sebagai salah satu lembaga perbankan memiliki usaha pokok berupa 

menghimpun dana masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali dana 

tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Dalam usaha 

menghimpun dana tersebut, sudah tentu bank harus mengenal sumber-sumber 

dana yang terdapat didalam lapisan masyarakat dengan bentuk yang berbeda-

beda. Secara garis besar sumber dana bagi sebuah bank ada 3 yaitu : 

1. Dana yang bersumber dari bank sendiri 

2. Dana yang bersumber dari masyarakat luas  

3. Dana yang bersumber dari lembaga keuangan lain 

           Dana yang berasal dari masyarakat luas umumnya berbentuk simpanan 

yang secara tradisional kita sebut giro, deposito berjangka, dan tabungan. Dari 

ketiga sumber dana tersebut, idealnya dana yang berasal dari masyarakat 

merupakan suatu tulang punggung (basic) dari dana yang harus diolah dan 

dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan. Bank Negara Indonesia 

Cabang Slamet Riyadi Solo dalam menjalankan usahanya dihadapkan oleh para 

pemegang saham untuk memperoleh laba yang lebih besar, yang dapat diperoleh 



dengan jalan menanamkan dana dalam bentuk surat berharga jangka panjang dan 

mengurangi saldo kas yang menganggur. Pada pihak lain menyadari bahwa 

tindakan ini akan sangat mengurangi likuiditas yang mungkin diperlukan untuk 

memenuhi penarikan deposito (simpanan).  

             Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Solo sebagai perusahaan 

dagang yang berusaha mencari laba yang wajar dengan memperhatikan kendala 

likuiditas, karena hal ini mencerminkan kesanggupan sebuah bank untuk 

membayar hutang (liabilitas) jangka pendek . Likuiditas bank selalu menimbulkan 

masalah berlarut, pembayaran kembali uang dengan deposito dan giro memakan 

waktu lama, karena harus menunggu hasil penjualan aset bank . Ada baiknya bank 

untuk mempertahankan jumlah likuiditas tertentu sesuai dengan cash ratio dari 

Bank Indonesia. Salah satu ketentuan yang kini ramai oleh kalangan perbankan 

adalah keharusan pemenuhan Capital Adquency Ratio (CAR) yang menurut 

standar Bank of International Settlement (BIS), syarat permodalan yang 

ditentukan CAR sebesar 8% dari asset beresiko merupakan syarat yang dirasakan 

berat, namun pelaksanaanya bisa dilakukan secara bertahap. 

 Peraturan kesalahan bank sulit ditetapkan dalam kondisi krisis, sebab 

apabila aturan ditetapkan apa adanya sebagian besar bank tidak layak lagi untuk 

meneruskan kegiatan usahanya. Pelanggan yang paling menonjol adalah tidak 

terpenuhinya CAR sebesar 8% dan BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) 

Bank Indonesia sejak Desember 1995 telah menargetkan peningkatan CAR secara 

bertahap menjadi 12% dalam jangka waktu 10 tahun sejak 1995. 



 Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi likuiditas bank BNI cabang Surakarta dalam 

skripsi dengan judul “ PENGARUH DANA MASYARAKAT TERHADAP 

POSISI LIKUIDITAS BANK NEGARA INDONESIA CABANG SLAMET 

RIYADI SOLO PERIODE TAHUN 1999 – 2005”. 

B.   Perumusan Masalah 

              Bertolak dari latar belakang diatas, maka fokus tulisan ini terbatas pada 

kajian yang berkaitan dengan dana likuiditas pada Bank Negara Indonesia Cabang 

Slamet Riyadi Solo 1999 – 2005 dengan perumusan sebagai berikut : 

              “Apakah giro, deposito, dan tabungan berpengaruh terhadap posisi 

likuiditas Bank Negara Indonesia Cabang Slamet Riyadi Solo tahun 1999–2005”. 

C.   Tujuan Penelitian

                 Dalam penelitian ini diharapkan dapat diketahui beberapa tujuan antara 

lain : 

    1. Untuk mengetahui apakah giro, deposito, dan  tabungan berpengaruh 

terhadap posisi likuiditas Bank Negara Indonesia Surakarta tahun 

1999-2005.

                2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen

                    terhadap variabel dependen. 

D.  Manfaat Penelitian

 Hasil penelitian ini nantinya dapat  bermanfaat untuk : 



 1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah 

dalam menentukan kebijaksanaan selanjutnya dalam menjalankan 

usaha perbankan. 

 2. Dapat memberi informasi yang berguna bagi semua pihak yang 

terkait dan berkepentingan dengan masalah yang diteliti. 

 3. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang nyata 

dalam bidang yang telah dipelajari, sebagai wadah dalam 

melaksanakan teori-teori yang didapat dibangku kuliah kedalam 

kegiatan dan permasalahan nyata yang dihadapi oleh suatu bank.

E.   Sistematika Penulisan 

BAB  I.  PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB  II. TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai pengertian bank, jenis 

dan macam lembaga bank, peranan bank umum, lapangan usaha bank 

umum, pengertian giro dan jenis giro, pengertian tabungan beserta 

jenis tabungan,pengertian giro dan fungsi giro, pengertian tentang 

likuiditas,  manajemen asset bank, kelas aset prioritas, metode 

manajemen likuiditas bank, tinjauan pustaka,dan hipotesis penelitian 

BAB  III. METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang kerangka pemikiran, jenis dan sumber data, 

definisi operasional dan pengukuran, dan metode analisa data. 



BAB IV. ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang gambaran umum Bank Negara Indonesia 

cabang Slamet Riyadi Solo, struktur organisasi Bank Negara Indonesia 

cabang Slamet Riyadi Solo, dan analisis pengaruh dana masyarakat 

terhadap posisi likuiditas Bank Negara Indonesia cabang Slamet 

Riyadi Solo. 

BAB  V.  PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan skripsi dan 

saran-saran yang akan disampaikan. 


