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ABSTRAKSI 
 
 
   ERMA IDAYANTI 

F0101003  
 
 

PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP PERTUMBUHAN 
EKONOMI PASCA KRISIS DI INDONESIA 

(JANUARI 1999 – DESEMBER 2003) 
 

 
 Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama di Indonesia 
menuntut berbagai prasyarat untuk mencapai keberhasilannya. Salah satunya 
adalah keterlibatan sektor moneter dan perbankan, yang merupakan salah satu 
unsur penting dalam proses pembangunan tersebut. Kebijakan moneter dan 
perbankan sering dipandang mempunyai kekuatan yang lebih dari apa yang secara 
efektif dapat dicapai dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi hal ini dapat dipahami 
mengingat sektor moneter dan perbankan memang mempunyai fungsi yang 
mampu memberi pelayanan pada bekerjanya sektor riil, baik kegiatan investasi, 
produksi, distribusi maupun konsumsi oleh karena itu, pembahasan maupun 
perumusan kebijakan moneter harus senantiasa ditempatkan pada konteksnya 
sebagai bagian dari kebijakan nasional yang diarahkan pada upaya pemulihan 
ekonomi pasca krisis dengan menitikberatkan pada program stabilisasi dan 
pertumbuhan ekonomi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh inflasi, 
kurs, JUB, tingkat suku bunga SBI terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
pasca krisis. Data yang digunakan adalah deret waktu (time series) mulai bulan 
Januari 1999-Desember 2003. Alat analisisnya adalah model ECM (Eror 
Corection Model), dimana pertumbuhan ekonomi PDB sebagai variabel dependen 
dan Inflasi, Kurs, tingkat suku bunga SBI, dan JUB sebagai variabel independen. 
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Inflasi 
berpengaruh negatif, Kurs berpengaruh negatif, JUB berpengaruh negatif, dan 
tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi baik 
jangka panjang maupun jangka pendek. 
 Hasil dari penelitian berdasarkan uji ECM (Error correction model) 
menunjukkan bahwa inflasi untuk jangka pendek memiliki pengaruh negatif dan 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien sebesar –0,770305, 
sedangkan dalam jangka panjang mempunyai pengaruh positif dan signifikan 
dengan koefisien sebesar 0,245843. Variabel Kurs jangka pendek mempunyai 
pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar –2,430408, sedangkan 
dalam jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dan signifikan dengan 
koefisien sebesar –1,190790. Variabel JUB menunjukkan untuk jangka pendek 
mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan sebesar –0,952125 sedangkan 
untuk jangka panjang mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan 
koefisien sebesar 0,067834. Variabel SBI untuk jangka pendek mempunyai 
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pengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar –1,032986 dan dalam 
jangka panjang mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan dengan 
koefisien sebesar –1,190790. 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa 
saran yang diajukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yaitu melalui 
kebijakan moneter yang lebih ditujukan pada pencapaian kestabilan 
makroekonomi yang tercermin pada pengendalian variabel ekonomi seperti 
kestabilan tingkat harga (inflasi), jumlah uang beredar yang sesuai dengan 
kebutuhan riil perekonomian, nilai tukar Rupiah yang stabil dan kompetitif, serta 
landasan fundamental ekonomi yang kuat sehingga dapat mendukung terjadinya 
pertumbuhan ekonomi yang memadai. 
 

Kata kunci : inflasi, kurs, JUB (jumlah uang beredar), tingkat suku bunga SBI. 
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Pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi pasca krisis di 

indonesia 

(januari 1999-desember 2003) 
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 Motto 
 
 

Created by : Erma Idayanti 
 

“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain” 
             (Qs.Alam Nasrah : 6) 
 
“kesuksesan tidak selalu diraih oleh orang yang 
lebih cepat atau lebih pintar, tetapi lambat laun 
kesuksesan akan diraih oleh orang yang yakin 
bahwa dia bisa”. 
 
 
“ kerja keras akan membuat kita menang, jadi janganlah 
menjadi orang picik, sobat ! imbaulah ketabahan kita, memang 
mudah sekali untuk berhenti : berusaha tetap tabah itulah 
yang sulit. Memang mudah untuk berteriak bahwa kita sudah 
dikalahkan. Memang mudah untuk mundur dan merangkak; 
akan tetapi untuk berjuang ketika harapan tidak terlihat—
Mengapa, itulah permainan terbaik dari semua ! Dan 
walaupun kita keluar dari tiap pertandingan yang meletihkan, 
babak belur, patah dan takut, Cobalah  satu kali lagi—
memang mudah sekali untuk mati, Berusaha tetap hidup 
itulah yang Sulit”.(The Quitter, by Robert W. service) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Krisis ekonomi moneter yang terjadi pada tahun 1997 telah 

menyadarkan akan pentingnya landasan ekonomi yang lebih kokoh dalam 

upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk 

itu, pasca krisis, berbagai langkah kebijakan ekonomi ditempuh, tidak hanya 

di sisi ekonomi makro saja yang diperbaiki, namun juga di sisi mikro 

perbankan. Berbagai langkah komprehensif yang ditempuh secara 

berangsur-angsur telah membuahkan hasil. Kestabilan ekonomi makro mulai 

pulih, seperti tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah yang 

cenderung menguat dan terus menunjukkan kestabilan dalam beberapa tahun 

belakangan ini. Perkembangan nilai tukar tersebut telah memberikan 

kontribusi yang besar terhadap menurunnya laju inflasi dan memungkinkan 

berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.  

Berbagai kemajuan tersebut tidak lepas dari penerapan kebijakan 

moneter dan fiskal yang berhati-hati dan konsisten, disamping didukung 

oleh perbaikan-perbaikan disisi mikro, utamanya, restrukturisasi perbankan 

nasional. Kondisi ini telah memungkinkan perbaikan bank dalam penyaluran 

kreditnya ke sektor riil, walaupun pertumbuhannya masih belum seperti 

yang diharapkan. Di sektor moneter, membaiknya perkembangan inflasi 

terkendalinya uang primer, serta nilai tukar rupiah yang stabil telah 
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memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk menurunkan suku 

bunga secara bertahap sehingga memberikan dorongan bagi proses 

pemulihan ekonomi. 

Krisis ekonomi dan moneter yang dialami Indonesia telah 

memberikan pelajaran berharga pada peran yang seharusnya dilakukan oleh 

Bank Sentral dalam perekonomian dan status kelembagaanya dalam suatu 

negara. Pembangunan ekonomi yang telah berlangsung cukup lama di 

Indonesia menuntut berbagai prasyarat untuk mencapai keberhasilannya. 

Salah satunya adalah keterlibatan sektor moneter dan perbankan, yang 

merupakan salah satu unsur penting dalam proses pembangunan tersebut. 

Disatu sisi hal ini dapat dipahami mengingat sektor moneter dan perbankan 

memang mempunyai fungsi yang mampu memberi pelayanan pada 

bekerjanya sektor riil, baik kegiatan investasi, produksi, distribusi maupun 

konsumsi.  

Oleh karena itu, pembahasan maupun perumusan kebijakan moneter 

perbankan harus senantiasa ditempatkan pada konteksnya sebagai bagian 

dari kebijakan ekonomi nasional. Pemahaman ini menjadi semakin penting 

dalam kaitannya dengan arah kebijakan nasional kita dewasa ini yang 

diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi pasca krisis dengan 

menitikberatkan pada program stabilisasi dan reformasi ekonomi. 

Akan tetapi di sisi lain, dinamisme perekonomian makro yang tinggi 

tidak sepenuhnya disertai dengan upaya untuk menata pengelolaan dunia 

usaha (mikroekonomi). Hal ini dapat dilihat antara lain dari rendahnya 
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kualitas keputusan yang diambil oleh dunia usaha dan pemerintah akibat 

kurangnya transparansi dan konsistensi serta lemahnya informasi. Selain itu 

kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, baik oleh sektor swasta 

maupun pemerintah, juga merupakan cerminan dari menurunnya efisiensi 

pengelolaan dunia usaha. 

Kelemahan fundamental mikroekonomi juga tercermin pada 

kerentanan (fragility)  yang terdapat dalam sektor keuangan, khususnya 

perbankan. Terdapat lima faktor yang mengakibatkan kondisi mikro 

perbankan nasional menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi, yaitu : 

· Adanya, jaminan terselubung (implicit guarantee) dari bank sentral atas 

kelangsungan hidup suatu bank untuk mencegah kegagalan sistemik dalam 

industri perbankan telah menimbulkan moral hazard di kalangan pengelola 

dan pemilik bank. Jaminan yang ada praktis menggeser resiko yang di 

hadapi perbankan ke bank sentral serta mendorong perbankan untuk 

mengambil utang yang berlebihan dan memberikan kredit ke sektor-sektor 

yang beresiko tinggi. 

· Sistem pengawasan oleh bank sentral kurang efektif karena belum 

sepenuhnya dapat mengimbangi pesat dan kompleksnya kegiatan 

operasional perbankan. Hal ini telah mendorong perbankan nasional 

mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan operasional yang telah 

ditetapkan. 

· Besarnya pemberian kredit dan jaminan baik secara langsung maupun 

tidak langsung kepada individu/kelompok usaha yang terkait dengan bank 
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(connected lending) telah mendorong tingginya resiko kemacetan kredit 

yang di hadapi bank. 

· Relatif lemahnya kemampuan manajerial bank telah mengakibatkan 

penurunan kualitas asset produktif dan peningkatan resiko yang di hadapi 

bank. Situasi ini di perburuk pula oleh lemahnya pengawasan dan sistem 

informasi internal di dalam memantau, mendeteksi, dan menyelesaikan 

kredit bermasalah dan posisi resiko yang berlebihan. 

· Kurang transparannya informasi mengenai kondisi perbankan selain telah 

mengakibatkan kesulitan dalam melakukan analisis secara akurat tentang 

kondisi keuangan suatu bank juga telah melemahkan upaya untuk 

melakukan kontrol sosial dan menciptakan disiplin pasar (market discipline). 

Dengan kondisi fundamental ekonomi mikro seperti tersebut diatas, 

gejolak nilai tukar, yang sebenarnya hanya merupakan efek penularan 

(contagion effect) dari yang terjadi di Thailand, telah menimbulkan berbagai 

kesulitan ekonomi yang sangat parah. Kondisi stagflasi dan insabilitas 

mewarnai ekonomi Indonesia, khususnya pada periode selama tahun 1998.  

Penurunan nilai tukar rupiah yang tajam disertai dengan terputusnya 

akses ke sumber dana luar negeri menyebabkan turunnya kegiatan produksi 

secara drastis sebagai akibat tingginya ketergantungan produsen domestik 

pada barang dan jasa impor. Para pengusaha mengalami kesulitan dalam 

memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri yang segera harus dipenuhinya. 

Untuk mengatasi dampak krisis, yang dapat dilakukan segera adalah 

melakukan restrukturisasi perbankan. Rangkaian kebijakan tersebut 
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diharapkan dapat kembali membangun kepercayaan masyarakat dalam dan 

luar negeri terhadap sistem keuangan dan perekonomian kita, 

mengupayakan agar perbankan kita menjadi lebih solvable sehingga dapat 

kembali berfungsi sebagai lembaga perantara yang mendorong pertumbuhan 

ekonomi, dan sekaligus meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan 

moneter. 

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral sebagai 

otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk 

mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan, yaitu 

stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga 

(rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil 

(pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya kesempatan kerja yang 

tersedia. Dalam pelaksanaanya, strategi kebijakan moneter yang dilakukan 

setiap negara berbeda-beda, tergantung pada tujuan yang ingin dicapai serta 

mekanisme transmisi moneter yang diyakini.  

Mengenai tujuan yang dapat dicapai, terdapat keinginan agar 

kebijakan moneter diarahkan pada sasaran jamak, yaitu tidak saja kestabilan 

harga (inflasi) tetapi juga untuk mendorong output dan kesempatan kerja. 

Akan tetapi semua pilihan sasaran kebijakan moneter (baik inflasi, ouput, 

maupun kesempatan kerja) sangat sulit dicapai secara bersamaan karena 

seringkali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif. 

Sesuai dengan teori Philips Curve, inflasi yang rendah biasanya menuntut 

trade off  berupa tingkat pengangguran yang tinggi. Demikian pula, sintesa 
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teori neoklasik dan temuan empiris di berbagai negara menunjukkan bahwa 

dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berdampak pada inflasi 

meskipun dalam jangka pendek dapat berpengaruh pula terhadap output. 

Dengan demikian, bank sentral dihadapkan kepada dua pilihan, yaitu 

memilih suatu sasaran seoptimal mungkin dengan mengabaikan sasaran 

lainnya, atau mengusahakan semua sasaran dapat tercapai namun tidak 

secara optimal. Dewasa ini, semakin banyak bank sentral telah menerapkan 

kebijakan moneter yang lebih memfokuskan kepada sasaran tunggal, yaitu 

stabilitas harga. Strategi kebijakan moneter yang diterapkan disejumlah bank 

sentral untuk mencapai sasaran akhir tersebut juga berbeda-beda tergantung 

pada kondisi perekonomian yang bersangkutan dan mekanisme transmisi 

moneter yang diyakini. Dengan adanya UU No. 23 Tahun 1999, kebijakan 

moneter yang sebelumnya mempunyai sasaran ganda (pencapaian inflasi 

yang rendah dan peningkatan kesempatan kerja) menjadi hanya mempunyai 

sasaran tunggal, yaitu pencapaian kestabilan nilai rupiah dalam arti 

kestabilan harga (inflasi) maupun kestabilan nilai tukar rupiah (kurs). 

Kondisi ini tentunya menimbulkan berbagai konsekuensi dalam 

pencapaiannya, seperti bagaimana dukungan kebijakan moneter dalam 

memelihara momentum pemulihan ekonomi. Dalam paradigma ini, peran 

kebijakan moneter lebih ditujukan pada pencapaian kestabilan 

makroekonomi yang tercermin pada pengendalian beberapa variabel 

ekonomi seperti kestabilan tingkat harga, jumlah uang beredar yang sesuai 

dengan kebutuhan riil perekonomian nilai tukar rupiah yang stabil dan 
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kompetitif, sehingga dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi 

yang memadai. Berkaitan dengan ini, Bank Indonesia terus berupaya 

mengarahkan kebijakan moneter untuk mencapai kestabilan harga jangka 

panjang sebagai landasan bagi berlangsungnya pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan. 

Sehubungan dengan stabilitas nilai tukar, undang-undang tersebut 

mengamanatkan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas “external value” 

dari nilai rupiah yaitu nilai tukar, namun tidak mewajibkan Bank Indonesia 

untuk menjadikan nilai tukar sebagai sasaran akhir. Dengan demikian hal ini 

berbeda dengan inflasi, dimana secara tegas undang-undang mewajibkan 

Bank Indonesia untuk mengumumkan sasaran inflasi yang akan dicapai. 

Oleh karena itu, dalam memformulasikan kebijakan moneter, Bank 

Indonesia menggunakan inflasi sebagai sasaran akhir dan mengendalikan 

fluktuasi nilai tukar dalam rangka mencapai sasaran inflasi. Sesuai dengan 

sistem nilai tukar yang mengambang (floating exchange rate), nilai tukar 

rupiah tetap ditentukan oleh kekuatan pasar. Namun demikian, mengingat 

kestabilan nilai tukar rupiah merupakan faktor yang sangat penting bagi 

dunia usaha, maka dalam hal terjadi gejolak pada nilai tukar, Bank Indonesia 

dapat melakukan intervensi di pasar valuta asing. Tujuannya tidak lain 

hanya melakukan smoothing terhadap pergerakan nilai tukar rupiah sehingga 

mengurangi faktor ketidakpastian.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, Bank Indonesia 

diamanatkan untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai sasaran-
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sasaran moneter yang akan dicapai guna mendukung tercapainya sasaran 

inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah (setelah berkoordinasi dengan bank 

Indonesia). Secara implicit, sasaran ini telah menempatkan kebijakan 

moneter Bank Indonesia dalam suatu kerangka kebijakan moneter yang 

menggunakan inflation targeting framework (ITF). Dengan framework ini, 

penting adanya komitmen antara otoritas moneter (Bank Indonesia) dengan 

otoritas fiskal (Departemen Keuangan) untuk mentargetkan inflasi kedepan 

yang menurun. Hal ini bertujuan untuk membentuk ekspektasi inflasi 

masyarakat yang menurun. 

Babak baru Bank Indonesia ditandai dengan keluarnya Undang-

Undang N0. 13 Tahun 1968. Selama hampir 31 tahun (Desember 1968-Mei 

1999) berlakunya UU ini, Bank Indonesia telah mengeluarkan sejumlah 

kebijakan moneter yang bisa digolongkan dalam 4 periode yaitu periode 

stabilisasi moneter, periode oil boom, periode deregulasi, dan periode krisis. 

Periode stabilisasi moneter (1968-1970) merupakan program 

stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Hal ini terjadi karena adanya perubahan 

politik Indonesia dari rezim Soekarno ke Soeharto yang memberi pengaruh 

negatif pada perekonomian. Beberapa kebijakan moneter yang diambil pada 

masa ini antara lain peninjauan kembali kebijakan kredit perbankan. 

Caranya adalah memperbarui aturan penentuan jumlah, arah, dan tingkat 

bunga yang lebih selektif dengan prioritas pada sektor produksi. Secara 

pelan namun pasti, program stabilisasi ekonomi ini membuahkan hasil yang 

nyata. Ini tercermin dari kecenderungan penurunan laju inflasi. Kalau pada 
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tahun 1965 inflasi sebesar 635%, mulai tahun 1967, 1968, dan 1969 

berturut-turut inflasi turun menjadi 112%, 85%, dan 10%. 

Pada Periode oil boom (1970-1983) tingginya harga minyak bumi 

dipasar internasional pada tahun 1973 mendatangkan pendapatan yang 

cukup besar bagi pemerintah. Hal ini memungkinkan pemerintah memacu 

untuk melaksanakan program pemerataan pembangunan melalui penyediaan 

kredit likuiditas, termasuk pemberian kredit untuk mendorong kegiatan 

ekonomi lemah. Akan tetapi program pemerintah tersebut tidak membawa 

dampak positif melainkan tingkat inflasi melonjak semakin tajam mencapai 

47%. Hal ini disebabkan pengucuran kredit menyebabkan jumlah uang 

beredar di masyarakat cukup besar. 

Pada periode deregulasi (1983-1997) merupakan resesi ekonomi 

dunia dan makin anjloknya harga minyak internasional pada tahun 

1982/1983 yang memberi pengaruh buruk terhadap perekonomian 

Indonesia. Hal ini terasa terutama pada posisi neraca pembayaran yang 

tampak makin memburuk. Defisit neraca pembayaran meningkat lebih dari 

tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yaitu menjadi US$3280 juta. Selain 

faktor eksternal, ekonomi Indonesia diperburuk oleh faktor struktural seperti 

ekonomi biaya tinggi, inefisiensi, dan distorsi pasar. Akibatnya tingkat 

pertumbuhan ekonomi anjlok menjadi 2,3%. Untuk menanggulangi semakin 

melemahnya neraca pembayaran, pemerintah menandai masa baru 

deregulasi dalam kebijakan ekonomi Indonesia dengan mengeluarkan Paket 
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kebijakan Juni 1983 (PAKJUN 83), Paket kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 

88), dan Paket kebijakan Januari 1990 (PAKJAN 90). 

Kebijakan 1 Juni 1983 atau lebih dikenal dengan PAKJUN 83 

merupakan awal deregulasi sektor moneter yang dimaksudkan untuk 

meletakkan landasan kokoh bagi perkembangan perbankan dan mekanisme  

kebijakan moneter yang lebih sehat di masa mendatang. Kebijakan ini 

mengubah mekanisme dan piranti manajemen moneter dari pengendalian 

langsung menjadi tidak langsung. Pemerintah tidak lagi melakukan 

intervensi langsung dalam mengendalikan kebijakan moneter, terutama 

penggunaan piranti kebijakan kredit yang selektif melalui KLBI. 

Pada tanggal 27 Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan paket 

deregulasi yang lebih agresif di bidang moneter, keuangan dan perbankan 

yang kemudian dikenal dengan PAKTO 88. Dari sudut pandang 

perekonomian yang lebih luas, tujuan utama pakto 1988 adalah untuk 

merangsang peran sektor swasta dalam pembangunan ekonomi dan 

meningkatkan ekspor non migas, yang merupakan bagian dari strategis 

pengembangan peningkatan ekspor. Hal ini diwujudkan melalui liberalisasi 

ketentuan disektor moneter, keuangan dan perbankan yang berperan penting 

dalam pembangunan. 

Serangkaian deregulasi yang telah ditetapkan sejak tahun 1983 telah 

banyak memberikan sumbangan bagi tingginya pertumbuhan ekonomi 

Indonesia selama periode ini khususnya industri perbankan, yang telah 

mampu memobilisasi dana dari deposan untuk pembiayaan usaha dan 
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pembangunan ekonomi. Mekanisme pasar dalam fungsi intermediasi 

keuangan dalam industri perbankan telah berjalan, serta ketergantungan 

pada intervensi pemerintah di bidang perkreditan telah banyak mengalami 

penurunan.  

Untuk alasan tersebut diatas, Bank Indonesia mengeluarkan Paket 

Deregulasi Januari 1990 (PAKJAN 1990), tujuan utamanya adalah 

melancarkan dukungan likuiditas dari bank sentral untuk pembiayaan kredit 

perbankan. Paket ini dalam jangka panjang diarahkan untuk memperkuat 

struktur perkreditan perbankan sedang dalam jangka pendek dimaksudkan 

untuk mengetatkan likuiditas rupiah. Caranya, antara lain, dengan 

mengurangi KLBI. 

Memasuki periode (1994-1996), perkembangan nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar masih relatif stabil yaitu sekitar Rp.2450 per US$1. 

Perkembangan ini didorong oleh semakin majunya ekonomi Indonesia 

sekaligus didukung oleh stabilnya kondisi politik di Indonesia. Pada tahun 

1996 tercatat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8% per tahun 

dan inflasi pada 5 bulan pertama mampu mencapai tingkat yang terendah 

selama 10 tahun terakhir pada periode yang sama. Adapun investasi 

langsung luar negeri mencapai $6,5 juta pada tahun fiskal 1996/1997, 

cadangan devisa resmi pemerintah mencapai $20 juta pada bulan maret 1997 

(cukup untuk 5 bulan impor), sementara tingkat depresiasi rupiah terhadap 

dolar Amerika terpelihara pada kisaran 3-5% (Bank Indonesia, 1997). 
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Perekonomian Indonesia kemudian mengalami perubahan mendadak 

setelah pada pertengahan tahun 1997 muncul masalah yang menghantam 

perdagangan valuta asing di kawasan Asia, yang diawali dengan guncangan 

pasar valuta asing di Thailand dan kemudian menjalar ke pasar valuta asing 

negara-negara lain termasuk Indonesia. Pada akhir periode tahun 1997, 

depresiasi riil nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai angka 68,7% 

(IDE, 1999). Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tersebut 

tentunya berdampak negatif terhadap posisi neraca pembayaran, terutama 

karena jumlah utang luar negeri makin membengkak dimana pada tahun 

1997 total stok utang luar negeri secara riil telah mencapai 64,2% GDP dan 

membengkak menjadi 95,3% GDP (World Bank, 1999 diolah kembali). 

Dalam usaha untuk mengatasi krisis ekonomi, seyogyanya 

pemerintah harus bertindak hati-hati, karena selain ingin mencapai target 

stabilitas nilai tukar, masih ada beban pencapaian target lain seperti menjaga 

agar tingkat inflasi tetap rendah dan mempertahankan tingkat bunga agar 

tidak melambung tinggi. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian 

nasional kita upaya pemulihan ekonomi nasional telah ditempuh oleh 

pemerintah melalui langkah-langkah kebijakan yang bersifat menyeluruh 

yang tidak hanya menyangkut program stabilisasi makroekonomi (kebijakan 

moneter dan fiskal) tetapi juga program reformasi di bidang keuangan dan 

sektor riil.  

Dengan melihat strategisnya peran perbankan dalam perekonomian 

maka upaya memperbaiki dan memperkuat sektor keuangan, khususnya 
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perbankan, menjadi sangat penting. Sektor perbankan memiliki peranan 

yang penting dalam proses kebangkitan (recovery) perekonomian secara 

keseluruhan. Melalui pendekatan yang komprehensif, telah dibuktikan 

bahwa restrukturisasi perbankan telah memberikan dampak positif untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi dan penurunan laju inflasi. Hal ini dapat 

terjadi karena pemulihan fungsi intermediasi perbankan secara efektif 

meningkatkan kembali mobilisasi dana, merealokasi sumber keuangan 

secara lebih efisien dan mendorong penurunan tingkat bunga, sehingga pada 

akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi kita. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Dalam analisis ini, hanya digunakan beberapa variabel yang mewakili 

indikator moneter dan yang mencerminkan kebijakan moneter terhadap 

pertumbuhan ekonomi, yang meliputi : inflasi, kurs, tingkat suku bunga SBI, 

dan jumlah uang beredar atau JUB (M2) sebagai variabel independen. Dipilih 

variabel inflasi karena inflasi merupakan salah satu kebijakan moneter untuk 

mengendalikan JUB, dengan perkembangan nilai inflasi dapat dijadikan 

pertimbangan untuk melakukan kebijakan yang ekspansif. Sedangkan kurs 

merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang dapat mempengaruhi 

kebijakan Bank Indonesia. Fluktuasi kurs akan sangat menentukan jumlah 

barang yang diminta di dalam dan diluar negeri untuk perubahan permintaan 

barang dan jasa di dalam negeri akan menentukan tingkat PDB yang pada 

gilirannya akan menentukan pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Sementara 
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itu, SBI sebagai salah satu instrumen OPT (operasi pasar terbuka) untuk 

mencapai tujuan kebijakan moneter. Adapun JUB merupakan indikator makro 

ekonomi yang akan menentukan kebijakan moneter untuk mengendalikan 

inflasi atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika JUB meningkat maka 

cenderung dilakukan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif untuk 

mengendalikan inflasi dan ketika JUB berkurang maka dilakukan kebijakan 

moneter yang sifatnya ekspansif. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai laporan Bank Indonesia dalam periode pasca krisis, yaitu Januari 

1999 sampai dengan Desember 2003. Dalam hal ini dipilih periode tersebut, 

karena setelah krisis yang terjadi pada tahun 1997, berdampak pada lemahnya 

struktur perekonomian nasional. Selain itu perekonomian masih berjalan 

lambat. Dengan demikian, penulis ingin mengetahui pertumbuhan ekonomi 

dengan berbagai indikator moneter pada masa pasca krisis. 

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Dalam rangka mengatasi krisis, pemerintah melaksanakan program 

stabilisasi makroekonomi (kebijakan moneter dan fiskal) tetapi juga program 

reformasi di bidang keuangan dan sektor riil. Pertumbuhan ekonomi bisa 

terwujud apabila program stabilisasi tersebut bisa terlaksana dengan baik. 

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi 

pada suatu saat.  

Dari uraian diatas maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi? 

2. Bagaimana pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

4. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap pertumbuhan 

ekonomi? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

berkaitan dengan masalah yang diuraikan diatas adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kurs terhadap pertumbuhan 

ekonomi 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Uang Beredar terhadap 

pertumbuhan ekonomi 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai pertimbangan bagi Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan 

kebijakan moneter untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. 
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2. Menambah bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai 

kebijakan-kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral untuk 

mendukung pertumbuhan ekonomi. 

3. Sebagai aplikasi dari teori-teori ekonomi, yaitu ekonomi makro sehingga 

dapat menambah referensi bagi peminat untuk mengetahui secara teoritis 

mengenai kebijakan moneter Bank Sentral. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Secara Konseptual 

1.Pengertian Kebijakan Moneter  

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank 

sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai 

perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, 

perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah 

stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga 

(rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil 

(pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/kesempatan kerja 

yang tersedia. 

Kebijakan moneter yang disebutkan diatas merupakan bagian 

integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan 

dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian 

suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi 

lainnya. Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan 

berbeda-beda dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan 

yang ingin dicapai dan mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada 

perekonomian yang bersangkutan. 

Kebijakan moneter sebagai salah satu dari kebijakan ekonomi makro 

pada umumnya diterapkan sejalan dengan business cycle “siklus kegiatan 
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ekonomi’’. Dalam hal ini, kebijakan moneter yang diterapkan pada kondisi 

dimana perekonomian sedang mengalami boom ‘perkembangan yang sangat 

pesat’ tentu berbeda dengan kebijakan moneter yang diterapkan pada 

kondisi dimana perekonomian sedang mengalami depression atau 

slump’perkembangan yang melambat’. Dalam kajian literatur dikenal dua 

jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan 

moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah kebijakan moneter 

yang ditujukan untuk mendorong kegiatan ekonomi, yang antara lain 

dilakukan melalui peningkatan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan 

moneter kontraktif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk 

memperlambat kegiatan ekonomi, yang antara lain dilakukan melalui 

penurunan jumlah uang beredar. 

Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal 

ini Bank Indonesia yang menurut undang-undang keberadaanya adalah 

independen. Seringkali Bank Sentral disebut sebagai otoritas moneter, 

karena dengan sifat independen tersebut Bank Indonesia mempunyai 

wewenang melakukan pengendalian uang yang beredar untuk maksud 

tertentu. Oleh karenanya perlu diketahui apa fungsi dan dari lembaga 

otoritas moneter tersebut. 

Otoritas moneter adalah lembaga yang melaksanakan pengendalian 

moneter dengan fungsi (Bank Indonesia, 2001): 

1. Mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal sebagai alat pembayaran 

yang sah. 
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2. Memelihara dan menjaga posisi cadangan devisa 

3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank 

4. Memegang kas pemerintah 

Pada dasarnya instrumen kebijakan moneter yang dipakai menurut Nopirin 

dalam Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro, adalah : 

1. Instrumen Umum yang meliputi : politik pasar terbuka (open market), 

politik cadangan minimum (reserve requirements), dan politik diskonto 

(discount policy) 

2.Instrumen yang selektif meliputi : margin requirements, pembatasan atau 

penentuan tingkat bunga, yang kesemua ini untuk mempengaruhi alokasi 

kredit untuk sektor-sektor tertentu. 

3.Instrumen yang bersifat menghimbau yaitu moral suasion atau open mouth 

policy. 

Disamping itu, penentuan tingkat bunga, pengaturan sistem perbankan, serta 

devaluasi termasuk juga dalam instrumen kebijakan moneter. 

1. Politik Pasar Terbuka 

Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank 

sentral. Tindakan ini akan berpengaruh terhadap : pertama; kenaikan 

cadangan bank-bank umum yang tersangkut dalam transaksi. Kedua; akan 

mempengaruhi harga dan tingkat bunga surat berharga. 

2. Politik Diskonto 

Tindakan untuk mengubah-ubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh 

bank umum dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Kebijakan ini 
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berpengaruh terhadap jumlah uang yang beredar. Di negara yang sudah 

maju, politik ini juga mempunyai efek pengumuman, yakni efek yang 

ditimbulkan dari adanya pengumuman (melalui mass media) tentang 

tingkat diskonto, dan biasanya ini akan dipakai masyarakat sebagai 

indikasi ketat tidaknya kebijakan moneter pemerintah. 

3. Politik Perubahan Cadangan Minimum 

Dengan kebijakan ini maka jumlah uang beredar bisa diubah-ubah melalui 

penentuan dari bank sentral cadangan wajib minimal pada bank-bank 

umum. 

4. Margin Requirement 

Digunakan untuk membatasi penggunaan kredit untuk tujuan-tujuan 

pembelian surat-surat berharga (yang biasanya bersifat spekulatif). 

Caranya dengan menetapkan jumlah minimum kas down payment untuk 

transaksi surat berharga. 

5. Moral Suasion 

Kebijakan ini bermaksud untuk mempengaruhi sikap lembaga moneter dan 

individu yang bergerak dibidang moneter, dengan pidato-pidato gubernur 

bank sentral, atau publikasi-publikasi supaya bersikap seperti yang 

dikehendaki penguasa moneter. 

Namun pada penulisan saat ini masalah kebijakan moneter yang akan 

di bahas, khususnya kebijakan moneter Bank Indonesia sebagai bank sentral 

dalam mengatasi masalah yang berkembang. Dalam Bab 1 UU No. 23 Tahun 

1999 butir ke-10 menerangkan definisi kebijakan moneter sebagai berikut : 
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Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan 
dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara 
kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian 
jumlah uang beredar dan atau suku bunga. 

 
  Dr. Isukindro, MA mendefinisikan kebijakan moneter sebagai 
berikut : 

Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah atau otoritas 
moneter untuk mempengaruhi besaran atau variabel ekonomi moneter 
dan jalannya roda perekonomian guna mencapai tujuan-tujuan yang 
telah ditetapkan sebelumnya (Dr. Isukindro, MA, 1993 : 207) 

 
Nopirin, Ph.D (1994 : 140) memberikan definisi spesifik 

tentang kebijakan moneter, yakni sebagai berikut : 
Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan penguasa 

moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang 
yang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan mempengaruhi 
kegiatan ekonomi masyarakat. Kalau kita melihat lebih dalam maka 
jumlah uang beredar dipengaruhi oleh uang primer (M0), M1 dan M2. 
M1 lebih dikenal sebagai uang beredar dan M2 juga mencerminkan 
likuiditas perekonomian. 

 

2. PERTUMBUHAN EKONOMI 

a) Pengertian Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah  salah satu indikator yang amat 

penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi 

yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan 

sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan 

pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada 

dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini 

pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap 

faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya 
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pertumbuhan ekonomi maka diharapkan pendapatan masyarakat 

sebagai pemilik faktor produksi juga akan turut meningkat. 

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh 

balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu 

lebih besar daripada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, 

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil 

masyarakat pada tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil 

masyarakat pada tahun sebelumnya. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan 

ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). 

Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan 

bukan indikator lainnya seperti misalnya, pertumbuhan Produk 

nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Alasan-alasan 

tersebut adalah : 

· PDB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

aktivitas produksi di dalam perekonomian. Hal ini berarti 

peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa 

kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi 

tersebut. 

· PDB dihitung atas dasar konsep aliran (flow concept). Artinya 

perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan 

pada satu periode tertentu. Perhitungan ini tidak mencakup nilai 

produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya. Pemanfaatan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

37  
 

konsep aliran guna menghitung PDB, memungkinkan kita untuk 

membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini 

dengan tahun sebelumnya. 

· Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara (perekonomian 

domestik). Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh 

mana kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan 

pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik. 

Perlu diperhatikan, untuk menghitung tingkat pertumbuhan 

ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB atas dasar harga 

konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka 

pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan 

output yang dihasilkan perekonomian pada periode tertentu. Sebab 

dengan menggunakan data PDB atas dasar harga konstan pengaruh 

perubahan harga terhadap nilai PDB (atas dasar harga berlaku ), telah 

dihilangkan (Hera Susanti, 2000 : 23). 

PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja 

perekonomian. Tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi 

dalam nilai uang tunggal dalam periode waktu tertentu. Ada dua cara 

untuk melihat statistik ini (Mankiw, 2000: 18). PDB sebagai 

perekonomian total dari setiap orang didalam perekonomian. Cara lain 

untuk melihat PDB adalah sebagai pengeluaran total pada output 

barang dan jasa perekonomian. PDB yang dihitung berdasarkan harga 

berlaku, tidak secara akurat dapat mencerminkan sejauh mana 
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perekonomian dapat memuaskan permintaan rumah tangga perusahaan 

dan pemerintah. Jika seluruh harga digunakan tanpa perubahan dalam 

jumlah PDB akan berlipat ganda. Akan tetapi, hal ini tidak benar untuk 

menguraikan bahwa kemampuan perekonomian untuk memuaskan 

permintaan telah berlipat ganda, karena jumlah setiap produk yang 

diproduksi tetap sama. Para ekonomi menyebut nilai barang dan jasa 

yang diukur dengan harga berlaku sebagai PDB nominal. Ukuran 

kemakmuran ekonomi yang lebih baik akan menghitung output barang 

dan jasa perekonomian dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. 

Untuk tujuan ini, para ekonom menggunakan PDB riil, yakni nilai 

barang dan jasa diukur dengan menggunakan harga konstan. PDB riil 

menunjukkan apa yang terjadi terhadap pengeluaran output jika jumlah 

berubah tetapi harga tidak berubah. (Mankiw, 2000 : 21). 

 

3. INFLASI 

a) Pengertian Inflasi 

 Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dijumpai di 

semua negara di dunia adalah inflasi. Definisi singkat mengenai inflasi 

adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum 

dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak 

disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau 

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar dari harga barang-barang 

lain. Syarat adanya kecenderungan menaik yang terus-menerus juga 
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perlu diingat. Kenaikan harga-harga karena misalnya musiman, 

menjelang hari-hari besar atau yang terjadi sekali saja (tidak 

mempunyai pengaruh lanjutan) tidak disebut inflasi. Kenaikan harga 

ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga 

yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah : 

1. Indeks biaya hidup 

2. Indeks harga perdagangan besar 

3. GNP deflator 

Nopirin mengemukakan bahwa inflasi merupakan proses 

kenaikan harga barang-barang secara umum yang berlaku terus-

menerus (Nopirin, 1992 : 25). Ini tidak berarti bahwa harga berbagai 

macam barang itu naik dengan persentase yang sama. Mungkin dapat 

terjadi kenaikan harga umum barang secara terus-menerus selama 

periode tertentu. kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun 

dengan persentase yang cukup besar) bukan merupakan inflasi. 

Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat inflasi adalah 

persentase kecepatan kenaikan harga-harga dalam suatu tahun tertentu, 

biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan sampai 

dimana buruknya masalah ekonomi yang dihadapi. Dalam 

perekonomian negara yang berkembang pesat, inflasi dikatakan rendah 

apabila tingkat inflasi negara tersebut antara 2 sampai 4 persen dimana 

kondisi ini sangatlah sulit untuk dipenuhi. Sering sekali inflasi yang 

serius, yaitu tingkatannya mencapai 5 sampai 10 persen atau sedikit 
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lebih tinggi, terjadi pada waktu peperangan atau ketidakstabilan 

politik, inflasi bisa mencapai tingkat yang sangat tinggi, yaitu inflasi 

yang mencapai beberapa ratus atau beberapa ribu persen. Kenaikan 

harga-harga seperti ini dinamakan hiperinflasi (Sadono Sukirno, 1997 

:302). 

b) Jenis-Jenis Inflasi 

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain 

atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Atas besarnya laju 

inflasi, inflasi dapat di bedakan dalam tiga kategori  (Sumber Nopirin, 

1987 : 27) :  

· Creeping Inflation : Kondisi inflasi ini ditandai dengan laju inflasi 

yang       rendah kurang dari 10 % pertahun. Kenaikan harga berjalan 

secara lambat, dengan persentase kecil serta dalam jangka yang 

relatif lama. Creeping inflation umumnya dialami oleh negara-negara 

yang sedang berkembang, karena terjadinya berhubungan dengan 

pembangunan itu sendiri dan dinilai dapat mendorong pembangunan. 

· Galloping Inflation : Jenis ini adalah jenis inflasi menengah ditandai 

dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya dobel digit 

bahkan tripel digit) dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang 

relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya harga-harga 

minggu atau bulan ini lebih dari harga minggu atau bulan yang lalu. 

Efeknya terhadap perekonomian lebih besar dari pada creeping 

inflation. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

41  
 

· Hyper Inflation : Jenis inflasi ini merupakan inflasi yang sangat 

tinggi, inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 

lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk 

menyimpan uang karena nilai uang merosot tajam sehingga ingin 

ditukarkan dengan barang secepatnya. Perputaran uang makin cepat, 

harga-harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul 

karena pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang ditutup  

dengan mencetak uang. 

c) Macam-Macam Inflasi 

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi dan 

penggolongan mana yang kita pilih tergantung pada tujuan kita. 

Penggolongan pertama berdasarkan atas “parah” tidaknya inflasi 

tersebut, disini kita bedakan beberapa macam inflasi : 

· Inflasi ringan  (dibawah 10 % pertahun) 

· Inflasi sedang (antara 10%-30% pertahun) 

· Inflasi berat (30%-100%pertahun) 

· Hiperinflasi (diatas 100%pertahun). 

Penentuan parah tidaknya inflasi tidak bisa dilihat hanya dari 

sudut inflasi saja, tanpa mempertimbangkan siapa-siapa yang 

menanggung beban atau memperoleh keuntungan dari inflasi tersebut. 

Kalau seandainya laju inflasi tersebut adalah 20% dan semuanya 

berasal dari kenaikan harga dan dari barang-barang yang dibeli oleh 
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golongan yang berpenghasilan rendah, maka seharusnya kita 

menamakannya inflasi yang parah. 

Penggolongan yang kedua adalah atas dasar sebab-musabab 

awal dari inflasi. Menurut teori kuantitas uang sebab utama timbulnya 

inflasi adalah kelebihan permintaan agregat yang disebabkan karena 

penambahan jumlah uang yang beredar. Sebab inflasi menurut teori 

kuantitas uang adalah : (Nopirin, 1987 : 28 ) 

· DEMAND PULL INFLATION : Inflasi ini bermula dari adanya 

permintaan total (agregat demand), sedangkan produksi telah berada 

pada keadaan kesempatan kerja penuh. Dalam keadaan hampir 

mendekati kesempatan kerja penuh, kenaikan permintaan total 

mengakibatkan kenaikan harga dan menaikan jumlah hasil produksi 

atau output, tetapi jika pada saat full employment (kesempatan kerja 

penuh) kenaikan permintaan total hanya menambah atau menaikan 

harga saja, fenomena ini disebut inflasi murni. 

Dengan menggunakan kurva permintaan total dan penawaran 

total, maka proses terjadinya demand pull inflation dapat dijelaskan 

sebagai berikut         

 

                                     

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

43  
 

                                                                   

                                                                  AS                                                          

P4                                                          AD4   

            P 3                                                           AD3 

            P2  AD2 

             P1                                AD1 

                                                  Q1                Q2     Q3   Q4            QFE 

GAMBAR 2.1  

Kurva Demand Pull Inflation 

Bermula dari harga P1 dan output Q1, kenaikan permintaan total AD1 

ke AD2 menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat 

dipenuhi oleh penawaran yang ada. Sehingga permintaan yang tidak 

dapat dipenuhi oleh penawaran yang ada. Sehingga harga naik menjadi 

P2 dan output naik menjadi QFE. Kenaikan AD2 selanjutnya menjadi 

AD3 menyebabkan harga naik menjadi P3 sedangkan output tetap pada 

QFE. Kenaikan harga ini disebabkan oleh adanya Inflationary Gap. 

· COST PUSH INFLATION : Berbeda dengan demand pull 

inflation, cost push inflation biasanya ditandai dengan kenaikan 

harga serta turunnya produksi. Jadi inflasi ini dibarengi dengan 

resesi. Inflasi ini dimulai dengan adanya penurunan penawaran 

total yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Kenaikan 

biaya produksi pada gilirannya akan menaikan harga dan turunnya 

produksi. 
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P AS3  A S2 

         P3  AS1 

 P2                                                            

P1          Q3             Q2      QFE         AD                                             

GAMBAR 2.2 

Kurva Cost Push Inflation 

Bermula pada harga P1 dan Qfe, kenaikan biaya produksi menggeser 

AS1 ke AS2, konsekuensinya menaikan harga dari P1 ke P2 dan 

produksi turun menjadi Q2. 

· MIX INFLATION : berikut adalah gabungan antara demand pull 

inflation dan cost push in flation 

 

 P4 AS2 AS1 AS0  

 P2 AD1 

 P1 

 P0  AD0  

   

 0 Y2 Y1    Y0      Y4 

Gambar 2.3 

Kurva Mix Inflation 

dari kurva diatas dapat dijelaskan bahwa kurva AD0 dan AS0 masing-

masing adalah kurva permintaan agregat dan kurva penawara agregat 

yang pada mulanya ada dalam perekonomian. Perekonomian negara 
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mencapai keseimbangan pada pendapatan nasional Y0 dan tingkat 

harga adalah P0. Selanjutnya misalkan dalam perekonomian berlaku 

kenaikan biaya produksi di berbagai perusahaan dan mendorong 

mereka untuk menaikkan harga-harga barang yang mereka 

produksikan. Tindakan ini akan mengakibatkan perpindahan kurva 

penawaran agregat, yaitu dari AS0 menjadi AS1. Dengan demikian 

perekonomian negara akan mencapai keadaan keseimbangan yang 

baru, yaitu pada pendapatan nasional yaitu Y1 dan tingkat harga P1. 

Keadaan keseimbangan ini menunjukkan bahwa tingkat harga 

meningkat, yaitu sebagai akibat kenaikan biaya produksi, tetapi 

pendapatan nasional merosot. Pengurangan pendapatan nasional akan 

mengurangi tingkat penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja).  

  Apabila biaya produksi mengalami kenaikan lagi, penawaran 

agregat akan berpindah lagi ke atas, yaitu menjadi AS2. Perubahan ini 

akan menaikan lagi tingkat harga yaitu menjadi P2, tetapi menurunkan 

produksi nasional menjadi Y2. Dengan demikian kenaikan biaya 

produksi dalam perekonomian akan menimbulkan dua akibat buruk : 

inflasi berlaku dan tingkat produksi nasional maupun kesempatan kerja 

akan merosot. Perpindahan penawaran agregat dari AS0 menjadi AS1 

dan seterusnya menjadi AS2 mendorong para pekerja menuntut 

kenaikan upah. Pendapatan yang bertambah akan menaikkan 

permintaan agregat dan secara grafik ia digambarkan oleh perpindahan 

dari AD0 menjadi AD1. Dengan demikian keseimbangan dicapai dalam 
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perekonomian pada pendapatan nasional Y4 dan tingkat harga P4. 

Keadaan ini menunjukkan tingkat harga lebih meningkat lagi, akan 

tetapi pendapatan nasional dicapai pada tingkat yang lebih tinggi dari 

yang awal (Y0). Pendapatan nasional yang lebih tinggi akan 

mengurangi tingkat pengangguran. 

d) Inflasi Menurut Asalnya 

 Menurut asalnya inflasi dibagi menjadi : 

· Inflasi yang berasal dari dalam negeri (Domestic inflation) 

· Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported inflation) 

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit 

anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang, beras panen gagal, 

pencetakan uang untuk biaya perang, dan lain sebagainya. Sedangkan  

imported inflation adalah inflasi yang timbul karena adanya kenaikan 

harga-harga di luar negeri yang berdagang dengan negara kita. 

e) Akibat-Akibat Buruk Inflasi 

Akibat buruk inflasi dapat dibedakan kepada dua aspek, yaitu : 

(i) akibat buruknya kepada perekonomian, dan (ii) akibatnya kepada 

individu-individu dan masyarakat. 

1.Akibat buruk kepada perekonomian.  

a. Sebagian ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi yang lambat 

berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi pertumbuhan 

ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh 

kenaikan upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. 
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Pertambahan keuntungan akan menggalakkan investasi di masa 

datang dan ini akan mewujudkan percepatan dalam pertumbuhan 

ekonomi. Tetapi apabila inflasi lebih serius keadaanya, 

perekonomian tidak akan berkembang seperti yang diinginkan. 

Pengalaman beberapa negara yang telah pernah mengalami inflasi 

hiper menunjukkan bahwa inflasi yang buruk akan menimbulkan 

ketidakstabilan sosial dan politik, dan tidak mewujudkan 

pertumbuhan ekonomi. Terlebih dahulu ekonomi harus distabilkan, 

dan ini termasuk usaha menstabilkan harga-harga, sebelum 

pertumbuhan ekonomi yang teguh dapat diwujudkan.  

b.Inflasi menggalakkan penanaman modal spekulatif. Pada masa 

inflasi terdapat kecenderungan di antara pemilik modal untuk 

menggunakan uangnya dalam investasi yang bersifat spekulatif. 

Membeli rumah dan tanah dan menyimpan barang yang berharga 

akan lebih menguntungkan daripada melakukan investasi yang 

produktif. 

c. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi investasi. Untuk 

menghindari kemerosotan nilai modal yang mereka pinjamkan, 

institusi keuangan akan menaikkan tingkat bunga keatas pinjaman-

pinjaman mereka. Makin tinggi tingkat inflasi, makin tinggi pula 

tingkat bunga yang akan mereka tentukan. Tingkat bunga yang 

tinggi akan mengurangi kegairahan penanam modal untuk 

mengembangkan sektor-sektor yang produktif. 
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d.Inflasi menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di 

masa depan. Inflasi akan bertambah cepat jalannya apabila tidak 

dikendalikan. Pada akhirnya inflasi akan menimbulkan 

ketidakpastian dan arah perkembangan ekonomi tidak lagi dapat 

diramalkan dengan baik. Keadaan ini akan mengurangi kegairahan 

pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. 

e. Menimbulkan masalah neraca pembayaran. Inflasi menyebabkan 

harga barang impor lebih murah daripada barang yang dihasilkan 

di dalam negeri. Maka pada umumnya inflasi akan menyebabkan 

impor berkembang lebih cepat tetapi sebaliknya perkembangan 

ekspor akan bertambah lambat. Disamping itu aliran modal keluar 

akan lebih banyak daripada yang masuk ke dalam negeri. Berbagai 

kecenderungan ini akan memperburuk keadaan neraca 

pembayaran, defisit neraca pembayaran yang serius mungkin 

berlaku. Hal ini seterusnya akan menimbulkan kemerosotan nilai 

mata uang. 

2. Akibat buruk ke atas individu dan masyarakat 

Akibat buruk keatas individu dan masyarakat dapat dibedakan 

kepada tiga aspek seperti yang diterangkan  dibawah ini : 

a. Memperburuk distribusi pendapatan. Dalam masa inflasi nilai 

harta-harta tetap seperti tanah, rumah, bangunan, pabrik dan 

pertokoan akan mengalami kenaikan harga yang adakalanya 

lebih cepat dari kenaikan inflasi itu sendiri. Sebaliknya, 
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penduduk yang tidak mempunyai harta yang meliputi sebagian 

besar dari golongan masyarakat yang berpendapatan rendah 

pendapatan riilnya merosot sebagai akibat inflasi. Dengan 

demikian inflasi melebarkan ketidaksamaan distribusi 

pendapatan. 

b. Pendapatan riil merosot. Sebagian tenaga kerja di setiap negara 

terdiri dari pekerja-pekerja bergaji tetap. Dalam masa inflasi 

biasanya kenaikan harga-haarga selalu mendahului kenaikan 

pendapatan. Dengan demikian inflasi cenderung menimbulkan 

kemerosotan pendapatan riil sebagian besar tenaga kerja. Ini 

berarti kemakmuran masyarakat merosot. 

c. Nilai riil tabungan merosot. Dalam perekonomian biasanya 

masyarakat menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk 

deposito dan tabungan di institusi keuangan. Nilai riil tabungan 

tersebut akan merosot sebagai akibat inflasi. Juga pemegang-

pemegang uang tunai akan dirugikan karena kemerosotan nilai 

riilnya. 

g) Cara Mencegah Inflasi. 

 1.Kebijakan Moneter  

 Pencegahan inflasi dengan kebijakan moneter dilakukan melalui 

upaya pengaturan jumlah uang beredar (JUB), uang beredar yang 

dimaksud adalah uang giral (demand deposit). Pengaturan jumlah 

uang beredar ini dapat melalui penetapan cadangan minimum 
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yakni dengan meningkatkan cadangan minimum sehingga jumlah 

uang menjadi lebih kecil. Disamping cara ini bank sentral bisa 

juga dapat menggunakan kebijakan diskonto, apabila tingkat 

diskonto dinaikkan (oleh bank sentral) maka gairah bank umum 

untuk meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada 

bank sentral juga mengecil, akibatnya kemampuan bank umum 

memberikan pinjaman pada masyarakat makin kecil sehingga 

jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. Kebijakan 

lain yang dapat digunakan adalah kebijakan politik pasar terbuka, 

yakni dengan menjual surat berharga guna menekan laju inflasi. 

 2) Kebijakan Fiskal 

Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran 

pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat 

mempengaruhi permintaan total dengan demikian akan 

mempengaruhi harga kebijakan fiskal yang berupa pengurangan 

pengeluran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat 

mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan. 

3) Kebijakan yang berkaitan dengan Output 

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi, kenaikan jumlah 

output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan 

bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat, 

bertambahnya jumlah uang didalam negeri cenderung 

menurunkan harga. 
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  4) Kebijakan Penentuan Harga dan Indexing 

Kebijakan ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga serta 

mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah 

kalau indeks harga naik maka upah atau gaji juga akan naik. 

 

4. KURS ATAU NILAI TUKAR 

Kebijaksanaan nilai tukar di Indonesia diarahkan untuk 

memelihara stabilitas neraca pembayaran dengan cara 

mempertahankan dan memperbaiki tingkat daya saing ekonomi 

nasional dengan senatiasa memelihara stabilitas pasar financial 

domestik serta memperhatikan perkembangan pasar international. 

Nilai tukar adalah merupakan harga didalam pertukaran antara dua 

mata uang yang berbeda, maka akan terdapat perbandingan nilai/harga 

antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan inilah yang sering 

disebut dengan kurs (exchange rate) (Nopirin, 1994:163).  

Sebagaimana diketahui, nilai tukar (exchange rate) adalah 

harga dari suatu mata uang yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. 

Selama ini upaya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah tersebut 

tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah tersebut tercermin dari 

perkembangan nilai tukar rupiah uang diterapkan oleh Bank Indonesia 

dari waktu ke waktu. Pengelolaan nilai tukar diseluruh negara di dunia 

pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) sistem yaitu : 
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1.Fixed Exchange Rate System. 

Nilai tukar suatu mata uang terhadap terhadap mata uang lain 

ditetapkan pada nilai tertentu. Penetapan nilai tukar pada sistem nilai 

tukar pada sistem nilai tukar tetap dapat dilakukan dengan berbagai 

cara yaitu : 

· Pegged to a currency, yaitu nilai tukar ditetapkan dengan 

mengakitkan langsung terhadap mata uang tertentu. 

· Pegged to a basmet of currency, yaitu nilai tukar ditetapkan 

dengan mengkaitkan terhadap sejumlah mata uang tertentu, 

dngan bobot masing-masing mata uang yang pada umumnya 

disesuaikan dengan besarnya hubungan perdagangan dan 

investasi. 

 Implikasi yang timbul terhadap sistem kurs tetap dapat ditunjukkan 

pada gambar 2.4. 

 750 M N 

 625 

 500 S D  

     Jumlah Dolar 

  Gambar 2.4 

 Perubahan kurs valuta asing. 

   Misalkan pemerintah menetapkan kurs antara rupiah dan dolar 

adalah Rp.500 untuk setiap dolar. Ini berarti mata uang rupiah dinilai 

terlalu tinggi terhadap mata uang dolar. Keadaan seperti ini akan 

K
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s 
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menyebabkan permintaan dolar melebihi penawarannya, dan kelebihan 

permintaan. Untuk memenuhi kelebihan permintaan ini pemerintah harus 

bersedia menjual dolar yang dimilikinya pada harga yang ditetapkannya. 

Jika pemerintah tidak dapat memenuhi kelebihan permintaan tersebut di 

pasar gelap di dalam jual beli mata uang dolar akan timbul. Di dalam pasar 

gelap kelebihan permintaan itu akan dapat dipenuhi, tetapi mereka harus 

membayar setiap dolar dengan harga yang lebih tinggi daripada yang 

ditetapkan pemerintah. 

 Keadaan yang sebaliknya akan berlaku apabila pemerintah 

menetapkan nilai rupiah terlalu rendah, yaitu apabila diperlukan lebih dari 

Rp.625 untuk memperoleh setiap dolar. Misalkan kurs yang ditetapkan 

adalah Rp.750 untuk setiap dolar. Gambar 2.4 menunjukkan penawaran 

mata uang dolar melebihi permintaannnya. Jumlah kelebihan penawaran 

tersebut adalah sebesar MN. Dalam hal ini pemerintah harus membeli 

kelebihan penawaran mata uang dolar. 

 Dengan demikian, dalam sistem kurs tetap perlu memiliki cadangan 

valuta asing dan melakukan jual beli mata uang asing. Campur tangan 

pemerintah dalam jual beli mata uang  asing adalah langkah yang sangat 

penting untuk mempertahankan nilai kurs yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Campur tangan pemerintah yang lain yang berkaitan dengan 

kebijakan sistem kurs tetap adalah kebijakan untuk menaikkan atau 

menurunkan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang 

asing. Langkah pemerintah untuk menurunkan mata uangnya terhadap 
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mata uang asing dinamakan devaluasi. Sedangkan, tindakan yang 

menyebabkan mata uang negara itu naik nilainya terhadap mata uang asing 

dinamakan revaluasi. 

Keuntungan dari sistem kurs devisa tetap adalah adanya kepastian 

dan kestabilan kurs. Dengan adanya kepastian dan kestabilan kurs di 

harapkan kegiatan-kegiatan ekonomi lebih mantap, sebab produsen, 

konsumen, investor, bisa merencanakan kegiatan mereka secara lebih 

pasti. Keuntungan penting yang lain adalah dihindarinya kegiatan 

spekulasi yang berlebihan di pasar devisa karena kurs devisa di jaga 

kestabilannya. Spekulasi yang berlebihan membahayakan kestabilan 

moneter dan mengganggu kegiatan ekonomi normal. Kerugiannya adalah 

apabila kurs tersebut dipertahankan pada tingkat yang tidak realistis 

(artinya, sangat berbeda dengan tingkat kurs keseimbangan, yaitu kurs 

yang terjadi seandainya kurs tersebut ditentukan di pasar bebas). Sebagai 

contoh, selama tahun 1960-an, Indonesia mempertahankan kurs rupiah 

yang terlalu tinggi (overvalued exchange rate). Akibatnya, harga mata 

uang asing di pasar “gelap” (yaitu, pasar bebas) beberapa kali lipat lebih 

tinggi daripada kurs resminya. Dalam keadaan seperti ini kegiatan 

ekonomi justru terganggu (Boediono 2000 : 99). 

2. Floating Exchange Rate System. 

Pada sistem ini, nilai tukar rupiah dibiarkan bergerak sesuai dengan 

permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, sehingga nilai tukar akan 

menguat apabila terjadi kelebihan penawaran diatas permintaan dan nilai 
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tukar akan melemah apabila terjadi kelebihan permintaan diatas 

penawaran yang ada di pasar valas. Penerapan sistem kurs mengambang 

bebas mempunyai kelebihan berupa tidak perlunya cadangan devisa yang 

besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan nilai tukar pada 

suatu level tertentu. Dalam hal ini kurs dapat mengalami perubahan secara 

bebas dalam permintaan dan penawaran valuta asing. Oleh karena itu, 

pemerintah tidak perlu melakukan jual beli valuta asing karena dalam 

sistem tersebut tidak terdapat kelebihan permintaan dan penawarannya. 

Hal ini juga berarti bahwa pemerintah tidak perlu menyimpan cadangan 

valuta asing. Selain itu dalam sistem kurs bebas akan menimbulkan 

kapasitas didalam perdagangan dengan negara-negara lain dan akan 

mengurangi kegiatan spekulasi dalam jual beli mata uang asing.  

3. Managed Floating Exchange Rate System. 

Dalam sistem ini nilai tukar ditentukan sesuai mekanisme pasar sepanjang 

dalam intervention band (batas pita intervensi) yang ditetapkan bank 

sentral. 

 

5. JUMLAH UANG BEREDAR ATAU JUB 

   Uang yang beredar adalah seluruh uang kartal ditambah uang giral 

yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat. Uang kartal adalah uang 

tunai yang dikeluarkan pemerintah atau bank sentral yang langsung 

dibawah kekuasaan masyarakat umum untuk menggunakannya. 
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Sedangkan uang giral adalah seluruh nilai saldo rekening koran (giro) 

yang dimiliki masyarakat pada bank-bank umum (Boediono, 1993 : 86). 

  Jumlah uang beredar pada suatu saat adalah penjumlahan dari uang 

kartal ditambah uang giral. Dalam kepustakaan ekonomi moneter rumus 

ini menyatakan uang beredar dalam arti sempit (narrow money). Dan 

dirumuskan sebagai berikut : 

   M1 = K+ D 

Dimana : 

 M1 = Uang beredar dalam arti sempit (narrow money) 

  K    = Uang kartal ( currency) 

D    = Uang giral (demand deposit) 

  Sedangkan pengertian yang lain, yaitu uang yang beredar dalam 

arti luas adalah uang beredar dalam arti sempit (narrow money) ditambah 

uang kuasi (quasy money). Uang kuasi adalah sesuatu yang mendekati ciri 

uang termasuk deposito dan tabungan. Hal itu disebut uang beredar dalam 

arti luas (broad money) dan dirumuskan sebagai berikut : 

 M2 = M1 + T 

 Dimana : 

 M2  = uang yang beredar dalam arti luas (broad money)  

 M1  = uang yang beredar dalam arti sempit (narrow money) 

T    = saldo deposito berjangka dan tabungan miliki masyarakat 

pada bank. 
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  Namun dalam keadaan-keadaan tertentu narrow money mungkin 

tidak berkembang sejalan dengan broad money, seperti misalnya pada 

awal 70-an di Indonesia. Pada waktu itu broad money meningkat lebih 

cepat daripada narrow money karena kenaikan yang menyolok dari 

deposito di bank-bank. Salah satu sebabnya adanya aliran uang masuk dari 

luar negeri karena tingkat bunga deposito di Indonesia sangat tinggi. 

Perubahan kepercayaan masyarakat terhadap nilai uang bisa pula 

mempengaruhi perkembangan masing-masing konsep “uang beredar” 

secara berbeda. 

  Ada lagi pengertian yang lain, yaitu M3 adalah M2 ditambah 

dengan deposito berjangka dengan jumlah besar, pasar uang antar bank 

berjangka, surat berharga pasar uang yang dikuasai  oleh lembaga 

(institution only money market mutual funds). Jumlah uang beredar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah uang beredar dalam arti luas atau 

M2. 

 

6. TINGKAT SUKU BUNGA SBI 

  Sertifikat Bank Indonesia adalah salah satu instrumen yang 

digunakan untuk kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) 

dari bank sentral (BI). Di mana pembelian SBI ini dilakukan melalui 

mekanisme sistem perbankan, yaitu penempatan dana dalam bentuk SBI 

dinyatakan sebagai tingkat suku bunga SBI.  
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  Suku bunga SBI seringkali dipersepsikan sebagai suku bunga 

kebijakan Bank Indonesia, baik oleh pelaku pasar maupun oleh masyarakat 

secara umum. Bukti empiris atas hal ini misalnya terlihat dari hasil survey 

Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa pembentukan suku bunga 

deposito perbankan sangat dipengaruhi oleh suku bunga SBI. 

  Operasi yang dilakukan oleh bank sentral (Bank Indonesia) adalah 

dengan menjual SBI sebagai sarana mengurangi jumlah uang yang beredar 

lewat mekanisme sistem perbankan. Sebagai contoh, adanya kebijakan uang 

ketat dari Bank Indonesia yaitu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga 

SBI dengan harapan agar lembaga keuangan (kalangan perbankan) 

menempatkan sebagian dananya ke Bank Indonesia. Kondisi ini akan 

mempengaruhi tingkat suku bunga domestik menjadi naik. Perekonomian 

mengalami kontraksi, pengurangan ekspansi kredit, dan pengurangan jumlah 

uang yang beredar disebabkan adanya sebagian dana yang masuk ke Bank 

Indonesia. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menekan laju inflasi.  

  Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk 

dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto (Bank Indonesia), 

munculnya SBI sebagai akibat kebijakan deregulasi pemerintah pada tanggal 

1 Juni 1983 yang lebih dikenal dengan PAKJUN 1983, dari sisi moneter inti 

dari kebijakan ini adalah : 
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a. Kebebasan pada bank pemerintah untuk menetapkan suku bunga 

deposito, sebelumnya suku bunga deposito ini masih diatur oleh Bank 

Indonesia. 

b. Dihapuskannya ketentuan yang mengatur pembatasan ekspansi aktiva 

dalam negeri bersih perbankan, yang sebelumnya digunakan sebagai 

salah satu instrumen. Intervensi langsung sebagai gantinya pemerintah 

menggunakan instrumen tidak langsung yaitu penentuan cadangan 

minimum, operasi pasar terbuka (OPT), fasilitas diskonto, dan moral 

suasion. 

c. Pengurangan penyediaan KLBI pada kredit program. 

 

B. PENELITIAN SEBELUMNYA 

Sebagai bahan pertimbangan dalam meninjau penelitian ini, perlu 

dikemukakan hasil penelitian terdahulu. Umi Julaihah dan Insukindro 

(2004), menganalisis dampak kebijakan moneter terhadap variabel 

makroekonomi di Indonesia tahun 1983.1-2003.2 memperlihatkan bahwa 

berdasarkan hasil impulse response yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi tidak merespon adanya kejutan satu standar deviasi 

dari uang primer. Sedangkan pengaruh kejutan uang primer terhadap 

inflasi yang terlihat cukup signifikan, ternyata menghasilkan prize puzzle. 

Prize puzzle merupakan kondisi dimana ekspnasi moneter yang dilakukan 

oleh otoritas moneter ternyata direspon dengan penurunan inflasi. 

Penggunaan suku bunga SBI sebagai variabel kebijakan ternyata 
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memberikan hasil yang lebih baik daripada penggunaan uang primer. 

Penggunaan agregat moneter untuk kasus di Indonesia ternyata hanya 

berdampak pada inflasi dan tidak memiliki pengaruh terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Berdasarkan variance decomposition, maka terlihat bahwa uang 

primer tidak mampu memberikan kontribusi terhadap variabilitas inflasi 

sebesar 5%. Sedangkan SBI memiliki kemampuan untuk menjelaskan 

variabilitas pertumbuhan ekonomi sekitar 2.2% hingga 14%, dan SBI 

terlihat lebih mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ketika 

horizon waktu semakin panjang. Hal yang menarik dari variance 

decomposition adalah bahwa nilai tukar ternyata sangat dipengaruhi oleh 

variabel kebijakan, yaitu baik ketika menggunakan variabel kebijakan 

uang primer maupun ketika menggunakan SBI. Uang primer mampu 

menjelaskan variabilitas nilai tukar sebesar 10% hingga 22%, sedangkan 

SBI mampu menjelaskan variabilitas nilai tukar sebesar 25% hingga 38%. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa adanya kejutan kebijakan moneter ternyata 

direspon secara cepat oleh nilai tukar dibandingkan dengan variabel-

variabel ekonomi makro lain. 

Iswardono S. Permono (2002), menganalisis deregulasi, efisiensi, 

dan pertumbuhan ekonomi. Menganalisis hubungan antara suku bunga 

dengan pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan model makro untuk 2 

sektor, model ini menunjukkan bahwa keseimbangan suku bunga riil yang 

tinggi merupakan faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan 
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seandainya total tabungan riil tidak terpengaruh terhadap suku bunga. Hal 

ini disebabkan karena perbaikan kualitas dalam cadangan kapitalnya. 

Estimasi yang dilakukan oleh Fry, dengan mengikuti model McKinnon, 

terhadap biaya atas terjadinya penindasan finansial. Singkatnya kalau 

terjadi keseimbangan suku bunga akan terjadi penurunan pada suku bunga 

deposito riil yang selanjutnya menurunkan permintaan uang riil dan 

penawaran kredit riil. Dan sebaliknya penekanan terhadap kredit riil akan 

menurunkan baik itu laju investasi tetap dan juga investasi pada modal 

kerja. Hal ini akan menurunkan kapasitas pendayagunaan cadangan kapital 

yang selanjutnya akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan oleh, Levi Iqbal Adios mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 2000, dengan 

judul penelitian “Analisis Fluktuasi Kurs Rupiah Terhadap Dolar 

AS(Januari 1998-Desember 2002)”. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut : Dalam jangka panjang dan jangka pendek SBI 

mempunyai hubungan yang negatif  dan signifikan dengan kurs rupiah. 

Kondisi ini sesuai dengan dengan kebijakan moneter yang diambil oleh 

bank sentral (BI) melalui otoritas pasar terbuka dimana untuk menjaga 

kestabilan nilai tukar rupiah dengan menaikkan tingkat suku bunga SBI, 

kondisi ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sjamsul 

Arifin dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa suku bunga efektif 

untuk memperkuat nilai tukar apabila tidak terdapat faktor-faktor non 

ekonomi lainnya. Peningkatan suku bunga ini akan memperkuat nilai 
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rupiah karena terjadi pemasukan modal dari luar negeri yang menambah 

jumlah dolar di dalam negeri (Sjamsul Arifin, 1998:8).  

 

C.  KERANGKA PEMIKIRAN 

Dalam memecahkan suatu masalah perlu disusun suatu kerangka 

pemikiran agar mempunyai bentuk yang terarah pada pemecahan masalah. 

Skema kerangka pemikiran dari pengaruh kebijakan moneter terhadap 

pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut: 

Kerangka Pemikiran : 

 

   

 

 

 

 

 

 

Keterangan gambar 2.5 : 

Untuk membantu proses berpikir dari permasalahan yang 

dikemukakan, berdasarkan acuan tinjauan pustaka dapat dijelaskan hal-hal 

sebagai berikut: selama krisis berlangsung instrumen moneter yang 

tersedia bagi Bank Indonesia untuk melaksanakan stabilisasi menjadi 

sangat terbatas sehingga, inflasi, kurs atau nilai tukar rupiah terhadap 

Kebijakan 
moneter  

inflasi 

kurs 

Tingkat Suku 
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Pertumbuhan 
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JUB 

pemerintah 
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dolar, tingkat suku bunga SBI dan jumlah uang beredar menjadi andalan 

Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Sejak diterbitkannya UU No.23 Tahun 1999 status kelembagaan 

Bank Indonesia menjadi independen tetapi untuk mencapai tujuan secara 

bersama-sama tidak lepas dari campur tangan pemerintah seperti mencapai 

kestabilan nilai rupiah dan memperluas kesempatan kerja. Sehingga Bank 

Indonesia harus bisa menyesuaikan kebijakannya dengan keadaan 

pemerintah dan situasi moneter. 

 Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Apabila inflasi meningkat maka harga-harga akan meningkat akibatnya 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun, sehingga akan 

mengakibatkan pertumbuhan ekonomi menurun. 

 Tingkat suku bunga SBI berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan dalam tingkat suku bunga akan 

mempengaruhi permintaan uang domestik dikarenakan motif berspekulasi 

yang selanjutnya menurunkan permintaan terhadap uang dalam negeri. Hal 

ini akan mengakibatkan perekonomian negara menjadi buruk sehingga 

pertumbuhan ekonomi menurun. 

 Jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan 

ekonomi. Apabila JUB meningkat akan mengakibatkan inflasi sehingga 

permintaan masyarakat akan barang dan jasa menurun dan pada akhirnya 

pertumbuhan ekonomi menurun. 
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 Kurs berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Apabila 

kurs meningkat maka harga faktor produksi meningkat, sehingga 

pengeluaran pemerintah meningkat yang akan mengakibatkan permintaan 

masyarakat menurun sehingga produktifitas turun dan permintaan akan 

faktor produksi menurun dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi 

menurun. 

 Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap variabel-

variabel makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkat apabila 

variabel makroekonomi berjalan dengan stabil. Seperti rendahnya laju 

inflasi, terkendalinya jumlah uang beredar, stabilnya nilai tukar sehingga 

memberikan ruang gerak bagi kebijakan moneter untuk menurunkan suku 

bunga secara bertahap sehingga memberikan dorongan bagi proses 

terciptanya pertumbuhan ekonomi. 

 

D. HIPOTESIS 

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Diduga Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

2. Diduga Kurs berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Diduga Tingkat Suku Bunga SBI berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

4. Diduga JUB berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan penelitian yang 

bersifat kuantitatif dengan mengambil data sekunder dan merupakan runtut 

waktu antara tahun 1999-2003 yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu 

pertumbuhan ekonomi dan empat variabel bebas yaitu inflasi, kurs, tingkat 

suku bunga SBI, dan JUB. Pemilihan periode waktu tersebut dimaksudkan 

karena pada periode tersebut kondisi perekonomian Indonesia mengalami 

pasca krisis akibat krisis ekonomi dan moneter yang mengakibatkan 

pertumbuhan ekonomi mengalami ketidakstabilan sehingga menarik untuk 

diamati. 

 

B. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diperoleh dari laporan bulanan Bank Indonesia, laporan tahunan BPS, data 

lain yang bersumber dari referensi studi kepustakaan melalui makalah, jurnal, 

artikel dan bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung. Penelitian 

ini menggunakan data bulanan. Oleh karena itu, untuk mendukung penelitian 

dilakukaninterpolasi data tahunan ke data bulanan, dengan formulasi sebagai 

berikut (Insukindro,1990) 
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Y1t  : Data dari bulan ke –1 dari tahun t 

Yt   : Data pada tahun t 

Yt-1: Data pada tahun sebelumnya 

I      : 1, 2, 3,........,12 

Berdasarkan rumus tersebut dapat diperoleh cara untuk menurunkan data 

bulanan sebagai berikut: 
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Dimana Y1t, Y2t, Y3t......Y12t merupakan data pada bulan ke – 1,2,3....dan 

ke-12.  

C.   Definisi Operasional Variabel 

a.  Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan 

ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun dalam persentase. Untuk 

mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara 

membandingkan produk domestik bruto riil (PDB riil) dari berbagai 

tahun. PDB riil adalah jumlah produksi barang-barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkan dalam batas wilayah suatu negara selama satu tahun 

menurut harga tetap yaitu dengan cara menilainya kembali berdasarkan 

kepada harga-harga pada tahun dasar perbandingan dengan 

menggunakan indeks harga konsumen (Price Index).  

Laju pertumbuhan ekonomi =   
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PDBt = Produk domestik bruto pada tahun t 

PDBt-1  = Produk domestik bruto pada tahun t-1 

 b. Laju inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga secara umum yang terjadi di 

suatu wilayah dalam waktu tertentu. Tingkat inflasi yang 

digunakan merupakan hasil dari perhitungan berdasarkan IHK dan 

dinyatakan dalam bentuk persen (%) setiap tahun. 

 c. Nilai tukar kurs 

 Dalam penelitian ini digunakan kurs nominal yang 

merupakan perbandingan harga suatu mata uang terhadap mata 

uang lainnya dan dinyatakan dalam nilai Rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat (Rp/As $). 

 d. Tingkat suku bunga SBI 

  Sertifikat Bank Indonesia adalah salah satu instrumen yang 

digunakan untuk kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market 

Operation) dari Bank Sentral (Bank Indonesia). Dimana pembelian 

SBI ini dilakukan melalui mekanisme sistem perbankan, yaitu 

penempatan atau pencairan kembali dana-dana perbankan dan dana 

BUMN maupun perusahaan milik negara. Hasil yang diterima dari 

penempatan dana dalam bentuk SBI dinyatakan sebagai tingkat 

suku bunga SBI yang besarnya dinyatakan dalam bentuk persen 

0
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1

1 100C
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-
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(%) pertahun setiap bulan, data ini diperoleh dari laporan tahunan 

Bank Indonesia. 

 e. JUB 

  Jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uang dalam arti luas (M2) akhir periode tahun yakni uang 

giral dan uang kartal ditambah dengan uang kuasi (quasi money). 

Quasy money adalah sesuatu yang mendekati ciri uang termasuk 

deposito dan tabungan. 

 

D. METODE ANALISIS DATA 

 Dalam analisis ekonometrika, pemilihan model merupakan salah satu 

langkah yang penting disamping pembentukan model teoritis dan model 

yang dapat ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan (forecasting) 

dan analisis mengenai implikasi kebijakan dari model tersebut, terlebih 

lagi jika analisis dikaitkan dengan pembentukan model dinamis yang 

perumusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Seperti perilaku atau 

tindak-tanduk pelaku ekonomi, faktor-faktor kelembagaan dan pandangan 

pembuat model terhadap masalah yang dihadapi (Insukindro,1992 : 3). 

 Dalam penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan 

kebijakan moneter Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia pasca krisis ini,  dengan melihat pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen pada periode tersebut. Pendekatan 

yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel berupa 
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pendekatan teori ekonomi, teori statistika, dan teori ekonometrika. Model 

alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ekonometerika Error Correction Model (ECM). 

a. Unit Root Test atau Uji Akar-Akar Unit  

   Pengujian ini bertujuan untuk menentukan stasioner sebuah 

variabel, keadaan stasioner adalah keadaan dimana karakteristik 

proses stokastik atau random tidak berubah selama kurun waktu 

yang berjalan. Keadaan ini diperlukan untuk dapat membentuk 

persamaan yang mampu menggambarkan keadaan variabel di masa 

lalu dan di masa yang akan datang. Pengujian unit root test akan 

dilakukan dengan menggunakan Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

test. 

b. Uji Derajat Integrasi  

  Apabila data yang diamati pada uji akar-akar unit ternyata 

tidak stasioner maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji 

derajat integrasi. Uji ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat 

integrasi berapakah data yang diamati stasioner. 

c.   Uji Kointegrasi 

 Apabila kita mempunyai data variabel ekonomi yang non 

stasioner, kita masih tetap dapat melakukan analisis. Caranya ialah 

dengan membentuk kombinasi linier dari variabel-variabel 

tersebut. Jika kombinasi linier tersebut dapat dibentuk, maka 
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variabel tersebut dikatakan berkointegrasi artinya variabel-variabel 

tersebut memiliki hubungan jangka panjang. 

 

E. Analisis ekonometrika 

a. Analisis Error Correction Model 

Dalam penelitian ini digunakan model koreksi kesalahan atau error 

corection model (ECM). Untuk menyatakan apakah model ECM yang 

diguankan sahih atau tidak maka koefisien Error Corection Term harus 

signifikan. Jika koefisien ini tidak signifikan maka model tersebut tidak 

cocok dan perlu dilakukan perubahan spesifikasi lebih lanjut. 

(Insukindro, 1990). Pendekatan model dinamis koreksi kesalahan 

digunakan karena keunggulan-keunggulan yang dimilikinya antara lain 

kemampuan model koreksi kesalahan untuk meliput lebih banyak 

variabel yang digunakan dalam analisis jangka pendek maupun jangka 

panjang, dan mengkaji konsisten tidaknya model empirik yang dibentuk 

dengan teori ekonomika serta dalam usaha mencari pemecahan terhadap 

variabel runtun waktu yang tidak stasioner sehingga dapat memecahkan 

masalah regresi lancung dan korelasi lancung. Hal ini dikarenakan akibat 

yang ditimbulkan dari sebuah regresi lancung antara lain adalah 

koefisisen regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi 

tersebut akan meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi 

terkait menjadi salah atau invalid (Gujarati, 1997: 387). 
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Selain itu ECM dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa 

pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan dalam hal 

bahwa fenomena yang diinginkan oleh para pelaku ekonomi belum tentu 

sama dengan kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu perlu untuk 

melakukan suatu penyesuaian sebagai akibat dari adanya perbedaan 

fenomena aktual yang terjadi antar periode. 

 Tahapan penurunan persamaan Error Corection Model diturunkan 

dari fungsi biaya kuadrat tunggal yang didasari pada model dari 

Domowitz dan Elbadawi (Suryantoro, 1997: 43). 

Pertama : Membuat hubungan persamaan dasar antara variabel tak bebas 

(dependent variabel) dengan variabel bebas (independent variabel). 

Misalkan GRW*t =α0 + α1INFt + α2Kurst + α3JUBt + α4SBIt………..3.1 

Dimana : GRW = Pertumbuhan Ekonomi 

   INF = inflasi 

   Kurs = nilai tukar rupiah terhadap dollar AS(Rp)  

   JUB = Jumlah uang beredar 

   SBI = Tingkat suku bunga SBI (%) 

Kedua : Membentuk fungsi biaya dalam formulasi ECM 

(khususnyafungsi biaya kuadrat tunggal) yang dirumuskan : 

Ct
de = b1(GRWt - GRW*t)

2 + b2[(1-B)GRWt-∫t(1-B)Zt]
2…………..3.2 

Dimana : 

Ct
de                    = fungsi biaya kuadrat periode tunggal 

dari       Domowitz dan Elbadawi. 
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b1(GRWt-GRW*t)   = biaya ketidakseimbangan. 

b2[(1-B)GRWt - ∫t (1-B)Zt] = biaya penyesuaian. 

B   = backward lag operator (t-1) 

Zt =vector variabel penentu tingkat PDB 

dalam   hal ini diasunsikan bahwa Zt = 

∫(INFt, Kurst, JUBt, SBIt). 

∫t         =  vector deret yang memboboti masing-

masing elemen Zt 

Ketiga : Meminimisasi fungsi biaya kuadrat periode tunggal dari 

persamaan 1.2 terhadap variabel GRWt, sehingga didapatkan : 

Minimum Ct
de →dct

de IdPDBt = 0 sehingga 

2b1(GRW - GRW*t) + 2b2[(1-b)GRWt - ∫ t (1-B)Zt] = 0 

b1(GRWt – GRW*t) + b2 [(1-B)GRWt-∫ t (1-B)Zt]= 0 

b1GRWt – b1GRW*t + b2BGRWt-b2BGRWt-b2 ∫ t (1-B)Zt = 0 

b1GRWt + b2GRWt = b1GRW*t + b2BGRWt - b2 ∫ t (1-B)Zt 

(b1+ b2) GRWt = b1GRW*t + b2BGRWt - b2 ∫ t (1-B)Zt 

GRWt = bGRW*t + (1-b)BGRWt + (1-b)∫t(1-B)Zt…………….3.3 

Dimana : 

b  = b1/(b1+b2) 

GRWt  = pertumbuhan ekonomi pada tahun t 

GRW*t = pertumbuhan yang diharapkan pada tahun t 

BGRWt =GRWt-GRWt-1 

Keempat : Melakukan subtitusi antara persamaan 3.1 serta fungsi 
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Zt = ∫(INFt, Kurst, JUBt, SBIt) secara bersama-sama kedalam persamaan 

3.3 akan didapatkan persamaan : 

GRWt = bGRW*t + (1-b)BGRWt + (1-b) ∫ t (1-B)Zt 

GRWt = b(α0 + α1inft + α2kurst + α3jubt + α4sbit) + (1-b)BGRWt +  

(1-b)∫t (1-B) [Inf, kurs, jub, sbi] 

GRWt = α0b + α1binft + α2kurst + α3bjubt + α4sbit + (1-b) GRWt - GRWt-1 +  

(1-b) ∫t [(inft-inft-1) + (kurst-kurst-1) + (jubt-jubt-1) + (sbit-sbit-1) ] 

GRWt = α0b + α1bInft + α2Kurst + α3bJUBt + α4bSBIt + (1-b) GRWt-

GRWt-1 + (1-b) ∫1 (Inft-Inft-1) + (1-b) ∫2 (Kurst-kurst-1) + (1-b) ∫3 

(JUBt-JUBt-1) + (1-b) ∫4 (SBIt-SBIt-1) 

GRWt = α0b + α1bInft + α2bKurst + α3bJUBt + α4bSBIt + (1-b) GRWt -

GRWt-1 + (1-b) ∫1 Inft-(1-b) ∫1 Inft-1 + (1-b) ∫2 Kurst – (1-b) 

∫2Kurst-1 +  

(1-b) ∫3 JUBt – (1-b) ∫3 JUBt-1 + (1-b) ∫4 SBIt – (1-b) ∫4SBIt-1  

GRWt = α0b + [α1b + (1-b) ∫1]Inft + [α2b + (1-b) ∫2]Kurst + [α3b +  

(1-b)∫3]JUBt + [α4b(1-b)∫4]SBIt - (1-b)∫1Inft-1 - (1-b)∫2Kurst-1 – 

 (1-b)∫3JUBt-1 - (1-b)∫4SBIt-1 + (1-b)GRWt-1 

Persamaan diatas dapat diringkas menjadi : 

GRWt = C0 + C1Inft + C2Kurst + C3JUBt + C4SBIt + C5Inft-1 + C6Kurst-1 + 

C7JUBt-1 + C8SBIt-1 + C9GRWt-1………………….3.4 

Dimana : C0  = α0b   C1 = α1b + (1-b) ∫1 

    C2  = α2b + (1-b) ∫2  C3 = α3b + (1-b) ∫3 

    C4  = α4b + (1-b) ∫4  C5 = α5b + (1-b) ∫5 
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    C6  =  α6b + (1-b) ∫6  C7 = α7b + (1-b) ∫7 

    C8  =  α8b + (1-b) ∫8  C9 = α9b + (1-b) ∫9 

   Persamaan diatas disebut sebagai Model Linear Dinamis, yang 

meliputi variabel tak bebas sebagai fungsi dari variabel bebas pada 

periode tersebut. persamaan tersebut kemudian dikurangi dengan : 

 GRWt-1 = C1Inft-1 + C2Kurst-1 + C3 JUBt-1 + C4SBIt-1 + GRWt-1 –  

C1Inft-1- C2kurst-1 – C3JUBt-1 – C4SBIt-1 + Inft-1 +  

Kurst-1 + JUBt-1+SBIt-1- Inft-1 – Kurst-1 – JUBt-1 – SBIt-1 + 

C9Inft-1 + C9Kurst-1+ C9JUBt-1 + C9SBIt-1 – C9Inft-1 – 

C9Kurst-1 – C9JUBt-1 – C9SBIt-1…..1.5 

Hasil pengurangan persamaan 3.4 dengan 3.5 yakni : 

GRWt-GRWt-1 =C0 + C1Inft - C1Inft-1 + C2Kurst – C2Kurst-1 + 

C3JUBt-C3JUBt-1+C4SBIt-SBIt-1+C5Inft-1+C1Inft-1+ 

C9Inft-1 – Inft-1 + C6Kurst-1 + C2Kurst-1 + C9Kurst-1– 

Kurst-1 + C7JUBt-1 + C3JUBt-1 + C9JUBt-1–JUBt-1 + 

C8SBIt-1 + C4SBIt-1 + C9SBIt-1 – SBIt-1 + Inft-1 +  

Kurst-1+JUBt-1 + SBIt-1– C9GRWt-1– C9Inft-1–  

C9Kurst-1 – C9JUBt-1+C9SBIt-1 
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Persamaan diatas dapat disederhanakan sebagai berikut : 

GRWt-GRWt-1 = C0 + C1(Inft-Inft-1) + C2(Kurst-Kurst-1) + 

C3(JUBt-JUBt-1) + C4(SBIt-SBIt-1) + 

 (C5+C1+C9-1)Inft-1+(C6+C2+C9-1)Kurst-1+ 

(C7+C3+C9-1)JUBt-1 + (C8+C4+C9-1)SBIt-1 + (1-

C9)[Inft-1 +Kurst-1+JUBt-1+SBIt-1-GRWt-1] 

Bentuk akhir dari persamaan ECM adalah :  

∆GRWt = C0 + C1DInft  + C2Dkurst + C3DJUBt + C4DSBIt + 

C5Inft1+C6Kurst-1+C7JUBt-1+C8SBIt-1+ C9ECT....3.6 

 Dimana :  

 Dinf   = Inf-Inft-1 

 Dkurs = kurs-kurst-1 

 DJUB = JUB-JUBt-1 

 DSBI = SBI-SBIt-1 

 C9      = Error Corection Term (ECT) 

 ECT   = Inft-1 + Kurst-1 + JUBt-1 + SBIt-1 – GRWt-1 

b.  Uji Statistik 

1) Uji t (t-test) 

 Uji t adalah uji secara sendiri-sendiri semua koefisien 

regresi, uji t ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen. Hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

 Ho : αi = 0 
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 Ha : αi ≠ 0 

 Pengujian dengan uji t adalah sebagai berikut: 

  

 
 
 
 
 

Ho diterima jika thitung < ttabel 

Ho ditolak jika thitung > ttabel 

 

 Dimana αi adalah koefisien regresi, Se adalah standar 

error koefisien regresi. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima 

dan Ha ditolak artinya variabel independen tidak mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan. Jika  t hitung > t tabel, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Uji F (F-test) 

  Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

independen secara serentak (bersama-sama) berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Langkah-langkah untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan uji F adalah sebagai berikut: 

(a) Menentukan hipotesis, hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian dinyatakan dalam : 

 Ho : αi = 0, Ha : αi ≠ 0 

(b) Menghitung F hitung dengan menggunakan komputer. 

( )iSe
i

thitung
a
a

=

Daerah 
terima  

daerah tolak 

t(a/2, n-k) 
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(c) Penentuan kriteria pengujian  

   c.1. Ho diterima dan Ha ditolak, apabila F hitung < F tabel. Ini 

menunjukkan variabel independen secara serentak 

(bersama-sama) tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

c.2. Ho ditolak dan Ha diterima, apabila F hitung > F tabel. Ini 

menunjukkan variabel independen secara serentak 

(bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

   Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap naik-turunnya variabel 

dependen. Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya 

koefisien determinasi (R2) yang besarnya antara 0 < R2 <1. 

Koefisien determinasi 0 berarti variabel independen sama sekali 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, bila mendekati 1 

berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Rumus R2 adalah sebagai berikut: 

 

    

( )
( )( )KNR

KR
Fhitung

--
-

=
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1/2 ( )KNKFFtabel --= ;1a;
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Keterangan : 

 R2 = Koefisien determinasi 

 N = Jumlah observasi 

  K = Jumlah variabel bebas 

c. Uji Asumsi Klasik 

  Dalam Penelitian ini untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik, dilakukan terhadap gejala 

Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan autokorelasi.  

1) Pengujian Multikolinearitas 

 Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana terdapat 

hubungan yang linier atau mendekati linier diantara variabel-

variabel penjelas. Akibat adanya Multikolinearitas sempurna, r2 xi,xj 

=1 adalah koefisien yang diestimasi tidak dapat ditentukan dan 

standard error dari koefisien menjadi sangat besar. Salah satu cara 

yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinearitas 

digunakan uji Klein yang membandingkan nilai koefisien korelasi 

setiap variabel penjelas (r2  xi,xj) dengan nilai koefisien determinasi 

dalam sampel besar (tetapi tetap tidak bias dan konsisten). Salah 

satu cara untuk mendeteksi masalah heteroskedastisitas adalah 

dengan uji Park. Metode ini mengandung prosedur dua tahap yaitu 

sebagai berikut : (Sritua Arief, 1993:34) : 
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· Melakukan regresi untuk suatu model regresi tanpa 

mempersoalkan ada tidaknya masalah heteroskedastisitas 

sehingga diperoleh nilai  

· residualnya. 

· Meregres residual yang dikuadratkan dengan variabel 

independent. Apabila dari hasil regresi besarnya semua koefisien 

regresi tidak signifikan, jika besarnya koefisien regresi ada yang 

signifikan berarti terdapat masalah heteroskedastisitas. 

3) Pengujian autokorelasi. 

 Suatu model dikatakan terdapat autokorelasi apabila terjadi 

korelasi serial diantara error term variabel pengganggu 

serangkaian observasi. Pengujian Durbin Watson diperlukan untuk 

mengetahui apakah model analisis mengandung autokorelasi atau 

tidak. Untuk pengujian ini terlebih dahulu ditentukan nilai krisis d1 

(lower limit) dan du (upper limit) berdasarkan jumlah observasi 

dan banyaknya variabel penjelas. Untuk mengkaji adanya 

autokorelasi dari hasil estimasi, mekanisme Durbin Watson adalah 

sebagai berikut (Gujarati, 1997 :213): 

Hipotesis Ho adalah bahwa tidak terdapat autokorelasi positif 

maupun negatif, maka jika : 

d<dl   : menolak Ho 

d<4-dl   : menolak Ho 

du<d<dl : menerima Ho 
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dari hasil estimasi diperoleh nilai d (DW) hitung. Kemudian 

dengan besarnya d tabel dengan tingkat signifikansi 10% (N,K-1) 

dimana N=jumlah observasi, dan K=jumlah variabel akan 

diperoleh nilai dl dan du. Apabila du<d<4-du, maka Ho diterima, 

yang menunjukkan bahwa dalam model analisis tidak terdapat 

autokorelasi baik positif meupun negatif. Tetapi untuk model 

dinamis, seperti ECM percobaan d tidak bisa digunakan untuk 

menguji ada tidaknya autokorelasi, karena DW statistik secara 

asimtotik akan bias mendekati nilai 2 (Arief, 1993 :15). 

Oleh karena alasan tersebut, maka digunakan lagrange multiplier 

test, yakni berupa regresi atas semua variabel lag t dari nilai 

residual regresi ECM. 

∆GRWt = C0 + C1DInft +C2Dlogkurst+C3DlogJUBt+C4DSBIt+ 

C5Inft-1+C6Kurst-1+C7JUBt-1+ C8SBIt-1+C9ECT 

Dari model tersebut akan di dapat nilai R2, kemudian nilai ini 

dimasukkan dalam rumus sebagai berikut : (n-1) R2, dimana n 

adalah jumlah observasi, kemudian dilakukan pengujian dengan 

hipotesa sebagai berikut :  

  H0 : α = 0 ; tidak terjadi autokorelasi 

  Ha : α ≠ 0 ; terjadi autokorelasi. 

Selanjutnya nilai (n-1)R2 diperbandingkan dengan x2 (0,1). Dimana 

x2 (0,1) adalah nilai kritis chisquare yang ada dalam tabel statistik 
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chisquare. Jika (n-1) R2 lebih besar dari x2 maka terdapat 

autokorelasi, dan jika sebaliknya maka tidak terjadi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM 

1. Independensi Bank Indonesia  

Independensi adalah salah satu faktor penting dalam pencapaian 

tujuan akhir suatu bank sentral. Permasalahan independensi telah ada 

semenjak bank sentral pertama berdiri. David Ricardo (1824) 

menganjurkan adanya otonomi bank sentral dan menganjurkan pula agar 

bank sentral tidak membiayai defisit anggaran belanja pemerintah. 

Independensi bank sentral sering dihubungkan dengan perkembangan 

maupun kinerja lembaga tersebut, tetapi independensi masih 

diperdebatkan kebaikan dan keburukannya. Independensi suatu bank 

sentral menjadi penting pada saat bank sentral tersebut memiliki target-

target tertentu, misalnya, target inflasi yang rendah. 

Secara umum, independensi didefinisikan sebagai kebebasan dari 

pengaruh, instruksi/pengarahan, atau kontrol dari pihak-pihak lain. Jika 

diterapkan dalam independensi bank sentral, Meyer (2000) 

mengartikannya sebagai kebebasan dari pengaruh, instruksi/pengarahan, 

atau kontrol, baik dari badan eksekutif maupun dari badan legislatif. 

Sementara itu, Fraser (1994) mendefinisikan independensi bank sentral 

sebagai kebebasan bank sentral untuk dapat melaksanakan kebijakan 

moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Tidak 
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termasuk dalam pengertian independen menurut Fraser adalah pendapat 

mengenai kebijakan moneter yang disampaikan oleh departemen-

departemen, konsultasi/koordinasi dengan Pemerintah dalam hal 

kebijakan moneter, atau kebijakan lainnya. 

  Dengan undang-undang yang baru tentang Bank Indonesia (UU 

No. 23 Tahun 1999, yang berlaku sejak 17 Mei 1999), Bank Indonesia 

telah memiliki status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang 

independen. Tingkat independensi Bank Indonesia tersebut dapat dilihat 

dari aspek goal independence, instrument independence, dan personal 

independence. 

1) Goal independence 

 Tujuan Bank Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah (tanpa penetapan 

rentang waktu secara spesifik). Namun, Bank Indonesia masih 

memiliki kebebasan menetapkan target dalam jangka pendek 

sehingga Bank Indonesia dapat dikatakan memiliki goal 

independence yang cukup tinggi seperti ECB dan BoJ tetapi tidak 

seindependen FedRes. 

2) Instrument independence  

 Bank Indonesia, sesuai dengan undang-undang, memiliki wewenang 

untuk menetapkan sendiri target-target operasionalnya tanpa 

pengaruh dari pemerintah. Dalam menjalankan kebijakan 

moneternya, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh dalam 
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menetapkan suku bunga jangka pendek tanpa pengaruh dari 

pemerintah. Dalam hal nilai tukar, sebagaimana negara-negara lain 

yang menerapkan sistem nilai tukar mengambang, pada dasarnya 

Bank Indonesia tidak diarahkan untuk mencapai target nilai tukar 

tertentu. Namun, Bank Indonesia masih dapat mempengaruhi gejolak 

nilai tukar melalui operasi valuta asing. Selain itu, Bank Indonesia 

tidak dapat lagi memberikan kredit kepada Pemerintah. Bank 

Indonesia dapat dikatakan memiliki instrument independence yang 

cukup tinggi yang lebih independence dari FedRes dan BoJ tetapi 

tidak seindependen ECB. 

3) Personal independence 

 Sesuai dengan undang-undang, pihak luar tidak dibenarkan 

mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia (Dewan Gubernur), 

dan Bank Indonesia (Dewan Gubernur) juga berkewajiban untuk 

menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari 

pihak mana pun juga. Anggota Dewan Gubernur mempunyai masa 

jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali satu kali. Jumlah 

anggota Dewan Gubernur berkisar antara enam dan sembilan orang 

dengan penggantian secara berkala. Pengusulan dan pengangkatan 

Gubernur dan Deputi Gubernur Senior dilakukan oleh presiden 

dengan persetujuan DPR. Sedangkan pengusulan Deputi Gubernur 

dilakukan oleh Gubernur dan diangkat oleh presiden dengan 

persetujuan DPR. Sementara itu, Bank Indonesia tidak meiliki status 
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hukum khusus seperti ECB. Bank Indonesia dapat dikatakan 

memiliki personal independence yang sedang, lebih independen 

dibandingkan dengan BoJ tetapi tidak seindependen FedRes atau 

ECB.  

2.   Kebijakan Moneter Periode Setelah Krisis Ekonomi  1997 

Strategi dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam upaya 

pemulihan ekonomi nasional mencakup pula sejumlah langkah 

kebijakan dan penataan kelembagaan di bidang moneter. Dari sisi 

kebijakan, langkah-langkah kebijakan moneter yang ditempuh lebih 

diarahkan kepada upaya menciptakan dan menjaga stabilitas moneter. 

Dengan msih rentannya nilai tukar rupiah dan relatif tingginya tekanan 

inflasi, kebijakan moneter yang pruden pada mulanya lebih ditekankan 

pada pengendalian jumlah uang beredar dalam perekonomian melalui 

pencapaian sasaran operasional uang primer yang ditetapkan sesuai 

dengan program yang disepakati antara Pemerintah dengan IMF. 

Langkah kebijakan ini secara berangsur-angsur mampu menstabilkan 

nilai tukar rupiah dan mengendalikan tekanan inflasi. Nilai tukar 

rupiah mulai stabil dan menguat dari rata-rata Rp. 9316 per dolar AS 

pada tahun 2002 menjadi rata-rata Rp. 8572 per dolar AS pada tahun 

2003. Demikian pula, laju inflasi menurun dari 10,03% pada tahun 

2002 menjadi 5,06% pada tahun 2003. Dengan perkembangan yang 

menggembirakan ini, Bank Indonesia mulai dapat menurunkan suku 

bunga SBI secara bertahap untuk lebih mendorong sektor riil, dan 
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pemulihan ekonomi nasional. Suku bunga SBI menurun dari 13,02% 

pada akhir tahun 2002 menjadi 7,34% pada Juni 2004. 

 Dari sisi kelembagaan, penguatan Bank Indonesia sebagai bank 

sentral RI dilakukan dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia sebagai pengganti diberlakukannya UU No. 13 

Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru 

ini, Bank Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai 

rupiah, dalam arti terkendalinya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar 

rupiah, merupakan salah satu prasyarat mendasar bagi tercapainya 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada gilirannya 

akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Reorientasi sasaran Bank 

Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan 

reformasi perekonomian dunia yang semakin kompetitif dan 

terintegrasi. Sebaliknya, kegagalan untuk memelihara kestabilan nilai 

rupiah, seperti tercermin pada kenaikan harga-harga dapat merugikan 

daya saing perekonomian.  

 Untuk mencapai tujuan diatas, Bank Indonesia melaksanakan 

tiga tugas pokok, yaitu : (i) menetapkan dan melaksanakan kebijakan 

moneter, (ii) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, 

(iii) mengawasi dan mengatur sistem perbankan. Pada dasarnya, 

pelaksanaan ketiga tugas ini mempunyai keterkaitan erat dalam upaya 

pencapaian kestabilan nilai rupiah. Misalnya, efektifitas pelaksanaan 
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tugas kebijakan moneter memerlukan dukungan sistem pembayaran 

yang efisien, cepat, aman, dan andal. Sementara itu, sistem 

pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal tersebut juga 

tergantung pada sistem perbankan yang sehat juga akan mendukung 

efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter ke kegiatan ekonomi riil 

terutama berlangsung melalui sistem perbankan. 

 Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran-

sasaran moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan cara-

cara antara lain : (i) operasi pasar terbuka, (ii) penetapan tingkat 

diskonto, (iii) penetapan cadangan wajib minimum, dan (iv) 

pengaturan kredit atau pembiayaan. Terkait dengan hal tersebut diatas, 

efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat tergantung pada 

sistem devisa yang dipilih. Untuk itu, Bank Indonesia diberikan 

kewenangan untuk melaksanakan kebijakan nilai tukar dan 

pengelolaan cadangan devisa sesuai dengan sistem nilai tukar dan 

sistem devisa yang ditetapkan, sejalan dengan tujuan kebijakan 

moneter dalam rangka mendukung kesinambungan pelaksanaan 

pembangunan ekonomi. 

 3.   Periode UU No. 23 Tahun 1999 

   Peran Bank Indonesia di bidang moneter pada UU Bank 

Sentral No. 23 Tahun 1999 ini, tujuan Bank Indonesia secara tegas 

dinyatakan dalam pasal 7. Tujuan tersebut terfokus pada upaya 
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mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai 

rupiah dimaksud mencakup dua hal. Pertama, kestabilan nilai rupiah 

terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju 

inflasi, dan kedua, kestabilan terhadap barang dan jasa yang tercermin 

dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.  

  Selanjutnya, pasal 10 UU BI menegaskan bahwa Bank 

Indonesia memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan 

moneter. Untuk itu perlu diperhatikan penetapan sasaran moneter 

dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan 

pengendalian moneter. Adapun pelbagai piranti yang digunakan antara 

lain : operasi pasar terbuka, penetapan tingkat diskonto, penetapan 

cadangan wajib minimum,pengaturan kredit atau pembiayaan, cara-

cara pengendalian moneter diatas dapat dilaksanakan juga berdasarkan 

prinsip syariah. 

 Dalam UU ini, fungsi bank Indonesia sebagai lender of the last 

resort tetap dipertahankan dengan prasyaratan yang lebih diperketat. 

Fungsi ini memungkinkan Bank Indonesia untuk membantu kesulitan 

pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Itupun kalau terjadi 

mismatch yang disebabkan karena resiko kredit atau resiko 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, resiko manajemen atau resiko 

pasar. 

  Berkaitan dengan kebijakan nilai tukar, pasal 12 UU-BI 

menegaskan bahwa Bank Indonesia melaksanakan kebijakan nilai 
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tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan. Yang 

menetapkan adalah pemerintah dalam bentuk keputusan presiden atas 

usulan Bank Indonesia. Kewenangan BI dalam melaksanakan 

kebijakan nilai tukar ini meliputi :  

· Dalam sistem nilai tukar tetap berupa devaluasi terhadap mata 

uang asing  

· Dalam sistem nilai tukar tetap berupa intervensi pasar 

· Dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali berupa penetapan 

nilai tukar harian serta lebar pita intervensi. 

  Status lembaga negara yang independen pada UU No. 23 

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank 

Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur 

tangan pemerintah/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang 

secara tegas diatur dalam UU ini (pasal 4). 

  Sebagai lembaga yang independen, Bank Indonesia memiliki 

otonomi penuh dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, untuk lebih 

menjamin independensi tersebut, kedudukan BI berada di luar 

pemerintah. Pencatuman status independen ini dinilai penting untuk 

memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan 

konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. 

Esensi dari independensi Bank Indonesia adalah agar tugas BI 

dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Implikasinya, Bank Indonesia 
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dituntut lebih transparan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugasnya.  

4. Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

  Salah satu aspek penting dari ciri kegiatan perekonomian yang 

menjadi titik tolak analisis adalah pandangan bahwa sistem pasar 

bebas tidak dapat mewujudkan tingkat penggunaan tenaga kerja 

(kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi, menstabilkan kegiatan 

ekonomi, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh selalu ada. 

Tujuan ini merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. 

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam 

perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan 

dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. 

 Sedikit-dikitnya ada 2 alasan yang menyebabkan sesuatu 

negara harus berusaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh 

dalam jangka panjang : (a) untuk menyediakan kesempatan kerja 

kepada tenaga kerja yang terus-menerus bertambah, (b) untuk 

menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Kedua alasan ini 

merupakan pendorong utama kepada pemerintah untuk berusaha 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Untuk menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang teguh perlu kebijakan ekonomi yang 

dijalankan oleh pemerintah dan BI selaku otoritas moneter. Kebijakan 

tersebut ada 3 bentuk yaitu : kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan 

kebijakan segi penawaran. 
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  Dari ketiga kebijakan tersebut, kebijakan moneter dianggap 

paling berpengaruh untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kebijakan moneter yang dijalankan oleh pemerintah dan BI selaku 

otoritas moneter dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang 

teguh lebih menekankan kepada :  

(a) Menekan laju inflasi. Inflasi menimbulkan beberapa akibat buruk 

kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara 

keseluruhan. Oleh sebab itu masalah tersebut perlu dihindari. 

Salah satu akibat penting dari inflasi ialah ia cenderung 

menurunkan taraf kemakmuran segolongan besar masyarakat. 

Sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari 

pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih 

cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil 

para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan keadaan 

ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat 

mengalami kemerosotan. Prospek pembangunan ekonomi jangka 

panjang akan menjadi semakin memburuk apabila inflasi tidak 

dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan bertambah cepat 

apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut 

cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, 

mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini 

akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu 

kebijakan moneter perlu dijalankan. 
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(b) Masalah neraca pembayaran. Neraca pembayaran memberikan 

beberapa informasi penting mengenai hubungan ekonomi 

diantara satu negara dengan negara-negara asing. Neraca 

pembayaran akan memberikan informasi mengenai nilai dan 

perkembangan ekspor dan impor. Ekspor dan impor adalah 

kegiatan yang selalu dilakukan oleh setiap negara dan sampai 

dimana peranan kegiatan tersebut dalam perekonomian dapat 

diamati dari perkembangan neraca pembayaran. Defisit dalam 

neraca pembayaran, yang disebabkan oleh impor yang melebihi 

ekspor, mengurangi tingkat kegiatan di dalam negeri dan 

masalah pengangguran yang lebih serius akan dihadapi. Masalah 

lain yang mungkin timbul adalah kehilangan kepercayaan orang 

terhadap prospek ekonomi negara tersebut dalam jangka panjang. 

Sebagai akibatnya modal dalam negeri akan mengalir keluar dan 

modal luar negeri tidak akan ditanam dinegara tersebut. Keadaan 

seperti ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di masa 

depan. 

(c) Menstabilkan kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi yang 

diidam-idamkan setiap negara pada umumnya diartikan sebagai 

suatu keadaan ekonomi di mana tidak terdapat pengangguran 

yang serius dan perekonomian menikmati kestabilan harga-

harga. Pengertian tersebut meliputi pula kestabilan dalam neraca 

pembayarannya. Dengan demikian pengertian kestabilan 
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ekonomi meliputi tiga hal berikut : (i) tingkat penggunaan tenaga 

kerja adalah tinggi, (ii) tingkat harga-harga tidak menunjukkan 

perubahan yang berarti, dan (iii) terdapat keseimbangan diantara 

ekspor dan impor dan lalu lintas modal dari/ke luar negeri. 

(d) Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan ini 

merupakan tujuan makroekonomi jangka panjang. Dari satu 

periode ke periode lainnya faktor-faktor produksi mengalami 

pertambahan dalam kuantitas dan kualitasnya. Pertambahan 

penduduk pada akhirnya akan menambah jumlah tenaga kerja, 

pendidikan, dan pengalaman kerja menambah keterampilan dan 

kemampuan tenaga kerja. Penawaran modal menambah barang-

barang modal dan meningkatkan penggunaan teknologi yang leih 

modern. Keahlian keusahawanan akan semakin berkembang. 

Berbagai perkembangan dan perbaikan ini akan menambah 

kemampuan sesuatu negara untuk memproduksi barang dan jasa. 

Tujuan menstabilkan ekonomi berarti pula keinginan untuk 

menghindari fluktuasi yang tajam dalam kegiatan ekonomi dari 

satu waktu ke waktu lainnya. Pertumbuhan ekonomi yang sangat 

cepat dapat menimbulkan inflasi. Apabila inflasi ini tidak dapat 

dikendalikan, kemerosotan ekonomi yang serius dapat berlaku 

pada masa berikutnya. Fluktuasi yang tidak dikendalikan tidak 

akan menjamin terwujudnya tiga hal yang dinyatakan diatas yaitu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

95  
 

pengangguran yang rendah, kestabilan harga-harga dan 

kestabilan neraca pembayaran. 

7. Perkembangan Variabel-Variabel Moneter Yang Mempengaruhi 

Pertumbuhan Ekonomi 

a. Perkembangan Pertumbuhan ekonomi 

Perkembangan ekonomi makro Indonesia pada triwulan IV-

1999 menunjukkan arah yang semakin membaik sekaligus 

mengindikasikan adanya harapan akan terus berlanjutnya proses 

pemulihan ekonomi secara bertahap. Kemajuan tersebut tidak terlepas 

dari relatif suksesnya pelaksanaan sidang umum MPR dan pergantian 

pimpinan nasional yang sedikit banyak telah menumbuhkan 

kepercayaan pelaku ekonomi terhadap kelangsungan ekonomi 

Indonesia.Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi triwulan III-1999 

yang lebih disebabkan oleh membaiknya sisi penawaran, pertumbuhan 

ekonomi triwulan ini justru lebih banyak didorong peningkatan sisi 

permintaan yaitu terutama dari konsumsi masyarakat dan pemerintah. 

Konsumsi masyarakat terus meningkat tidak saja karena menguatnya 

keyakinan konsumen tetapi juga dipengaruhi oleh relatif stabilnya 

pergerakan nilai tukar, rendahnya suku bunga, serta pola musiman 

berkaitan dengan hari raya keagamaanyang hampir bersamaan terjadi 

pada akhir tahun 1999 dan awal tahun 2000.  

Kondisi moneter selama triwulan IV-2000 menghadapi tantangan 

yang semakin berat karena besarnya tekanan terhadap nilai tukar 
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rupiah dan meningkatnya laju inflasi. Meskipun laju inflasi yang 

meningkat disertai dengan terus melemahnya nilai tukar selama 

periode ini lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor di luar kendali 

Bank Indonesia, kebijakan moneter tetap diarahkan untuk menyerap 

kelebihan likuiditas agar tidak menambah tekanan baru terhadap inflasi 

dan melemahnya nilai tukar. Kondisi perekonomian sampai dengan 

triwulan I-2001 secara umum masih menunjukkan pertumbuhan positif 

namun dengan laju pertumbuhan yang menurun. Berdasarkan 

kontribusi relatif, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi 

diperkirakan berasal dari sektor industri dan perdagangan. Dari sisi 

fundamental ekonomi, cenderung melemahnya nilai tukar rupiah 

memberikan tekanan yang lebih berat terhadap melambatnya kegiatan 

ekonomi dan meningkatnya inflasi. Tekanan depresiasi rupiah tersebut 

terutama disebabkan oleh meningkatnya permintaan dolar yang sangat 

besar yang tidak diimbangi oleh pasokan dolar yang memadai. 

Disamping itu, meningkatnya ketidakpastian di dalam negeri 

sehubungan dengan naiknya ketidakstabilan politik dan keamanan 

turut mendorong melemahnya nilai rupiah. Disamping faktor 

fundamental makroekonomi seperti melambatnya perekonomian dunia, 

peningkatan suku bunga, dan melemahnya nilai tukar rupiah.  

 Dalam triwulan IV-2002, stabilitas ekonomi moneter tetap 

terkendali meskipun mengalami tekanan yang cukup berat. Tekanan 

yang cukup berat terhadap stabilitas ekonomi mengakibatkan 
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terjadinya laju pertumbuhan ekonomi menurun. Turunnya laju 

pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2002, lebih rendah 

dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini antara lain terkait dengan 

kegiatan investasi dan ekspor yang belum menunjukkan kinerja 

optimal seperti yang diharapkan. Selain itu tekanan yang berat terjadi 

pada pola musiman perayaan hari besar keagamaan seperti idul fitri, 

natal, dan tahun baru. Kondisi moneter selama tiwulan I-2003 tetap 

stabil dan terkendali meskipun belum sepenuhnya mendorong 

pertumbuhan ekonomi. Hal ini tercermin pada relatif stabilnya 

indikator moneter sebagaimana yang ditunjukkan oleh perkembangan 

nilai tukar rupiah yang tetap terkendali dan uang primer yang masih di 

bawah target indikatifnya, sementara kecenderungan penurunan inflasi 

juga terus berlangsung seiring dengan membaiknya kondisi moneter 

tersebut, ruang gerak bagi Bank Indonesia untuk terus menurunkan 

suku bunga masih terbuka. Disisi sektoral, kegiatan ekonomi pada 

triwulan I-2003 diperkirakan tumbuh lebih lambat dibanding triwulan 

sebelumnya. Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini 

terutama berkaitan dengan melambatnya pertumbuhan pada hampir 

seluruh sektor ekonomi kecuali sektor industri dan sektor perdagangan. 

Kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2003 yang diperkirakan tumbuh 

sebesar 3,2% terutama didorong oleh pertumbuhan sektor 

bank/keuangan, sektor pengangkutan, dan sektor perdagangan, hotel 
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dan restoran. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi secara 

bulanan dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini : 

       Tabel 4.1 pertumbuhan ekonomi secara bulanan 1999-2003  

Bulan  1999 2000 2001 2002 2003 
Januari  8,021 2,299 0,876 0,462 0,581 
Februari  0,066 1,372 0,282 0,301 0,334 
Maret  0,066 0,181 0,282 0,300 0,333 
April  0,066 0,181 0,281 0,300 0,332 
Mei  0,066 0,180 0,280 0,299 0,331 
Juni 0,065 0,180 0,279 0,298 0,330 
Juli 0,065 0,180 0,278 0,297 0,329 
Agustus 0,065 0,179 0,277 0,296 0,328 
September 0,065 0,179 0,277 0,295 0,326 
Oktober 0,065 0,178 0,276 0,294 0,325 
November 0,065 0,178 0,275 0,293 0,322 
Desember 0,065 0,178 0,275 0,293 0,326 

         Sumber : BI, 2003 

b. Perkembangan Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi adalah indikator makro ekonomi yang 

sangat penting untuk dijaga sampai batas yang bisa ditoleransi oleh 

sistem dan institusi ekonomi yang ada. Jika inflasi terlalu tinggi, 

suhu perekonomian memanas dan tidak kondusif untuk 

perkembangan ekonomi disektor riil dan ekonomi masyarakat 

umumnya. Harga-harga meningkat pesat sehingga menimbulkan 

ketidakpastian sistem produksi karena bahan baku untuk produksi 

dan kegiatan ekonomi semakin mahal harganya.  

Dengan lebih menguatnya sisi permintaan dibandingkan 

sisi penawaran, secara umum telah berdampak pada semakin 

menyempitnya kesenjangan output yang terjadi tetap negatif, 

akibat lebih cepatnya pertumbuhan dari sisi permintaan, tekanan 
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harga pada triwulan IV-1999 terlihat mulai kembali meningkat. 

Bila dua triwulan sebelumnya perkembangan harga ditandai oleh 

deflasi, maka selama 3 bulan berturut-turut pada triwulan IV-1999 

tingkat harga mengalami inflasi bulanan masing-masing sebesar 

0,06%, 0,25%, dan 1,73% 

Pada triwulan IV-2000, laju inflasi IHK secara kumulatif 

(Oktober sampai Desember) mencapai 4,48%, lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan IHK kumulatif triwulan III-2000 yang 

mencapai 1,74%. Secara bulanan, perkembangan harga juga 

menunjukkan perkembangan yang meningkat sejak oktober 2000 

yang mencapai 1,16%, 1,32% pada November dan 1,94% pada 

Desember 2000. Berdasarkan kelompoknya, penyumbang terbesar 

laju inflasi pada triwulan ini berasal dari kelompok food terutama 

dari kelompok bahan makanan dan makanan jadi. Inflasi kelompok 

food pada triwulan IV-2000 mencapai 6,29%, sebagai akibat dari 

peningkatan permintaan dan cukai rokok.  

Sedangkan inflasi kelompok non-food masih tetap tinggi 

yaitu 3,06% pada triwulan IV-2000. Meningkatnya laju inflasi 

selama triwulan ini berkaitan erat dengan adanya hari-hari besar 

keagamaan, penyesuaian kebijakan pemerintah di bidang harga dan 

pendapatan serta depresiasi nilai tukar rupiah. 

Perkembangan inflasi pada tahun 2001 mengalami tekanan 

yang lebih berat dibandingkan tahun sebelumnya. Inflasi pada 
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tahun 2001 lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun 2000. 

Apabila dihitung secara tahunan, laju inflasi IHK pada triwulan I-

2001 telah mencapai 10,62% (y.o.y), lebih tinggi dibandingkan 

triwulan IV-2000 sebesar 9,35% (y.o.y). Secara bulanan, inflasi 

terjadi pada 11 bulan kecuali pada bulan Agustus yang mencatat 

deflasi. Inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 

2,12%. Tingginya laju inflasi IHK tersebut diperkirakan didorong 

oleh melemahnya nilai tukar rupiah, penerapan kebijakan harga 

dan pendapatan oleh pemerintah, serta tingginya ekspektasi 

masyarakat akan kenaikan inflasi pada triwulan mendatang sebagai 

akibat dari rencana penerapan kebijakan penghapusan subsidi 

BBM untuk industri. 

Dilihat berdasarkan kelompok barang, penyumbang utama 

laju inflasi IHK pada triwulan I-2001 adalah kelompok perumahan. 

Sementara itu inflasi kelompok bahan makanan serta makanan jadi 

telah mengakibatkan laju inflasi pada kelompok food. 

Pada tahun 2000 perkembangan inflasi menunjukkan 

terjadinya penurunan inflasi dibandingkan tahun 2001. Penurunan 

ini terutama disebabkan oleh menguatnya nilai tukar rupiah yang 

disertai rendahnya tingkat volatilitas dan membaiknya ekspektasi 

inflasi, sementara itu permintaan permintaan domestik belum 

membaiknya ekspektasi inflasi, sementara itu permintaan domestik 

belum menyebabkan tekanan inflasi yang signifikan karena 
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meningkatnya pasokan barang konsumsi yang berasal dari impor. 

Tingkat inflasi tahunan pada tahun 2002 sebesar 10,03%, sedikit 

diatas sasaran inflasi yang telah ditetapkan yaitu 9%-10%. 

Disamping itu, meningkatnya laju inflasi dalam triwulan 

IV-2000 juga bersumber dari adanya penerapan kebijakan 

peningkatan tariff dasar listrik (TDL), harga bahan bakar minyak 

(BBM), harga jual eceran (HJE) rokok, serta kenaikan harga gas 

elpiji. 

Sejalan dengan koreksi harga seiring dengan berlalunya 

hari raya keagamaan dan tahun baru, laju inflasi pada triwulan I-

2003 menurun dibandingkan dengan inflasi pada triwulan IV-2003. 

Dengan demikian secara tahunan laju inflasi pada triwulan ini 

sebesar 7,12% (q-t-q) jauh lebih rendah dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya yang sebesar 10.03% (y-o-y). Berdasarkan 

faktor-faktor yang menyebabkan inflasi, tekanan inflasi yang 

berasal dari faktor fundamental tidak signifikan. Tekanan inflasi 

yag berasal dari interaksi antara permintaan dan penawaran belum 

begitu kuat. Disisi permintaan, secara umum masih menunjukkan 

kecenderungan yang masih lemah sejalan dengan daya beli 

masyarakat yang relatif rendah. Ekspektasi masyarakat terhadap 

inflasi triwulan I-2003 menunjukkan kecenderungan yang 

membaik, hal ini terkait dengan keyakinan akan stabilnya nilai 

tukar rupiah, ketersediaan barang dan jasa membaiknya suku 
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bunga tersebut relatif mampu meredam laju inflasi pada triwulan 

ini. 

Disamping itu, kenaikan harga pada triwulan I-2003 juga 

bersumber dari kebijakan pemerintah di bidang harga terutama 

terhadap kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik (TDL) pada 

awal tahun, dan tarif angkutan. Pada triwulan ini, kebijakan 

pemerintah tersebut memberikan pengaruh yang cukup kuat 

terhadap inflasi yaitu mencapai 0,15% dan lebih besar 

dibandingkan dengan triwulan IV-2002. Walau demikian, dampak 

kebijakan pemerintah terhadap inflasi tersebut lebih rendah dari 

yang diperkirakan pada awal tahun berkaitan dengan penyesuaian 

kembali harga BBM, untuk selanjutnya pemerintah memutuskan 

untuk tidak mengubah harga BBM yang berlaku sampai harga 

minyak di pasar internasional mencapai $25 per barel. 

Dari sisi eksternal, pada triwulan I-2003 tidak terdapat 

tekanan inflasi yang signifikan seiring dengan relatif stabilnya 

perkembangan kurs rupiah selama periode laporan, bahkan secara 

umum pergerakan nilai tukar rupiah hingga pertengahan triwulan 

ini menunjukkan kecenderungan yang menguat. Perkembangan 

tersebut didukung oleh perkembangan IHPB impor dan ekspor. 

Untuk lebih jelasnya, perkembangan inflasi bulanan selama 

tahun 1999-2003 dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini :  
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     Tabel 4.2 Laju Inflasi bulanan 1999-2003 (%) 

Bulan  1999 2000 2001 2002 2003 

Januari  2,99 1,32 0,33 1,99 0,80 
Februari  1,28 0,07 0,87 1,50 0,20 
Maret  -0,19 -0,45 0,89 -0,02 -0,23 
April  -0,69 0,56 0,46 -0,24 0,09 
Mei  -0,28 0,84 1,13 0,80 0,36 
Juni  -0,36 0,50 1,67 0,36 0,55 
Juli  -1,06 1,28 2,12 0,82 1,01 
Agustus  -0,96 0,51 -0,21 0,29 0,94 
September  -0,69 -0,06 0,64 0,53 0,57 
Oktober  0,06 1,16 0,68 0,54 -0,02 
Nopember  0,25 1,32 1,71 1,85 0,36 
Desember  1,73 1,94 1,62 1,20 0,97 

         Sumber  : Bank Indonesia, 2003 
 

c.   Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

Selama triwulan IV-1999, perkembangan nilai tukar rupiah 

secara umum relatif stabil meskipun dalam beberapa periode 

rupiah sempat berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. 

Setelah sempat menguat cukup signifikan di triwulan III-1999, 

relatif stabil pada kisaran Rp.7100 per dolar AS di akhir tahun 

1999. Peningkatan permintaan terhadap dolar AS pada periode ini 

lebih disebabkan oleh kebutuhan dalam rangka pembayaran utang 

luar negeri dan reaksi pasar berkaitan dengan masalah Aceh dan 

Ambon, serta masalah Y2K. Melemahnya nilai rupiah tersebut 

juga terlihat dari meningkatnya premi Swap dan Risk premium 

Indonesia di luar negeri.  

Setelah menguat tajam pada paruh kedua triwulan III-2000 

(seiring dengan memudarnya kekhawatiran terhadap meningkatnya 

resiko keamanan selama berlangsungnya sidang tahunan MPR). 
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Melemahnya nilai tukar rupiah terus berlanjut secara persisten 

sepanjang triwulan IV-2000 dari level Rp.9395 per USD pada awal 

Oktober dan ditutup pada level Rp.9595 per USD pada akhir 

Desember, dengan titik tertinggi dicapai pada level Rp.9595 per 

USD.  

Melemahnya nilai tukar rupiah dalam triwulan IV-2000 

tersebut dilatar belakangi oleh meningkatnya pembelian valuta 

asing dari korporasi (genuine demand), serta pembelian valuta 

asing sebagai akibat munculnya kembali sentimen negatif terhadap 

instabilitas kondisi sosial politik di dalam negeri. 

Memasuki tahun 2001, kecenderungan melemahnya nilai 

tukar rupiah makin kuat pada bulan Maret 2001, nilai tukar rupiah 

mencapai Rp.10400, meskipun pada awal tahun 2001, rupiah 

sempat menguat dibandingkan pada akhir tahun 2000. Beberapa 

langkah yang diambil Bank Indonesia cukup memberikan 

sumbangan yang berarti terhadap penguatan nilai rupiah sejak awal 

minggu pertama Januari Bank Indonesia mulai secara aktif 

melakukan intervensi ke pasar dengan membatasi transaksi rupiah 

tekanan depresiasi terhadap rupiah terus berlanjut ketika pertikaian 

etnis yang sangat dramatis meletus di Kalimantan yang 

dikhawatirkan dapat meluas kedaerah lainnya. Melihat situasi 

kedepan yang tidak pasti hal ini menyebabkan tekanan beli (panic 

buying) terhadap dolar terutama dari korporasi terus menguat. 
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Dalam triwulan IV-2000, secara point to point rupiah 

menguat dari Rp.9015 pada akhir triwulan III-2000 menjadi 

Rp.8940 per dolar AS pada akhir Desember 2002. Sementara itu, 

secara point to point posisi rupiah pada akhir 2001 dengan 

perkembangan tersebut rupiah tercatat sebagai “mata uang 

berkinerja terbaik kedua” di Asia Pasifik setelah dolar Selandia 

Baru. 

Dalam triwulan IV-2003 nilai tukar rupiah bergerak lebih 

stabil, meskipun cenderung sedikit melemah bila dibandingkan 

triwulan sebelumnya. Nilai tukar rupiah dalam tahun 2003 ini telah 

menguat 6,29%. Lebih stabilnya pergerakan nilai tukar rupiah 

dalam periode ini tercermin dari menurunnya secara signifikan 

tingkat volatilitas nilai tukar rupiah dari rata-rata 1,67% menjadi 

0,45%. 

Untuk lebih jelasnya, perkembangan kurs rupiah bulanan 

selama tahun 1999 sampai dengan tahun 2003, dapat dilihat dalam 

tabel 4.3 berikut ini : 
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Tabel 4.3  Nilai Tukar Rupiah terhadap dolar AS 

Bulan  1999 2000 2001 2002 2003 
Januari  8950 7425 9450 10320 8890 
Februari  8730 7505 9835 10189 8895 
Maret  8685 7590 10400 9655 8922 
April  8260 7945 11675 9316 8803 
Mei  8105 8620 11058 8785 8419 
Juni 6726 8735 11440 8730 8230 
Juli 6875 9003 9525 9108 8337 
Agustus 7565 8290 8865 8867 8508 
September 8386 8780 9675 9015 8455 
Oktober 6900 9395 10435 9233 8439 
November 7425 9530 10430 8976 8501 
Desember 7100 9595 10400 8940 8487 

               Sumber : Bank Indonesia, 2003 

d. Perkembangan Jumlah Uang Beredar atau JUB 

Pertumbuhan M2 pada tahun 1999 mulai menunjukkan 

pertumbuhan yang melambat seiring dengan usaha pemerintah 

untuk membatasi peredaran uang di masyarakat. Iklim usaha yang 

mulai menunjukkan perkembangan yang positif telah menarik 

investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia, 

walaupun jumlahnya masih sedikit, di samping itu dengan semakin 

menurunnya tingkat suku bunga deposito dan tingkat suku bunga 

SBI menyebabkan iklim usaha di Indonesia mulai bangun dari 

tidurnya akibat krisis ekonomi simpanan valuta asing ke rupiah, 

terutama dalam triwulan pertama tahun 1998 ketika nilai tukar 

rupiah terdepresiasi pada titik terendah. 

Perkembangan uang beredar dalam arti luas (M2) 

mengalami penurunan. Posisi M2 pada akhir November 1999 

tercatat sebesar Rp.639,347 triliun, atau menurun sebesar Rp.12,9 
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dibandingkan dengan posisi September 1999. Secara tahunan, 

pertumbuhan M2 tercatat sebesar 17,5% lebih rendah 

dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya 

yang tercatat sebesar 18,5%. Penurunan tersebut terutama terjadi 

pada simpanan dalam valas yang disebabkan oleh faktor 

menguatnya nilai tukar rupiah. 

Posisi uang beredar dalam arti luas (M2) pada akhir 

November 2000 tercatat sebesar Rp.720,261 triliun, meningkat 

Rp.33.8 triliun dari posisi pada akhir triwulan III-2000. 

Peningkatan M2 yang cukup besar tersebut terutama berasal dari 

peningkatan pada simpanan valas, sebagai akibat relatif 

melemahnya kurs rupiah pada November 2000 dibandingkan kurs 

pada akhir triwulan sebelumnya. Peningkatan M2 rupiah tersebut 

terutama berasal dari peningkatan simpanan berjangka dan 

tabungan . Secara tahunan M2 tumbuh sebesar 12,7%, meningkat 

cukup besar jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang 

sebesar 5,2% 

Posisi M2 pada Agustus 2001 dibandingkan dengan bulan 

sebelumnya meningkat sebesar Rp.2.9 triliun hingga mencapai 

Rp.774.037 triliun (pertumbuhan tahunan 12,9%). Namun 

demikian apabila dibandingkan dengan posisi akhir triwulan II-

2001, M2 turun sebesar Rp.22,4 triliun terutama disebabkan oleh 

menguatnya nilai tukar rupiah terhadap USD sebesar 29%. 
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Penguatan nilai tukar ini mengakibatkan turunnya simpanan dalam 

valas hingga sebesar Rp.38,0 triliun. Apabila pengaruh penguatan 

nilai tukar tersebut dihilangkan, maka M2 justru meningkat sebesar 

Rp.15,2 triliun hingga mencapai Rp.811,6 triliun. 

Berdasarkan komponennya, peningkatan M2 selama awal 

bulan triwulan III-2001 ini terutama berasal dari peningkatan uang 

kuasi, simpanan giro, dan uang kartal. Berdasarkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi, peningkatan M2 terutama bersumber dari 

peningkatan kredit rupiah dan pengaruh ekspansi rupiah rekening 

pemerintah. 

Memasuki triwulan IV-2002 posisi M2 pada dua bulan 

pertama triwulan IV-2002 adalah sebesar Rp.870,0 triliun atau 

secara rata-rata tahunan tumbuh sebesar 6,3% lebih rendah 

dibandingkan rata-rata pertumbuhan tahunan triwulan sebelumnya 

(10,4%). Sementara itu, rata-rata pertumbuhan tahunan M2 

konstan dan M2 Rupiah pada dua bulan pertama triwulan IV-2002 

masing-masing adalah sebesar 8,9% dan 9,2% relatif melambat 

dibanding triwulan sebelumnya (11,1%).  

Masih meningkatnya M2 sampai dengan bulan kedua 

triwulan IV-2002 terutama disebabkan oleh peningkatan uang 

kartal dan tabungan. Posisi uang kartal sampai dengan dua bulan 

pertama triwulan IV-2002 kenaikan tertinggi uang kartal terutama 

terjadi pada November yaitu sebesar Rp.12,9 triliun dibanding 
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bulan sebelumnya. Kenaikan ini ditengahi karena faktor musiman 

menyambut puasa dan idul fitri. 

Sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian, 

perkembangan uang beredar pada triwulan IV-2003 (sampai 

dengan November) menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. 

Posisi M2 pada bulan November 2003 adalah Rp.944.647 triliun, 

atau selama triwulan IV-2003 tumbuh secara rata-rata sebesar 

8,0% (y-o-y), lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan III-2003 

sebesar 5,71% (y-o-y). Berdasarkan faktor-faktornya, peningkatan 

M2 pada triwulan IV-2003  terutama disebabkan oleh peningkatan 

aktiva luar negeri bersih dan kredit rupiah. Untuk lebih jelasnya 

perkembangan jumlah uang beredar dapat dilihat pada tabel 4.4 

berikut ini : 

    Tabel 4.4 JUB Januari 1999 sampai dengan Desember 2003     

(Milyar Rupiah) 

Bulan  1999 2000 2001 2002 2003 
Jan  592305 650597 738731 831411 881215 
Feb  602666 653334 755898 833084 877776 
Mar 603325 656451 766812 837160 882809 
Apr 613140 665651 792227 838022 893029 
Mei 628260 683477 788320 838635 893029 
Juni 615411 684335 796440 844053 894554 
Juli 627207 689934 771135 852718 901713 
Agts 636529 685602 774037 856835 905499 
Sept 652289 686453 783104 859706 911223 
Okt  628896 707447 808514 863010 926324 
Nop 639347 720261 821691 870046 944647 
Des 646205 747028 828278 883908 952821 

     Sumber : BI, 2003. 
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e.  Perkembangan Tingkat Suku Bunga Sbi 

Implikasi perbaikan tingkat inflasi secara teoritis 

berpengaruh langsung terhadap suku bunga. Atau setidaknya, 

peluang menurunkan tingkat suku bunga pada saat tingkat inflasi 

rendah jauh lebih besar dibandingkan dengan tingkat inflasi tinggi. 

Dengan memainkan instrumen lelang SBI, Bank Indonesia secara 

bertahap tetapi pasti dapat menurunkan tingkat suku bunga karena 

berhasil menyerap sejumlah besar uang beredar di masyarakat. 

Perkembangan penurunan tingkat suku bunga ini 

merupakan konsekuensi logis dari penurunan suhu ekonomi 

dimana tingkat indeks harga-harga juga mengalami penurunan 

cukup nyata. Selain itu, mekanisme lelang SBI yang dilakukan 

secara reguler berperan cukup besar terhadap pengurangan jumlah 

uang beredar yang bocor karena BLBI selama masa krisis ini. 

Perkembangan suku bunga sepanjang triwulan IV/1999 

ditandai dengan terus berlanjutnya kecenderungan menurun meski 

dengan laju yang melambat. Hingga akhir Desember 1999, suku 

bunga SBI 1 bulan telah mencapai 12,51%, lebih rendah 

dibandingkan dengan posisi akhir III/1999 sebesar 13,02%. 

Peningkatan ini diyakini hanya bersifat sementara sehingga tidak 

akan mengganggu kebijakan penurunan suku bunga hingga akhir 

triwulan IV/1999. Kecenderungan melambatnya penurunan suku 

bunga SBI tersebut merupakan cerminan dari sikap berhati-hati 
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sehubungan dengan mulai meningkatnya kembali tekanan terhadap 

harga dan nilai tukar selama triwulan IV/1999.  

Selama tahun 2000 penurunan suku bunga SBI masih juga 

terlihat pada akhir triwulan II tingkat suku bunga SBI 1 bulan 

mencapai 11,74% akan tetapi meningkat menjadi menjadi 13,43% 

pada akhir tahun 2000.  

Selama tahun 2001 suku bunga SBI mengalami 

peningkatan suku bunga SBI 1 bulan meningkat sebesar 309 bp 

bila dibandingkan dengan akhir tahun 2000. Tingkat suku bunga 

SBI 1 bulan pada akhir tahun 2001 sebesar 17,62%. Peningkatan 

SBI ini terutama terjadi sampai bulan Agustus 2001. Meskipun 

meningkat secara nominal, suku bunga riil SBI yang terjadi lebih 

rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara riil pada tahun 

2001, suku bunga SBI 1 bulan hanya mencapai 5,07% atau 

menurun 11 bp dibandingkan posisi akhir tahun 2000 sebesar 

5,18%. 

Pada awal tahun 2002, suku bunga SBI cenderung menurun 

dibandingkan dengan triwulan terakhir tahun 2001. Meskipun 

demikian, penurunan suku bunga dapat mendorong pemulihan 

fungsi intermediasi perbankan. Hal ini tercermin dari mulai 

membaiknya kredit perbankan, walaupun masih belum pada 

tingkat pertumbuhan yang diharapkan. Penurunan suku bunga ini 

juga memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor 
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riil dan memberikan kesempatan bagi sektor korporasi untuk 

melakukan restrukturisasi keuangan secara internal. Secara rata-

rata tertimbang, suku bunga SBI 1 bulan terus menunjukkan 

penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. 

Suku bunga SBI 1 bulan mengalami penurunan mencapai 

12,99% pada akhir triwulan IV-2002. Penurunan tersebut relatif 

lebih lambat dibandingkan dengan penurunan pada triwulan III-

2002 sebesar 13,22%. Walaupun penurunan suku bunga SBI 1 

bulan tersebut lebih rendah dari triwulan sebelumnya namun level 

suku bunga 12,99% dipenghujung triwulan ini merupakan posisi 

SBI yang terendah dalam 2 tahun terakhir. 

Kondisi operasi pasar tebuka (OPT) selama triwulan IV-

2003 masih menunjukkan likuiditas perbankan yang relatif ketat 

terutama pada pertengahan triwulan sebagai akibat dari 

meningkatnya permintaan uang kartal oleh masyarakat dalam 

memperingati beberapa hari keagamaan, dan beberapa periode 

libur panjang. Kondisi ini tercermin dari lebih rendahnya bidding 

perbankan dalam lelang SBI dibandingkan yang jatuh tempo 

terutama untuk SBI 1 bulan. 

Selama triwulan IV-2003, suku bunga SBI 1 bulan turun 

pada posisi 8,31% di akhir periode. Penurunan ini jauh lebih 

lambat dibanding triwulan sebelumnya. Untuk selengkapnya, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

113  
 

perkembangan suku bunga SBI 1 bulan selama tahun 1999 sampai 

dengan 2003 dapat dilihat dalam tabel 4.5 di bawah ini : 

  Tabel 4.5 SBI periode Januari 1999-Desember 2003  

Bulan  1999 2000 2001 2002 2003 
Jan  36,43 11,48 14,74 17,09 12,69 
Feb  37,50 11,13 14,79 16,86 12,24 
Mar 37,84 11,03 15,58 16,76 11,40 
Apr 35,19 11,00 16,09 16,61 11,06 
Mei 28,73 11,08 16,33 15,51 10,44 
Juni 22,05 11,74 16,65 16,61 9,53 
Juli 15,01 13,53 17,17 14,93 9,10 
Agts 13,20 13,53 17,67 14,35 8,91 
Sept 13,02 13,62 17,57 13,22 8,66 
Okt  13,13 13,74 17,58 13,10 8,48 
Nop 13,10 13,74 17,58 13,06 8,49 
Des 12,51 13,43 17,62 12.99 8,31 

   Sumber : Bank Indonesia, 2003 

 

B. ANALISIS DATA  

Dalam penelitian ini data yang akan digunakan adalah data time 

series yang merupakan data sekunder. Data yang digunakan tersebut 

diperoleh dari laporan statistik ekonomi keuangan Indonesia terbitan Bank 

Indonesia (BI) serta dari berbagai website seperti WWW.bps.go.id, 

WWW.bi.go.id dan WWW.deprin.go.di. Data tersebut dianalisis dalam 

bentuk data bulanan mulai periode bulan Januari 1997 sampai dengan 

Desember 2003. 

Seluruh data yang digunakan akan diolah dan dianalisis 

menggunakan program Eviews Version 3.1. Analisis data yang akan 

dikemukakan merupakan hasil analisis secara statistik dan ekonomi. 
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Adapun variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini penulis menggunakan 

indikator PDB. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan 

ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun dalam persentase. Untuk 

mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara 

membandingkan produk domestik bruto riil (PDB riil) dari berbagai tahun. 

Pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pertumbuhan ekonomi berdasarkan harga konstan bulanan yang diperoleh 

dari perhitungan pertumbuhan ekonomi hasil interpolasi data PDB tahunan 

yang bersumber dari SEKI terbitan Bank Indonesia. PDB riil adalah 

jumlah produksi barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dalam batas 

wilayah suatu  negara selama satu tahun menurut harga tetap yaitu dengan 

cara menilainya berdasarkan kepada harga-harga pada tahun dasar 

perbandingan dengan menggunakan indeks harga konsumen (price index). 

Sedangkan variabel independennya adalah inflasi, kurs, JUB, dan SBI. 

 

C. DATA EMPIRIK PENELITIAN 

Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang berbentuk time series. Data variabel yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini menggunakan data dalam bulanan mulai Januari 1999 

sampai dengan Desember 2003. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan indikator PDB. 
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Sedangkan variabel independennya adalah Inflasi, Kurs, JUB (M2) dalam 

arti luas, dan SBI. Tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini : 

Tabel 4.6 Data Empirik Penelitian 

Periode  GRW (%) INF(%) Kurs (Rp/$) JUB (M2) SBI (%) 
Jan-99 8,021 2,99 8950 592305 36,43 
Feb-99 0,066 1,28 8730 602666 37,50 
Mar-99 0,066 -0,19 8685 603325 37,84 
Apr-99 0,066 -0,69 8260 613140 35,19 
Mei-99 0,066 -0,28 8105 628260 28,73 
Juni-99 0,065 -0,36 6726 615411 22,05 
Juli-99 0,065 -1,06 6875 627207 15,01 
Aug-99 0,065 -0,96 7565 636529 13,20 
Sep-99 0,065 -0,69 8386 652289 13,02 
Okt-99 0,065 0,06 6900 628896 13,13 
Nov-99 0,065 0,25 7425 639347 13,10 
Dec-99 0,065 1,73 7100 646205 12,51 
Jan-00 2,299 1,32 7425 650597 11,48 
Feb-00 1,372 0,07 7505 653334 11,13 
Mar-00 0,181 -0,45 7590 656451 11,03 
Apr-00 0,181 0,56 7945 665651 11,00 
Mei-00 0,180 0,84 8620 683477 11,08 
Juni-00 0,180 0,50 8735 684335 11,74 
Juli-00 0,180 1,28 9003 689934 13,53 
Aug-00 0,179 0,51 8290 685602 13,53 
Sep-00 0,179 -0,06 8780 686453 13,62 
Okt-00 0,178 1,16 9395 707447 13,74 
Nov-00 0,178 1,32 9530 720261 13,74 
Dec-00 0,178 1,94 9595 747028 13,43 
Jan-01 0,876 0,33 9450 738731 14,74 
Feb-01 0,282 0,87 9835 755898 14,79 
Mar-01 0,282 0,89 10400 766812 15,58 
Apr-01 0,281 0,46 11675 792227 16,09 
Mei-01 0,280 1,13 11058 788320 16,33 
Juni-01 0,279 1,67 11440 796440 16,65 
Juli-01 0,278 2,12 9525 771135 17,17 
Aug-01 0,277 -0,21 8865 774037 17,67 
Sep-01 0,277 0,64 9675 783104 17,57 
Okt-01 0,276 0,68 10435 808514 17,58 
Nov-01 0,275 1,71 10430 821691 17,58 
Dec-01 0,275 1,62 10400 828278 17,62 
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Periode  GRW (%) INF(%) Kurs (Rp/$) JUB (M2) SBI (%) 
Jan-02 0,462 1,99 10320 831411 17,09 
Feb-02 0,301 1,50 10189 833084 16,86 
Mar-02 0,300 -0,02 9655 837160 16,76 
Apr-02 0,300 -0,24 9316 838022 16,61 
Mei-02 0,299 0,80 8785 838635 15,51 
Juni-02 0,298 0,36 8730 844053 16,61 
Juli-02 0,297 0,82 9108 852718 14,93 
Aug-02 0,296 0,29 8867 856835 14,35 
Sep-02 0,295 0,53 9015 859706 13,22 
Okt-02 0,294 0,54 9233 863010 13,10 
Nov-02 0,293 1,85 8976 870046 13,06 
Dec-02 0,293 1,20 8940 883908 12,99 
Jan-03 0,581 0,80 8890 881215 12,69 
Feb-03 0,334 0,20 8895 877776 12,24 
Mar-03 0,333 -0,23 8922 882809 11,40 
Apr-03 0,332 0,09 8803 893029 11,06 
Mei-03 0,331 0,36 8419 893029 10,44 
Juni-03 0,330 0,55 8230 894554 9,53 
Juli-03 0,329 1,01 8337 901713 9,10 
Aug-03 0,328 0,94 8508 905499 8,91 
Sep-03 0,326 0,57 8455 911223 8,66 
Okt-03 0,325 -0,02 8439 926324 8,48 
Nov-03 0,322 0,36 8501 944647 8,49 
Dec-03 0,326 0,97 8487 952821 8,31 

 Sumber : BI (beberapa edisi) 

 

D. Model Analisis 

 
Penelitian ini akan menggunakan model analisis Error Corection 

Model (ECM) atau model koreksi kesalahan untuk menganalisis pengaruh 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. Alat analisis ini 

lebih relevan lagi jika data yang akan dianalisis bersifat 

stasioner/normal/stabil, sebab salah satu persyaratan untuk 

mengaplikasikan regresi deret waktu adalah dipenuhinya data yang 

bersifat stasioner. Data yang bersifat tidak stasioner untuk koefisien 
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regresi tersebut menjadi tidak valid lagi (Insukindro, 1992 b: 260 dalam 

Mulyanto, 1999: 75). Sebelum melakukan estimasi dengan menggunakan 

ECM, maka dilakukan uji terhadap orde/derajat integrasi dari masing-

masing variabel yang akan digunakan. Untuk menentukan besarnya orde 

integrasi ini akan digunakan uji akar-akar unit (Unit Roots Test) dan uji 

derajat integrasi. 

 

E. HASIL DAN ANALISIS DATA 

1. Perbandingan Model 

Hasil pengolahan data masing-masing model dengan 

menggunakan eviews 3.1 ditunjukkan pada tabel 4.7 di bawah ini :  

Tabel 4.7 Hasil regresi tanpa log dan dengan menggunakan semi log 

Dependen variabel DGRW (model 1) Dependen Variabel DGRW (model 2)   
Variabel Koefisien std. Error Prob variabel koefisien Std.Error Prob 

C 0,942544 0,423401 0,0306 C 5,532434 4,458321 0,2205 
DINF 0,023378 0,063293 0,7135 DINF 0,024641 0,062802 0,6618 

DKURS 0,000196 0,000114 0,0918 DlogKURS 4,336025 2,379900 0,0746 
DJUB -1,08E-05 6,01E-06 0,0918 DlogJUB -20,51571 10,25907 0,0511 
DSBI -0,048307 0,033254 0,0780 DSBI -0,048758 0,034305 0,1616 

INF(-1) -0,773663 0,070658 0,1527 INF(-1) -0,770305 0,070042 0,0000 
KURS (-1) -1,022860 0,042596 0,0000 logKURS (-1) -2,430408 1,193371 0,0471 
JUB (-1) -1,022796 0,042577 0,0000 logJUB (-1) -0,952125 0,870976 0,2797 
SBI(-1) -1,035948 0,039867 0,0000 SBI(-1) -1,032986 0,039857 0,0000 

ECT 1,022796 0,042577 0,0000 ECT 1,021412 0,042533 0,0000 
R2 0,950048   R2 0,950769   
PROB (F- 
STAT) 0,000000    PROB (F- STAT) 0,000000    
F-
STATISTIK 103,5491    F-STATISTIK 105,1448    
SSE 0,265286    SSE 3,398703    
AIC 0,337251    AIC 0,322717    

R ADJ 0,940873     R ADJ 0,941726     
Sumber : Print out Komputer 
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Pada tabel diatas terlihat perbandingan antara model 1 (tanpa 

log) dengan model II (model semi log). Hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa nilai R2 model regresi I < R2 model regresi II, 

yaitu 0,950048<0,950769 dan nilai F statistik pada model regresi I < F 

statistik pada model regresi II, sebesar 103,5491<105,1448 Dilihat dari 

jumlah variabel yang signifikan pada taraf keyakinan 95% dapat 

dilihat bahwa model ECM  menggunakan semi log (model II) variabel 

yang signifikan yaitu sebanyak 5 variabel. Sedangkan pada model 

ECM tanpa menggunakan log (model I) variabel yang signifikan 

sebanyak 6 variabel. Pemilihan model terbaik adalah model II yaitu 

dengan menggunakan semi log karena F statistik dan R2(koefisien 

determinasinya) lebih besar dari pada model I. Nilai tingkat signifikan 

dari F-statistik menggambarkan bahwa pemilihan variabel penelitian 

dapat dikatakan benar. Hal ini berarti variabel-variabel yang dipakai 

dalam penelitian lebih berpengaruh terhadap variabel dependen 

dibandingkan variabel lain diluar penelitian.  

Berdasarkan perbandingan tersebut, menunjukkan bahwa 

model terbaik yang akan digunakan untuk meneliti pengaruh Inflasi, 

Kurs, JUB, SBI terhadap pertumbuhan ekonomi periode Januari 1999-

Desember 2003 adalah model pendekatan ECM dengan bentuk log-

linier atau semi log. 
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2.   Uji Stasioneritas dan Derajat Integrasi 

Pada tahap awal akan dilakukan uji stasioneritas dengan 

menggunakan uji akar-akar unit, dengan metode DF (Dickey Fuller) 

dan ADF (Augmented Dickey Fulller). Uji ini dilakukan untuk melihat 

apakah data deret waktu yang digunakan bersifat stasioner atau tidak. 

Apabila dari hasil uji yang digunakan pada data yang dimaksud belum 

mempunyai sifat yang stasioner, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan orde/derajat integrasi sampai data yang akan digunakan 

tersebut bersifat stasioner yaitu dengan uji derajat integrasi. 

Tabel 4.8 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode Augmented Dickey 

Fuller Menggunakan Trend dan Intercept pada ordo 0 

Nilai Hitung Mutlak Nilai Kritis Mutlak pada 1% 
Variabel 

DF ADF DF ADF 

DGRW -8,401300 -8,311585 -3,5478 -4,1249 
DINF -6.769330 -6,691106 -3,5478 -4,1249 

DlogKURS -5,659192 -5,613102 -3,5478 -4,1249 

DlogJUB -5,393531 -5,382432 -3,5478 -4,1249 

DSBI -3,399875         -3,655838 -3,5478 -4,1249 

       Sumber : Print Out Komputer 

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode DF dan ADF  

terlihat tabel diatas terlihat bahwa nilai DF dan ADF pada ordo 0 untuk   

variabel SBI adalah sebesar –3,399875 dan -3,655838 lebih kecil dari 

nilai kritis mutlak pada tingkat α 1% yaitu sebesar –3,5478 dan –

4,1249 berarti kesimpulannya data urut waktu SBI memiliki unit root 

atau tidak stasioner. Karena dalam data deret waktu tersebut masih 

bersifat tidak stasioner, maka perlu distasionerkan dahulu agar tidak 

terdapat korelasi yang lancung. Keadaan ini menyebabkan perlu 
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diteruskannya tahap uji derajat uji integrasi. Dari uji derajat integrasi 

yang dilakukan dapat diperoleh hasil estimasi nilai DF dan ADF 

seperti tabel di bawah ini : 

 Tabel 4.9 Nilai Uji Stasioneritas dengan Metode Augmented Dickey 

Fuller Menggunakan Trend dan Intercept pada ordo 1 

Nilai Hitung Mutlak Nilai Kritis Mutlak pada 1% 
Variabel 

DF ADF DF ADF 

DGRW -10,54906 -10,42732 -3,5501 -4,1281 
DINF -7,950258 -7,870818 -3,5501 -4,1281 

DlogKURS -7,701200 -7,631030 -3,5501 -4,1281 

DlogJUB -7,384101 -7,319000 -3,5501 -4,1281 

DSBI -4,790723 -4,721120 -3,5501 -4,1281 

       Sumber : Print Out Komputer 

Tabel diatas terlihat bahwa nilai DF dan ADF pada ordo 1 untuk 

semua variabel telah memiliki nilai yang lebih besar dari nilai kritis 

Mc Kinnon pada tingkat α 1%. Hal ini menunjukkan bahwa pada ordo/ 

derajat 1 semua data sudah bersifat stasioner. Ini berarti bahwa 

distribusi (t) mengarah pada kondisi yang signifikan dengan 

menggunakan uji stasioneritas metode DF maupun ADF. 

3.  Uji Kointegrasi 

Langkah selanjutnya setelah uji stasioneritas melalui uji akar-

akar unit dipenuhi, maka dilakukan uji kointegrasi untuk mengetahui 

parameter jangka panjang. Uji statistik yang digunakan adalah uji DF, 

dan uji ADF. Namun, dalam penelitian untuk menguji kointegrasi 

variabel-variabel yang ada metode yang digunakan adalah dengan 

memakai uji statistik DF dan ADF untuk melihat apakah residual 

regresi kointegrasi stasioner atau tidak. Untuk menghitung nilai DF 
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dan ADF, terlebih dahulu adalah dengan membentuk persamaan 

regresi kointegrasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) 

DGRW = m0 + m1INF + m2LKURS + m3LJUB + m4 SBI +e1 

Dimana DGRW adalah variabel dependen dan dengan variabel 

independennya adalah inflasi, kurs, jumlah uang beredar (JUB), dan 

tingkat suku bunga SBI, sedangkan e adalah kesalahan pengganggu. 

Dari persamaan diatas akan didapat nilai residualnya. Setelah 

nilai residualnya didapat langkah selanjutnya adalah melakukan 

penaksiran melalui otoregresi dari residual persamaan tersebut dengan 

menggunakan  

OLS :  

 

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil akhir dari pengolahan uji 

kointegrasi ini seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.10 Uji Stasioneritas dengan Metode ADF pada ordo 0 

1%  critical Value –3,5457 
5%  critical value –2,9118 

Nilai hitung ADF :  
-5,655087 

10% critical value –2,5932 

Variabel Dependen : D (Residu)     
Variabel  Koefisien Std.error t-statistik Prob 

Residu (-1) -0,816334 0,144354 -5,655087 0,0000 
Residu (-1)) 0,092668 0,073624 1,258659 0,2135 

R2                 : 0,422972 
F-Statistik      : 20,157292    
DW Statistik  :2,063510 

  Sumber : print out komputer 

1
4

11 DEBWBEgDE
k

i
tt å+=

tt BEPDE 1=

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

122  
 

Dari tabel regresi kointegrasi di dapat nilai residunya, yang 

kemudian diuji dengan metode Augmented Dickey Fuller untuk 

melihat apakah nilai dari residualnya tersebut bersifat stasioner atau 

tidak. Tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai hitung mutlak ADF lebih 

besar dari nilai kritis mutlak Mc Kinnon pada tingkat α 1%. Hal ini 

berarti bahwa nilai residu tersebut bersifat stationer pada ordo 0. 

4. Analisis dengan menggunakan Model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Estimasi dengan pendekatan model koreksi kesalahan akan 

menjelaskan parameter jangka pendek maupun jangka panjang atas 

variabel-variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. 

Dalam hal ini model koreksi kesalahan menjelaskan parameter jangka 

pendek maupun jangka panjang dari variabel-variabel yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hasil estimasi yang didapat 

dengan menggunakan program Eviews 3.1 dan model regresi log-linier 

ECM sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 Estimasi fungsi pertumbuhan ekonomi dengan modelECM. 

Variabel dependen  : DGRW  
Variabel Koefisien Std. Error t-statistik tingkat signifikan 

Konstanta 5,532434 4,458321 1,240923 0,2205 
Dinf 0,027641 0,062802 0,440130 0,6618 

DlogKurs 4,336025 2,379900 1,821936 0,0746 
DlogJUB -20,51571 10,25907 -1,999764 0,0511 

DSBI -0,048758 0,034305 -1,421339 0,1616 
Inf(-1) -0,770305 0,070042 -10,99783 0,0000 

LogKurs(-1) -2,430408 1,193371 -2,036590 0,0471 
LogJUB(-1) -0,952125 0,870976 -1,093170 0,2797 

SBI(-1) -1,032986 0,039857 -25,91703 0,0000 
ECT 1,021412 0,042533 24,01465 0,0000 

R2               : 0,950769 F-statistik    : 105,1448 
Radjusted    : 0,941726 Prob F        : 0,000000 
DW Statistik  : 1,374448 

       Sumber : print out komputer 

Dari hasil perhitungan model ECM di atas dapat dibuat fungsi 

regresi OLS sebagai berikut : 

DGRW=5,532434 + 0,027641(DINF) + 4,336025(DlogKURS) - 

20,51571(DlogJUB) - 0,048758(DSBI)-0,770305INF(-1)-

2,430408logKURS(-1) – 0,952125logJUB(-1) - 

1,032986SBI(-1) + 1,021412ECT 

Berdasarkan fungsi regresi linear ECM diatas, dapat dilihat 

bahwa nilai dari koefisien ECT-nya (Error Corection Term) 

sebesar 1,021412. Ini menunjukkan bahwa proporsi 

ketidakseimbangan dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi 

ekonomi periode sebelumnya yang disesuaikan pada periode 

sekarang adalah sekitar 1,021412%. Dilihat dari tingkat 

signifikansinya ECT-nya menunjukkan nilai 0,0000 yang 

signifikan pada taraf 10%. Hal ini berarti spesifikasi model dapat 
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dibenarkan dan memberi indikasi mengenai kemungkinan 

hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Nilai konstanta 

sebesar 5,532434 dari hasil estimasi diatas menunjukkan terjadinya 

perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,532434 persen apabila 

semua variabel penjelas bernilai nol 

Variabel jangka pendek dari model persamaan diatas 

ditunjukkan oleh inf(-1), logkurs(-1), logJUB(-1), dan SBI(-1), 

koefisien regresi jangka pendek dari regresi ECM pertumbuhan 

ekonomi ditunjukkan oleh besarnya koefisien variabel jangka 

pendek diatas. Variabel jangka panjang dari model tersebut 

ditunjukkan oleh DINF, DlogKURS, DlogJUB, dan DSBI, 

sedangkan koefisien jangka panjang dengan simulasi dari regresi 

ECM diperoleh dari : 

Konstanta : b0 / b9 = 5,5324434 /1,021412 = 5,416456 

DInf:(b5 + b9) / b9 = (-0,770305+1,021412) /1,021412 = 0,245843 

DlogKurs:(b6+b9)/b9=(-2,430408+1,021412)/1,021412=-1,190790 

DlogJUB:(b7+b9)/b9=(-0,952125+1,021412)/1,021412 = 0,067834 

DSBI: (b8+b9)/b9=(-1,032986 +1,021412) / 1,021412 = -0,011331 

Variabel-variabel inf(-1), logkurs(-1), logJUB(-1), dan 

SBI(-1) adalah variabel yang menunjukkan parameter jangka 

pendek, sedangkan koefisien masing-masing variabelnya 

menunjukkan besarnya pengaruh pada penyesuaian variabel 

dependen terhadap variabel independen dalam jangka pendek. 
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F. Uji Hipotesis 

1. Uji Goodness of Fit (Uji R2) 

Besarnya R2 menunjukkan besarnya pengaruh yang dijelaskan 

oleh variabel bebas (independen) terhadap variabel tidak bebas 

(dependen). Besarnya nilai R2 hasil analisis adalah sebesar 0,950769 

artinya bahwa sekitar 95,0769% variasi variabel pertumbuhan ekonomi 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel tingkat inflasi, kurs, jumlah uang 

beredar (M2), dan SBI. Sisanya sebesar 4,9231% dijelaskan oleh 

variasi variabel diluar model. 

2. Uji t (Uji Secara Individu) 

Pengujian secara parsial terhadap koefisien regresi masing-

masing variabel bebas dengan mengambil level of significant sebesar 

10% diperoleh hasil sebagai berikut : 

a. koefisien regresi dari konstanta sebesar 5,532434 dengan 

probabilitas 0,2205 signifikan dan positif pada tingkat 

signifikansi 10 persen. 

b. Koefisien dari variabel DINF sebesar 0,027641 dengan 

probabilitas 0,6618 tidak signifikan dan positif pada tingkat 

signifikansi 10%, artinya variabel DINF secara individu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

DGRW pada α 10%. 

c.  Koefisien dari variabel Dlogkurs sebesar 4,336025 dengan 

probabilitas 0,0746  signifikan dan positif pada tingkat 10 
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persen, artinya variabel Dkurs secara individu tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

DGRW pada α 10 % 

d. Koefisien dari variabel DlogJUB sebesar –20,51571 dengan 

probabilitas 0,0511 signifikan dan negatif pada tingkat 

signifikansi 10 persen, artinya variabel DJUB secara individu 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen 

DGRW pada α 10%. 

e.  Koefisien dari variabel DSBI sebesar –0,048758 dengan 

probabilitas 0,1616 tidak signifikan dan negatif pada tingkat 

signifikansi 10 persen, artinya variabel DSBI secara individu 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen DGRW pada α 

10%. 

f. Koefiesien dari variabel inf(-1) sebesar –0,770305 dengan 

probabilitas 0,0000 signifikan dan negatif pada tingkat 10 

persen, artinya variabel inf(-1) secara individu berpengaruh 

terhadap variabel dependen DGRW pada α 10%. 

g. Koefisien dari variabel logKURS(-1) sebesar –2,430408 

dengan probabilitas 0,0471 signifikan dan negatif pada tingkat 

signifikansi 10 persen, artinya variabel logKURS(-1) secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dependen DGRW pada 

α 10%. 
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h. Koefisien dari variabel logJUB(-1) sebesar –0,952125 dengan 

probabilitas 0,2797 tidak signifikan dan negatif pada tingkat 

signifikansi 10 persen, artinya variabel logJUB(-1) secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dpenden DGRW pada 

α 10%. 

i. Koefisien dari variabel SBI(-1) sebesar –1,032986 dengan 

probabilitas 0,0000 signifikan dan negatif pada tingkat 

signifikansi 10 persen, artinya variabel SBI(-1) secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen DGRW pada α 10%. 

j. Koefisien dari variabel ECT sebesar 1,021412 dengan 

probabilitas 0,0000 signifikan dan positif pada tingkat 

signifikansi 10 persen, artinya bahwa variabel-variabel tersebut 

menerima Ha dan menolak Ho, sehingga variabel-variabel 

tersebut secara signifikan mempunyai pengaruh yang nyata 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

3. Uji F (Uji Secara bersama-sama) 

Uji f adalah uji untuk mengetahui besarnya pengaruh yang 

terjadi pada variabel-variabel independen secara bersama-sama dan 

seberapa besarnya mempengaruhi variabel dependen. Besarnya 

nilai probabilitas (F-statistik) dalam model persamaan ini adalah 

sebesar 0,000000 maka dapat dikatakan bahwa secara statistik  

 SBI dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi selama periode 

Januari 1999-Desember 2003. 
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 G. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan dimana terjadinya 

satu atau lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau 

mendekati sempurna dengan variabel lainnya. Dalam penelitian ini 

akan digunakan metode Klein untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

masalah multikolinearitas. Metode ini dilakukan dengan cara meregres 

setiap variabel bebas dengan variabel bebas lainnya dan kemudian 

menghitung nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (r2). 

Setelah itu membandingkan nilai r2 yang dihasilkan dengan nilai R2 

dari model ECM yang dispesifikasikan seperti diatas. Jika ada satu 

atau lebih nilai koefisien determinasi dari model regresi sederhana 

antara variabel independen nilainya lebih besar daripada nilai koefisien 

determinasi dari model ECM (R2<r2),  maka berarti terjadi masalah 

multikolinearitas dan sebaliknya. Jika semua nilai koefisien 

determinasi dari model regresi sederhana antara variabel independen 

nilainya lebih kecil daripada nilai koefisien determinasi dari model 

ECM (R2<r2), maka disimpulkan tidak terjadi masalah 

multikolinearitas dan sebaliknya. 
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Tabel 4.12 Hasil Uji Klein untuk Mendeteksi Multikolinearitas. 

Variabel-variabel  r2 Tanda  R2 model 
ECM 

Kesimpulan 

Dlogkurs-Dinf 0,007580 < 0,950769 Non multikolinearitas 
DlogJUB-Dinf 0,019001 < 0,950769 Non multikolinearitas 
DSBI-Dinf 0,001928 < 0,950769 Non multikolinearitas 
Inf(-1)-Dinf 0,303774 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logKurs(-1)-Dinf 0,000186 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logJUB(-1)-Dinf 0,011001 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-Dinf 0,074933 < 0,950769 Non multikolinearitas 
DlogJUB-Dlogkurs 0,575287 < 0,950769 Non multikolinearitas 
DSBI-DlogKURS  0,037232 < 0,950769 Non multikolinearitas 
Inf(-1)-DlogKURS 0,015439 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logKurs(-1)-Dlogkurs 0,065039 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logJUB(-1)-DlogKurs 0,003028 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-DlogKurs 0,050835 < 0,950769 Non multikolinearitas 
DSBI-DlogJUB 0,000585 < 0,950769 Non multikolinearitas 
Inf(-1)-DlogJUB 0,011289 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logKurs(-1)-DlogJUB 0,023291 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logJUB(-1)-DlogJUB 0,013448 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-DlogJUB 0,001232 < 0,950769 Non multikolinearitas 
Inf(-1)-DSBI 0,191004 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logKurs(-1)-DSBI 0,142388 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logJUB(-1)-DSBI 0,076484 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-DSBI 0,189989 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logKurs(-1)-Inf(-1) 0,215447 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logJUB(-1)-Inf(-1) 0,026871 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-Inf(-1) 0,005108 < 0,950769 Non multikolinearitas 
logJUB(-1)-logKurs(-1) 0,207529 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-logKurs(-1) 0,008941 < 0,950769 Non multikolinearitas 
SBI(-1)-logJUB(-1) 0,261125 < 0,950769 Non multikolinearitas 

 Sumber : print out komputer 

 Dari tabel diatas ditunjukkan bahwa untuk semua korelasi 

antar variabel independen memiliki nilai r2 yang lebih kecil jika 

dibandingkan dengan R2 (r2<R2). Berdasarkan hal tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel independen terbebas dari masalah 

multikolinearitas. 
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2.  Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam fungsi 

regresi terdapat gangguan yang mempunyai varian yang tidak sama. 

Hal ini menyebabkan penaksir OLS tidak efisien, baik dalam sampel 

kecil maupun besar. Pada penelitian ini untuk mendeteksi masalah 

heteroskedastisitas akan digunakan uji Park. Pengujian ini dilakukan 

melalui dua tahap. Tahap pertama : dilakukan regresi dari model yang 

dipilih yang kemudian akan didapatkan nilai residualnya. Tahap kedua 

adalah menguadratkan nilai residu dan meregresinya dengan semua 

variabel bebas. Jika nilai yang diperoleh signifikan maka terdapat 

masalah heteroskedastisitas dan begitu juga sebaliknya. 

                      Tabel 4.13 hasil uji Park untuk mendeteksi heteroskedastisitas 

Variabel  t-statistik Prob Hasil uji t 
Konstanta 2,968075 0,0047 signifikan pada 10% 
Dinf 1,295719 0,2015 Tidak signifikan pada 10% 
Dlogkurs 1,407272 0,1661 Tidak signifikan pada 10% 
DlogJUB -1,411055 0,1650 Tidak signifikan pada 10% 
DSBI -0,470720 0,6401 Tidak signifikan pada 10% 
Inf(-1) 0,934435 0,3550 Tidak signifikan pada 10% 
Logkurs(-1) -1,581507 0,1206 Tidak signifikan pada 10% 
LogJUB(-1) -0,895464 0,3752 Tidak signifikan pada 10% 
SBI(-1) -0,931012 0,3567 Tidak signifikan pada 10% 

 Sumber : print out komputer. 

 Dari tabel diatas (hasil print out ) ditunjukkan bahwa nilai 

probabilitas dari semua variabel melebihi nilai taraf signifikansi 10%, 

sehingga pada model tersebut tidak ditemui masalah 

heteroskedastisitas.  
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3.  Uji Autokorelasi 

  Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi berurutan antara 

unsur-unsur variabel gangguan (disturbance term) dalam suatu 

rangkaian observasi runtun waktu. Pada penelitian ini dimana model 

yang digunakan adalah model koreksi kesalahan, maka akan 

digunakan lagrange multiplier test untuk mendeteksi masalah 

autokorelasi, yakni dengan meregres semua variabel bebas dan 

variabel lag t dari nilai residualnya. Dari model tersebut akan didapat 

nilai R2 (lihat lampiran) yang kemudian nilai ini dimasukan kedalam 

rumus (n-1) R2, dimana n merupakan jumlah observasi. Nilai (n-1) R2 

dibandingkan dengan X2 (0,1), dimana nilai X2 (0,1), adalah nilai kritis 

chi square dalam tabel. Jika nilai (n-1) R2 > X2, maka terdapat masalah 

autokorelasi dan begitu juga sebaliknya.  

   Dari model (lihat lampiran) didapat nilai R2 adalah sebesar 

–0,070869 sehingga nilai dari (n-1) R2 = (60-1)-0,070869 adalah 

4,181271, dimana nilai dari X2 (10) dengan α sebesar 10 persen adalah 

sebesar 15,9872. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa nilai (n-1) R2 <X2, 

maka tidak terjadi masalah autokorelasi. 

 

H. Interpretasi Hasil Analisis dengan pendekatan Error Corection 

Model 

  Dari hasil estimasi yang telah dilakukan dengan menggunakan 

model regresi log linier ECM dapat dikatakan bahwa penaksir OLS 
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yang diperoleh hasil perhitungan regresi model tersebut telah bersifat 

blue, karena telah terbebas dari masalah asumsi klasik serta pengujian 

secara statistik. Dari hasil interpretasi tersebut diperoleh nilai R2 

sebesar 0,950769 yang berarti bahwa sebesar 95,0769% variasi 

variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel lain di 

luar model. 

  Selanjutnya akan dilakukan interpretasi terhadap koefisien 

regresi dari variabel independen dan dependen dalam model hasil 

penyesuaian dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil 

interpretasi dari hasil regresi tersebut dapat diuraikan yaitu sebagai 

berikut : 

a. Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi 

  Dalam jangka pendek koefisien variabel inflasi sebesar-

0,770305 signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Besarnya 

koefisien inflasi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan 

inflasi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,770305 

persen dan sebaliknya, dengan asumsi semua variabel lainnya 

konstan. Kondisi ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan 

diawal penelitian. 

 Dalam jangka panjang koefisien variabel inflasi sebesar 

0,245843 tidak signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Besarnya 

koefisien inflasi ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,245843 
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persen dan sebaliknya, dengan asumsi semua variabel lainnya 

konstan. Kondisi ini tidak sesuai dengan hipotesis yang 

dikemukakan diawal penelitian. Hal ini disebabkan karena dengan 

peningkatan laju inflasi maka harga barang akan meningkat. Hal 

ini mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih banyak 

permintaan akan faktor produksi meningkat. Peningkatan faktor 

produksi ini berarti penyerapan tenaga kerja meningkat. Hal ini 

akan berpengaruh pada pendapatan perkapita yang kemudian akan 

meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang 

inflasi yang rendah terkendali penting bagi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi. 

b. Pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi 

  Dalam jangka pendek koefisien variabel kurs sebesar –

2,430408 persen signifikan pada tingkat signifikansi 10%. 

Besarnya koefisien kurs ini menunjukkan bahwa jika kurs menguat 

sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 2,430408 persen, dan sebaliknya jika kurs melemah 

sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

sebesar 2,430408 persen dengan asumsi variabel lainnya konstan. 

Kondisi ini sesuai dengan hipotesa diawal penelitian, yang 

menyatakan bahwa variabel kurs negatif dan signifikan dengan 

pertumbuhan ekonomi. 
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 Dalam jangka panjang koefisien variabel kurs sebesar –

1,190790 signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Besarnya 

koefisien kurs ini menunjukkan bahwa jika kurs menguat sebesar 1 

satuan, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 

1,190790 persen dan sebaliknya dengan asumsi variabel lainnya 

konstan. Kondisi ini  sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan di 

awal penelitian, yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi.  

 c. Pengaruh JUB terhadap pertumbuhan ekonomi 

  Dalam jangka pendek koefisien variabel JUB sebesar –

0,952125 tidak signifikan pada tingkat signifikansi 10%. Besarnya 

koefisien variabel JUB ini menunjukkan bahwa jika JUB 

meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 0,952125 persen dan sebaliknya jika JUB 

menurun  sebesar 1 persen maka akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 0,952125 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. Kondisi ini sesuai dengan hipotesa 

diawal penelitian, yang menyatakan bahwa variabel JUB negatif 

terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 Dalam jangka panjang koefisien variabel JUB sebesar 

0,067834 signifikan pada tingkat signifikansi 10 %. Besarnya 

koefisien JUB ini menunjukkan bahwa jika JUB meningkat 1 

satuan, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi sebesar 
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0,067834 persen dan sebaliknya. Kondisi ini tidak sesuai dengan 

hipotesis yang dikemukakan diawal penelitian yang menyatakan 

bahwa JUB berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Hal ini disebabkan dengan peningkatan JUB maka masyarakat 

akan mengalokasikan sebagian dananya untuk konsumsi sehingga 

mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih banyak 

sehingga permintaan akan faktor produksi meningkat. Peningkatan 

faktor produksi ini berarti penyerapan tenaga kerja meningkat. Hal 

ini akan berpengaruh pada pendapatan perkapita yang kemudian 

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

d.   Pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap pertumbuhan ekonomi 

   Dalam jangka pendek koefisien variabel tingkat suku bunga 

SBI sebesar –1,032986 persen signifikan pada tingkat signifikansi 

10%. Besarnya koefisien SBI ini menunjukkan bahwa jika SBI 

meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan pertumbuhan 

ekonomi sebesar 1,032986 persen dan sebaliknya jika SBI 

melemah sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 1,032986 persen dengan asumsi 

variabel lainnya konstan. Kondisi ini sesuai dengan hipotesa 

diawal penelitian yang menyatakan bahwa variabel SBI negatif dan 

signifikan dengan pertumbuhan ekonomi. 

   Dalam jangka panjang koefisien variabel tingkat suku 

bunga  SBI sebesar –1,190790 persen tidak signifikan pada tingkat 
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signifikansi 10%. Besarnya koefisien SBI ini menunjukkan bahwa 

jika SBI meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menaikkan 

pertumbuhan ekonomi sebesar –1,190790 persen dan sebaliknya. 

Kondisi ini sesuai dengan hipotesis diawal penelitian bahwa SBI 

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

e.  Biaya ketidakseimbangan dalam perubahan pertumbuhan ekonomi 

(ECT) 

 Koefisien dari variabel ECT sebesar 1,021412 dengan 

probabilitas 0,0000 signifikan dan posistif pada tingkat signifikansi 

10%, artinya bahwa biaya ketidakseimbangan dalam perubahan 

pertumbuhan ekonomi pada periode sebelumnya yang disesuaikan 

dengan periode sekarang adalah sebesar 1,02141%. Nilai 

probabilitas yang menunjukkan signifikansi variabel ECT ini 

berarti bahwa analisis ECM yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah valid (sahih) dan dapat menjelaskan variasi pada variabel 

tidak bebas. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

  Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji model koreksi kesalahan 

a.  Berdasarkan hasil analisis koefisien dari variabel inflasi  dalam 

jangka panjang mempunyai tanda positif dan tidak signifikan yang 

berarti tidak sesuai dengan hipotesis. Kondisi ini disebabkan karena 

dengan peningkatan laju inflasi maka harga barang akan meningkat. 

Hal ini mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih 

banyak sehingga permintaan akan faktor produksi meningkat. 

Peningkatan faktor produksi ini berarti penyerapan tenaga kerja 

meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan perkapita 

yang kemudian akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. 

Sedangkan untuk koefisien variabel inflasi jangka pendek negatif 

dan signifikan menunjukkan hasil yang sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan diawal penelitian. 

b. Berdasarkan hasil analisis variabel Kurs dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang memiliki tanda koefisien  negatif  dan 

signifikan. Hal ini berarti sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan 
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di awal penelitian, dimana kurs mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi. 

c. Berdasarkan hasil analisis variabel JUB dalam jangka pendek 

mempunyai tanda negatif dan tidak signifikan yang berarti sesuai 

dengan hipotesis di awal penelitian. Sedangkan dalam jangka 

panjang memiliki tanda koefisien positif dan signifikan. Hal ini 

berarti tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan diawal 

penelitian. Hal ini disebabkan dengan peningkatan JUB maka 

masyarakat akan mengalokasikan sebagian dananya untuk konsumsi 

sehingga mendorong produsen untuk memproduksi barang lebih 

banyak sehingga permintaan akan faktor produksi meningkat. 

Peningkatan faktor produksi ini berarti penyerapan tenaga kerja 

meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada pendapatan perkapita 

yang kemudian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

d. Berdasarkan hasil analisis variabel SBI dalam jangka pendek 

memiliki tanda koefisien negatif dan signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi sedangkan dalam jangka panjang memiliki 

tanda negatif dan tidak signifikan. Hal ini berarti sesuai dengan 

hipotesis yang dikemukakan di awal penelitian, dimana SBI 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

e. Dengan melihat dari koefisien regresi untuk variabel ECT yang 

signifikan secara statistik dengan probabilitas 0.0000, dapat diambil 

kesimpulan bahwa pendekatan model menggunakan Error Corection 
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Model (ECM) untuk menganalisis perkembangan pertumbuhan 

ekonomi Januari 1999 sampai dengan Desember 2003 menghasilkan 

model yang valid (sahih). 

 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian yang telah ada 

maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan 

masalah penelitian tersebut, yaitu : 

1. Kebijakan moneter dapat menekan laju inflasi melalui kebijakan 

stabilisasi harga. BI juga harus menurunkan inflasi dari sektor riil, 

karena dengan adanya perbaikan di sektor riil akan banyak 

membantu upaya mengendalikan inflasi tanpa tekanan berlebihan 

disisi permintaan. Sehingga dengan tingkat inflasi yang rendah 

(dan stabil), dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang 

kondusif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terpelihara. 

2. Dengan melihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

adanya hubungan dimana inflasi dapat mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek 

sedangkan untuk jangka panjang tidak signifikan. Dalam 

memformulasikan kebijakan moneter, Bank Indonesia 

menggunakan inflasi sebagai sasaran akhir dan mengendalikan 

fluktuasi nilai tukar dalam rangka mencapai sasaran inflasi. 

Dengan melemahnya hubungan antara besaran moneter dengan 
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sasaran akhir, BI menempatkan kebijakan moneter dalam suatu 

kerangka kebijakan moneter dengan menggunakan inflation 

targeting (IT) dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Mekanisme 

inflation targeting dilakukan oleh bank sentral untuk mencapai 

stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang kebijakan moneter, 

sehingga bank sentral menjadi lebih kredibel dan fokus dengan 

penetapan arah kebijakan moneter yang didasarkan pada prakiraan 

inflasi kedepan (relatif terhadap target) dengan mempertimbangkan 

berbagai variabel ekonomi makro, moneter dan keuangan.   

3. Dengan melihat hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa 

adanya hubungan dimana kurs dapat mempengaruhi pertumbuhan 

ekonomi yang signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

Upaya menjaga kestabilan nilai tukar ini sangat penting dilakukan 

oleh BI terutama mengingat terjadinya gejolak nilai tukar rupiah 

yang cenderung terdepresiasi sehingga berdampak pada 

meningkatnya tekanan inflasi. Oleh karena itu dalam upaya 

menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus melakukan 

perbaikan terhadap instrumen yang digunakan. Hal ini meliputi 

kebijakan jangka pendek yang didasarkan atas prinsip kehatia-

hatian atau “how to strike a right balance” yaitu penurunan suku 

bunga tetapi masih dalam batas-batas yang dapat mempertahankan 

nilai tukar tanpa memicu inflasi. Khususnya yang terkait dengan 

aktivitas devisa, serta peningkatan kapasitas monitoring aktivitas 
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lalu lintas devisa. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan 

monitoring Bank Indonesia juga melakukan intervensi di pasar 

valas sesuai kebutuhan dan pengawasan transaksi devisa terhadap 

pelaku utama dipasar. 

4. Dengan melihat hasil dari penelitian yang menunjukkan bahwa 

adanya hubungan dimana tingkat suku bunga SBI dapat 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang signifikan baik dalam 

jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan suku bunga SBI 

ini harus dilakukan secara hati-hati oleh BI karena dengan tingkat 

suku bunga yang sangat tinggi malah akan menyebabkan 

kepercayaan investor menurun. Sehingga dalam kondisi demikian 

BI tetap menjaga tingkat suku bunga SBI rendah agar mampu 

ditransmisikan dalam penurunan suku bunga kredit. Dengan 

demikian tingkat suku bunga SBI yang rendah akan 

menggairahkan sektor riil. Lebih dari itu, kondisi iklim investasi 

yang kondusif juga berpengaruh terhadap pemulihan sektor riil. 
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