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BAB VI
RISIKO LIKUIDITAS

EPI FAI UMY

Resiko Likuiditas
Resiko Likuiditas adalah bank tidak
mampu memenuhi kewajiban yang telah
jatuh tempo karena kekurangan likuiditas
(cash dan ekuivalen).
ekuivalen)
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BAB VI
RISIKO
LIKUIDITAS
Resiko
likuiditas
pasar

EPI FAI UMY

• Resiko likuiditas pasar dimana resiko yang timbul
karena bank tidak mampu melakukan offsetting
tertentu dengan harga karena kondisi likuditas pasar
yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar
• Contoh Resiko Likuiditasi pasar
Bank Zulfikar Syariah memberikan bagi hasil yang
tidak wajar misalkan 80% (eq.rate 12 %) agar
nasabah
b h dana
d
mau menyimpan
i
d
dananya
padahal
d h l pada
d
saat yang bersamaan pasar hanya eq. rate 8.5 %
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BAB VI
RISIKO LIKUIDITAS

EPI FAI UMY

• Resiko likuditas pendanaan dimana resiko
yang timbul karena bank tidak mampu
mencairkan assetnya atau memperoleh
pendanaan dari sumber dana lain
• Contoh Likuiditas Pendanaan
Bank Zulfikar Syariah pada saat membutuhkan
likuditas Bank Zulfikar Syraiah tidak mampu
likuditas,
menjual obligasi yang dimilikinya walaupun
sudah diberikan discount cukup besar
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Peristiwa

BAB VI
resiko
likuiditas
antara
RISIKO
LIKUIDITAS

• Tingkat dimana dibutuhkan
ppenambahan dana dengan
g
biaya tinggi dan atau
menjual aset dengan harga
discount
• Ketidaksesuaian jatuh
tempo (maturing mismatch)
anntara eraning assets dan
pendanaan.

lain
:
EPI FAI UMY

• Pinjaman jangka pendek
((borrow short)) dan
pembiayaan jangka panjang
(lend long) dengan spread
yang lebar.
lebar
• Kontrak mudharabah
mengijinkan nasabah untuk
menarik dananya setiap saat
tanpa pemberitahuan.
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Faktor yang
meningkatkan
resiko likuiditas

BAB VI
RISIKO LIKUIDITAS

EPI FAI UMY

1. Penurunan kepercayaan terhadap
sistem perbankan
p
y
terhadapp
2. Penurunan kepercayaan
suatu Bank
g
g kepada
p
deposan
p
inti
3. Ketergantungan
4. Berlebihnya dana jangka pendek atau
long term asset
5. Keterbatasan secara Syariah pada
asset securization karena pembatasan
untuk menjual utang (sale of debt)
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BAB VI
Mitigasi
Resiko
LikuidasiEPI FAI UMY
RISIKO
LIKUIDITAS

Diversifikasi terhadap sumber pendanaan
Tersedianya hubungan dengan
sumber/kelompok
b /k l
k pendanaan
d
Pemeliharaan terhadap tingkat/level likuiditas
(cash,money at call, marketabe securities)
Arranging standby facilities
Skema Asuransi pendanaan kontrol atas
kesesuaian maturity
@ assets dan liabilities

