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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini mengambil judul “Analisis Pengaruh Jumlah Uang 
Beredar, Tingkat Suku Bunga SBI, Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah 
Terhadap Dollar AS Terhadap Besarnya Tingkat Suku Bunga Pasar Uang 
Antar Bank (PUAB) Tahun 1998-2002”. Tujuan yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh besarnya pengaruh variabel 
ekonomi meliputi Jumlah Uang Beredar, tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi 
dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang mempengaruhi tingkat suku 
bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) yang merupakan sasaran operasional 
kebijakan moneter Bank Indonesia. 

Lingkup data yang digunakan bersifat kuantitatif dengan mengambil data 
time series, mulai bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Desember 2002. Data-
data yang digunakan kesemuanya diambil dari data sekunder bersumber dari 
Laporan Tahunan dan Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia yang telah 
dikeluarkan oleh Bank Indonesia, disertai dengan studi pustaka yang cukup 
intensif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi 
kuadrat terkecil / OLS (Ordinary Least Square).   

Variabel ekonomi yang diangkat dalam penelitian ini adalah Jumlah Uang 
Beredar (JUB), tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah 
terhadap Dollar AS. 

Dari perhitungan analisis didapatkan hasil penelitian bahwa Jumlah Uang 
Beredar, tingkat suku bunga SBI dan tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan 
terhadap variabel dependen yaitu tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 
(PUAB) pada tingkat signifikansi α 5%. Sedangkan variabel nilai tukar Rupiah 
terhadap Dollar AS tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku 
bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada tingkat signifikansi α 5%. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh maka diberikan saran-saran 
diantaranya diperlukan upaya-upaya oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas 
moneter untuk meredam tingginya Jumlah Uang Beredar (JUB) dengan jalan 
mengendalikan tingkat suku bunga ke tingkat yang lebih rendah, Bank Indonesia 
(BI) juga bisa menggunakan suku bunga SBI menjadi alternatif utama jika tidak 
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ada lagi tempat bagi perbankan untuk menanamkan likuiditas yang dimilikinya, 
bagi pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) juga harus merumuskan suatu 
kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi, dan seharusnya Bank Indonesia (BI) 
selaku otoritas moneter hanya bertugas sebatas melakukan pengawasan terhadap 
pergerakan nilai tukar serta tidak harus melakukan intervensi secara langsung 
sehingga stabilitas nilai tukar yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar yang 
sebenarnya tidak stabilitas nilai tukar yang semu.    

Dan dalam rangka mencapai tujuan utama Bank Indonesia mencapai dan 
memelihara kestabilan nilai Rupiah maka Bank Indonesia (BI) selaku otoritas 
moneter sebaiknya berusaha lebih keras lagi dengan jalan penerapan Inflation 
Targeting yang lebih terarah yang berbasis pada pengendalian tingkat suku bunga 
terutama tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran 
operasional kebijakan Bank Indonesia. Selain itu pemerintah selaku otoritas 
pemegang kebijakan fiskal hendaknya mendukung upaya pencapaian kestabilan 
nilai Rupiah tersebut melalui kebijakan-kabijakan fiskal yang dijalankan, 
sehingga akan tercipta keharmonisan antara kebijakan fiskal dan kebijakan 
moneter. Hal itu penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi 
perekonomian secara umum di Indonesia.  

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak 17 Mei 1999, Bank Indonesia memasuki babak baru yang jauh 

berbeda dari periode sebelumnya. Babak baru tersebut ditandai dengan 

diterapkannya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 

yang mereformulasi tujuan dan tugas Bank Indonesia secara lebih jelas dan 

terfokus. Tujuan Bank Indonesia sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang (UU) No. 

23 Tahun 1999 adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. 

Kestabilan nilai Rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai Rupiah terhadap 

harga barang dan jasa dan kestabilan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain.    
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Menindaklanjuti Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, selanjutnya 

dalam Pasal 10 undang-undang tersebut, untuk menjalankan tugas ini Bank 

Indonesia diwajibkan untuk mengumumkan sasaran inflasi dan sasaran-sasaran 

moneter untuk mencapai sasaran inflasi tersebut. Salah satu upaya Bank Indonesia 

dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut adalah menetapkan sasaran 

inflasi dengan cara yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi 

makroekonomi. Sehingga kebijakan moneter yang digariskan dalam Undang-

Undang No. 23 Tahun 1999 tersebut secara implisit telah menempatkan kebijakan 

moneter Bank Indonesia dalam suatu kerangka kebijakan moneter yang dikenal 

dengan Inflation Targeting (IT) Framework. 

 Inflation Targeting (IT) adalah suatu kerangka kebijakan moneter yang 

antara lain ditandai oleh pengumuman target inflasi secara eksplisit kepada publik 

dan fokus kebijakan moneter diarahkan sedemikian rupa untuk mencapai target 

inflasi yang ditetapkan (Bernanke, 1999). Secara konsep, Inflation Targeting (IT) 

memberikan fokus yang lebih jelas dan sistematis bagi manajemen moneter bank 

sentral (Bank Indonesia). Namun demikian, penggunaan target tunggal (single 

target) tersebut tidak menjadikan pengelolaan moneter menjadi lebih mudah. 

Sebagaimana diketahui, banyak faktor yang mempengaruhi laju inflasi 

sehingga laju inflasi tidak seluruhnya berada dalam kendali bank sentral.  Secara 

teoritis, inflasi merupakan hasil interaksi dari permintaan dan penawaran agregat 

perekonomian. Sementara itu, kebijakan moneter pada dasarnya lebih efektif 

untuk mengendalikan tekanan inflasi yang berasal dari sisi permintaan agregat. 

Adapun perkembangan sisi penawaran agregat lebih banyak dipengaruhi oleh 
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kebijakan di sektor riil, perdagangan, dan kebijakan lainnya. Adanya keterbatasan 

ini menyebabkan seringkali bank sentral tidak dapat berbuat banyak untuk 

mengendalikan laju inflasi khususnya apabila tekanan inflasi tersebut berasal dari 

sisi penawaran atau berasal dari kebijakan pemerintah di bidang harga dan 

pendapatan (administered and income policies). 

 Untuk kasus Indonesia, upaya pengendalian inflasi merupakan persoalan 

yang cukup berat untuk dilaksanakan secara optimal pada saat ini. Hal ini 

terutama terkait dengan belum normalnya kondisi sektor perbankan sebagai 

saluran utama yang berfungsi menghubungkan sektor moneter dengan sektor riil. 

Keadaan ini menyebabkan masih tingginya tingkat ketidakpastian yang 

melingkupi transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Pada dasarnya sejumlah 

studi mengenai mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia telah 

dilakukan, namun belum memberikan hasil yang konklusif. Ketidakjelasan proses 

mekanisme transmisi kebijakan moneter seringkali menyebabkan kesulitan dalam 

menentukan dan memperkirakan pengaruh suatu kebijakan moneter terhadap 

sektor riil, khususnya dalam pencapaian sasaran inflasi.  

Secara operasional kebijakan moneter, kesulitan tersebut tercermin dari 

masih terbatasnya informasi yang sangat dibutuhkan sebagai dasar dalam 

menentukan waktu yang tepat, pilihan kebijakan moneter yang harus dilakukan, 

dan jangka waktu yang diperlukan bagi pelaksanaan suatu kebijakan moneter. 

Kondisi ini seringkali menyebabkan kesulitan dalam penyusunan suatu 

rekomendasi sebagai landasan kebijakan moneter yang harus dilakukan Bank 

Indonesia pada saat terjadi tekanan inflasi yang cukup tinggi.  
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 Apabila ditinjau dari sisi operasional kebijakan moneter, permasalahan 

pengendalian inflasi antara lain terkait dengan kedisiplinan kebijakan moneter 

yang dilakukan bank sentral. Seringkali kebijakan moneter dihadapkan pada 

pilihan yang cukup sulit, misalnya pada saat nilai tukar Rupiah menguat terhadap 

Dollar Amerika. Kondisi ini bagi dunia usaha tentunya menghendaki pelonggaran 

kebijakan moneter yang tercermin dari menurunnya suku bunga. Di sisi lain, 

masih tingginya ekspektasi inflasi dan adanya sejumlah faktor yang berpotensi 

meningkatkan tekanan inflasi menuntut tetap dilakukannya kebijakan moneter 

yang ketat. Dalam kaitan ini, adanya suatu petunjuk yang dapat digunakan oleh 

bank sentral dalam memandu dan mendisiplinkan kebijakan moneternya 

merupakan suatu hal yang penting. Aturan kebijakan tersebut antara lain akan 

memberikan petunjuk mengenai jalur suku bunga yang seharusnya dilakukan oleh 

bank sentral apabila ingin mencapai sasaran inflasi yang ditetapkannya.

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa 

upaya pencapaian sasaran inflasi secara optimal perlu adanya rumusan kerangka 

kerja kebijakan moneter Bank Indonesia yang jelas dan secara konsisten 

dilaksanakan. Kebutuhan tentang kerangka kerja kebijakan moneter yang relevan 

ini sudah semakin mendesak terutama untuk digunakan sebagai acuan dalam 

mencapai tujuan Bank Indonesia sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

 Beberapa penelitian yang telah dilakukan di Bank Indonesia 

menyimpulkan bahwa strategi kebijakan moneter berbasis pengendalian uang 

beredar (quantity targeting) telah semakin sulit diandalkan karena merenggangnya 
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hubungan antara besaran-besaran moneter (uang beredar) dengan variabel-

variabel ekonomi riil. Perenggangan hubungan itu dipicu terutama oleh inovasi 

instrumen-instrumen keuangan dan pergerakan modal antarnegara yang sangat 

cepat. Kenyataan tersebut mendorong munculnya pemikiran untuk 

mengembangkan strategi kebijakan moneter berbasis pengendalian suku bunga 

(interest rate targeting). 

 Pemikiran kearah penerapan kebijakan moneter berbasis suku bunga 

mendapatkan momentum baru dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 

1999. Berdasarkan undang-undang tersebut, tujuan Bank Indonesia terfokus pada 

pencapaian dan pemeliharaan kestabilan nilai Rupiah, khususnya kestabilan 

terhadap harga barang dan jasa (laju inflasi). Sebagaimana diketahui, negara-

negara yang menjadikan pengendalian laju inflasi sebagai prioritas kebijakan 

moneter (inflation targeting) cenderung menerapkan strategi kebijakan moneter 

berbasis pengendalian suku bunga. Ada kelebihan yang dimiliki oleh suku bunga 

apabila digunakan sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. Pada dasarnya 

suku bunga merupakan variabel yang “lebih dekat” dengan kehidupan masyarakat 

dibandingkan indikator ekonomi lainnya. Kedekatan hubungan ini antara lain 

tercermin dari lebih mudah dan cepatnya sinyal suku bunga dimengerti dan 

kemudian digunakan dalam membuat keputusan ekonomi oleh masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, implementasi operasi pengendalian moneter yang 

berbasis suku bunga untuk mencapai sasaran inflasi merupakan suatu alternatif 

yang penting untuk dipertimbangkan. 
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 Untuk merealisasikan pemikiran tersebut diperlukan serangkaian 

penelitian dalam rangka menyusun suatu kerangka kerja operasional kebijakan 

moneter berbasis pengendalian suku bunga. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan 

kerangka kerja operasional pengendalian moneter adalah kombinasi instrumen-

instrumen dalam rangka mengarahkan suku bunga di pasar ke tingkat yang sesuai 

dengan target yang ditetapkan. Bentuk operasi pengendalian moneter tersebut 

perlu disesuaikan dengan karakteristik pasar keuangan di Indonesia. Selain itu, 

mengingat perekonomian dan pasar keuangan di Indonesia masih dalam situasi 

krisis, kerangka kerja yang akan di susun juga perlu disesuaikan dengan situasi 

krisis tersebut. 

 Perumusan kerangka kerja kebijakan moneter pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian. Bagian pertama menyangkut wilayah yang 

bersifat strategis, di mana bank sentral menentukan sasaran akhir yang akan 

dicapai dan bagaimana kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai tujuan 

tersebut. Bagian kedua menyangkut wilayah yang bersifat taktis (implementasi), 

di mana bank sentral, berdasarkan strategi yang dipilih, menentukan sasaran 

operasional dan merumuskan kombinasi instrumen moneter yang dikuasainya 

untuk mencapai sasaran operasional tersebut. Skema berikut ini menggambarkan 

kedua wilayah formulasi kerangka kerja kebijakan moneter dimaksud (Gambar 

1.1 dan gambar 1.2).  

 

Kerangka Kerja Kebijakan Moneter 

Gambar 1.1. Wilayah Strategis 

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



 8 

 

 

Gambar 1.2. Wilayah Implementasi/Taktis 

 

 

 

 

 

( Borio, 1997) 

 Studi yang telah dilakukan mengenai mekanisme transmisi kebijakan 

moneter yang relevan di dalam kerangka inflasi sebagai sasaran tunggal 

menyimpulkan bahwa transmisi moneter via suku bunga bekerja cukup efektif 

dalam mempengaruhi permintaan agregat dan laju inflasi. Hasil tersebut menjadi 

salah satu dasar bagi pengembangan kebijakan moneter dengan suku bunga 

jangka pendek sebagai sasaran operasional. 

STRATEGI 

v SASARAN ANTARA 
v INDIKATOR VARIABEL SASARAN 
v INDIKATOR KEBIJAKAN 

SASARAN AKHIR 

SASARAN OPERASIONAL INSTRUMEN 

IMPLEMENTASI / TAKTIS 
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 Di dalam wilayah operasional, penelitian yang telah dilakukan adalah yang 

menyangkut pemilihan sasaran operasional yang cocok di dalam kerangka 

kebijakan moneter berbasis pengendalian suku bunga. Beberapa penelitian pada 

umumnya menyarankan penggunaan suku bunga jangka pendek, khususnya suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sebagai sasaran operasional kebijakan 

moneter. 

Sejauh ini Bank Indonesia belum pernah menggunakan suku bunga di 

pasar uang sebagai target operasional. Sebagai gambaran aktivitas di Pasar Uang 

Antar Bank (PUAB) Rupiah menunjukkan kenaikan selama periode penelitian 

yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, rata-rata suku bunga PUAB meningkat 

410 bps dari 10,46% di tahun 2000 menjadi 14,56% pada tahun 2001. 

Peningkatan suku bunga PUAB tersebut terjadi baik di PUAB pagi maupun 

PUAB sore. Di PUAB pagi, rata-rata suku bunga meningkat sebesar 425 bps dari 

10,67% pada 2000 menjadi 14,92% pada tahun 2001. Perkembangan yang sama 

terjadi di PUAB sore di mana rata-rata suku bunga meningkat 424 bps menjadi 

18,33%. Naiknya tingkat suku bunga PUAB tersebut terkait dengan meningkatnya 

kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan dan upaya Bank Indonesia untuk 

meredam volatilitas nilai tukar melalui kenaikan suku bunga intervensi Rupiah. 

Sejalan dengan peningkatan aktivitas suku bunga PUAB Rupiah, rata-rata 

suku bunga PUAB valuta asing selama periode penelitian mengalami penurunan 

sebesar 244 bps sehingga menjadi 3,76%. Menurunnya suku bunga PUAB valuta 

asing terkait dengan kecenderungan menurunnya suku bunga luar negeri terutama 

Fed fund rates. 
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 Dengan kondisi seperti di atas, Bank Indonesia seharusnya lebih 

mempertimbangkan penggunaan suku bunga di pasar uang sebagai target 

operasional. Berbeda halnya dengan suku bunga SBI, sebagai cerminan dari suatu 

suku bunga hasil lelang (tender rate), sampai saat ini belum secara resmi 

digunakan sebagai suku bunga kunci kebijakan (key policy rate), karena kebijakan 

moneter diarahkan untuk mencapai target kuantitas dalam bentuk agregat moneter 

(base money). Namun demikian, 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 pada tahun 2000 yang menunjukkan bahwa pembentukan 

suku bunga deposito perbankan sangat dipengaruhi oleh suku bunga SBI.  

Seperti sudah dibahas sebelumnya, suku bunga SBI yang setara dengan 

suku bunga hasil lelang (tender rate) di negara lain, lebih lazim dikategorikan 

sebagai suku bunga kunci kebijakan (key policy rate), ketimbang sebagai target 

operasional. Mengacu kepada kelaziman tersebut, suku bunga pasar uang di 

Indonesia lebih tepat dijadikan sebagai alternatif yang lebih baik sebagai target 

operasional kebijakan moneter, khususnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB). 

 Di samping kelaziman, pertimbangan yang lebih mendasar adalah bahwa 

suku bunga di pasar uang lebih dapat mencerminkan kondisi likuiditas ketimbang 

suku bunga SBI. Dengan demikian, operasi pengendalian moneter yang dilakukan 

melalui fungsi sinyal (signaling) atau penyesuaian likuiditas di pasar uang dapat 

bekerja melalui mekanisme pasar hingga membentuk keseimbangan baru, 
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khususnya dalam bentuk harga (suku bunga yang dikehendaki). Dengan 

pendekatan pasar, landasan kebijakan moneter yang diterjemahkan dalam bentuk 

instrumen pasar uang ini untuk selanjutnya diharapkan dapat secara efektif 

ditransmisikan dalam bentuk perubahan suku bunga yang lain.  

 Secara umum, dengan melihat perkembangan yang terjadi di Pasar Uang 

Antar Bank (PUAB) selama periode penelitian dan pertimbangan yang lebih 

mendasar antara suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dibandingkan suku 

bunga SBI sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, maka hal yang ingin 

diformulasikan lewat penelitian ini adalah kombinasi instrumen moneter yang 

dapat secara efektif mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

sebagai sasaran operasional kebijakan moneter. 

 Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah meliputi faktor-faktor 

yang mempengaruhi besarnya tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB). Keterkaitan antara variabel-variabel ekonomi memang cukup kompleks, 

namun dalam penelitian ini hanya akan dibahas beberapa variabel saja dalam 

perekonomian untuk lebih memfokuskan pembahasannya. Variabel-variabel  

tersebut meliputi variabel tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), 

Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia, tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi, 

dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.  

Dari uraian tersebut di atas akan dilakukan suatu penelitian dengan judul              

“Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga SBI, 

Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS Terhadap 
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Besarnya Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Tahun 1998-

2002 ”. 

           

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar di Indonesia terhadap 

perubahan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama 

periode penelitian ? 

2. Bagaimana pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap perubahan tingkat 

suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama periode penelitian ? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi di Indonesia terhadap perubahan 

tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama periode 

penelitian ? 

4. Bagaimana pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS terhadap 

perubahan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama 

periode penelitian ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

dari diadakan penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar di Indonesia terhadap 

perubahan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama 

periode penelitian. 

2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga SBI terhadap perubahan 

tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama periode 

penelitian. 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi di Indonesia terhadap 

perubahan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama 

periode penelitian. 

4. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

terhadap perubahan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

selama periode penelitian.  

 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Dalam bidang akademis, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam 

bidang moneter perbankan di mana suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. 

2. Dapat memberikan informasi untuk Bank Indonesia sebagai pemegang 

otoritas moneter untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan 

kebijakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). 

3. Sebagai bahan informasi atau bahan studi perbandingan untuk penelitian 

yang sejenis. Dengan topik penelitian yang sama, maka dalam penelitian 

selanjutnya sebaiknya dapat dipertimbangkan faktor-faktor lainnya yang 
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dapat mempengaruhi tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

seperti suku bunga luar negeri (foreign exchange rate), Produk Domestik 

Bruto (PDB), dan indeks harga saham gabungan. Hal ini akan memberikan 

gambaran yang lebih lengkap dan sempurna sehingga dapat memperluas 

penelitian selanjutnya. 

     

E. Kerangka Pemikiran 

 Untuk membantu proses berpikir dari permasalahan yang dikemukakan, 

berdasarkan acuan tinjauan pustaka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 

1. Variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) berhubungan dengan variabel suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), hal ini berkaitan pada 

perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) yang apabila semakin tinggi 

dapat berakibat pada tingginya tingkat inflasi akibat perputaran uang 

beredar tersebut yang semakin cepat. Dengan tingginya tingkat inflasi 

akan berakibat pada sektor riil, sehingga diperlukan upaya-upaya oleh 

Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter untuk mengendalikan tingkat 

suku bunga ke tingkat yang lebih rendah.  

2. Tingkat suku bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentuan 

tingkat suku bunga di Indonesia. Dalam penelitian ini hubungan antara 

suku bunga SBI dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

sangat erat, hal ini dikarenakan peningkatan diskonto SBI akan segera 

direspon oleh suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Ditengah-

tengah kondisi fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan baik, 
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Bank Indonesia (BI) bisa menggunakan suku bunga SBI menjadi alternatif 

utama jika tidak ada lagi tempat bagi perbankan untuk menanamkan 

likuiditas yang dimilikinya.  

3. Kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan naiknya harga barang-barang 

secara umum yang akan menyebabkan menurunnya daya saing produk 

pada sektor rill dan membuat kondisi perekonomian tidak stabil. Untuk itu 

diperlukan upaya-upaya untuk kembali membuat kondisi perekonomian 

yang stabil dengan cara pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) 

merumuskan suatu kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi, misalnya 

dengan memberlakukan kebijakan uang ketat lewat peningkatan tingkat 

suku bunga. Hal ini sesuai dengan teori yang menunjukkan adanya 

hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat suku bunga Pasar Uang 

Antar Bank (PUAB). 

4. Variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berhubungan dengan 

variabel suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), hal ini ditunjukkan 

dengan adanya stabilitas nilai tukar pada kondisi mekanisme pasar yang 

sebenarnya dapat berakibat pada kestabilan tingkat suku bunga pada 

umumnya. Sehingga upaya mencapai kestabilan tingkat suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB) dapat dilakukan apabila Bank Indonesia (BI) 

selaku otoritas moneter hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap 

pergerakan nilai tukar tidak melakukan intervensi secara langsung 

sehingga stabilitas nilai tukar yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar 

yang sebenarnya.  
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Dari penjelasan di atas, maka disusun suatu kerangka pemikiran sebagai 

berikut: 

Gambar 1.3. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 Dalam kerangka pemikiran terlihat adanya faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Faktor-faktor 

tersebut meliputi Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia, tingkat suku bunga 

SBI, tingkat inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS.  

 Dari faktor-faktor tersebut akan digunakan untuk menganalisis tingkat 

suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Diharapkan dengan diketahuinya 

faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB), dapat dihasilkan kebijakan yang membuat tingkat suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB) tersebut stabil. Sehingga diharapkan dari kestabilan 

tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tersebut mampu menciptakan 

kondisi yang dapat memelihara kestabilan nilai Rupiah sesuai dengan tujuan Bank 

Indonesia Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999.     

 

Jumlah Uang Beredar 
Di Indonesia 

Tingkat suku bunga SBI 

Tingkat Inflasi 

Nilai Kurs 

Suku bunga PUAB 

Kestabilan 
Rupiah 
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F. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban yang belum diuji kebenarannya sehingga dapat 

dipertegas atau ditolak secara empiris dan merupakan jawaban sementara dari 

masalah yang dirumuskan. 

 Adapun hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut: 

1. Diduga Jumlah Uang Beredar  berpengaruh positif terhadap suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sehingga setiap kenaikan Jumlah Uang 

Beredar di Indonesia menyebabkan meningkatnya suku bunga Pasar Uang 

Antar Bank (PUAB) selama periode penelitian dan sebaliknya.  

2. Diduga suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB), sehingga setiap kenaikan tingkat suku bunga 

SBI menyebabkan meningkatnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) selama periode penelitian dan sebaliknya.  

3. Diduga tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB), sehingga setiap kenaikan tingkat inflasi 

menyebabkan meningkatnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

selama periode penelitian dan sebaliknya.  

4. Diduga nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh negatif 

terhadap suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sehingga setiap 

menguatnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS menyebabkan 

menurunnya tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) selama 

periode penelitian dan sebaliknya.  
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G. Metodologi Penelitian  

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan mengambil data time series 

bulanan dari bulan Januari 1998 sampai dengan bulan Desember 2002. Dari 

sekian panjang proses pembangunan  perekonomian dan kejadian moneter di 

Indonesia hanya diambil pada rentang waktu tersebut, karena rentang waktu 

tersebut merupakan periode pasca krisis moneter yang terjadi di Indonesia yang 

bisa dijadikan momentum untuk menstabilkan kembali kondisi moneter setelah 

terpuruk pada tahun 1997.   

2. Jenis dan Sumber Data  

  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari satu variabel terikat yaitu tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) dan empat variabel bebas yaitu Jumlah Uang Beredar, tingkat suku 

bunga SBI, tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Data 

sekunder ini bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia dan 

Laporan Tahunan Bank Indonesia yang kesemuanya dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, serta dari beberapa sumber lainnya. 

3. Definisi Operasional Variabel  

a. Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

 Dalam penelitian ini digunakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank yang 

berhasil dicapai selama transaksi setelah adanya interaksi permintaan dan 

penawaran di Pasar Uang Antar Bank. Besarnya tingkat suku bunga dinyatakan 
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dalam bentuk persen (%) per tahun setiap bulannya, data ini diperoleh dari 

laporan tahunan Bank Indonesia. 

b. Jumlah Uang Beredar 

 Jumlah Uang Beredar yang digunakan dalam penelitian ini adalah uang 

beredar dalam arti luas (M2) yaitu uang giral dan uang kartal yang beredar di 

masyarakat ditambah dengan uang kuasi (quasy money). Uang kuasi adalah 

sesuatu yang mendekati ciri uang termasuk deposito dan tabungan. Jumlah Uang 

Beredar dinyatakan dalam milyar Rupiah setiap bulannya, data ini diperoleh dari 

laporan tahunan Bank Indonesia. 

c. 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). Di mana 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 (%) per tahun 

setiap bulan, data ini diperoleh dari laporan tahunan Bank Indonesia. 

d. Tingkat Inflasi  

 Tingkat inflasi didefinisikan sebagai tingkat di mana tingkat-tingkat umum 

harga di dalam ekonomi tersebut mengalami perubahan. Ini merupakan 

perubahan yang seimbang dalam tingkat umum harga untuk setiap unit waktu 

(John Fleming, 1985 : 37). Tingkat inflasi yang digunakan merupakan hasil dari 

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



 20 

perhitungan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan dinyatakan dalam 

bentuk persen (%) setiap bulan, data ini diperoleh dari laporan tahunan Bank 

Indonesia. 

e. Nilai Tukar Rupiah (Kurs)  

 Nilai tukar Rupiah atau kurs valuta asing merupakan harga (yang dihitung 

dengan mata uang domestik) dari satu unit mata uang asing atau perbandingan 

harga antar valuta bila terjadi pertukaran (Boediono, 1993). Dalam penelitian ini 

digunakan kurs nominal yang merupakan perbandingan harga suatu mata uang 

terhadap mata uang lainnya dan dinyatakan dalam nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar AS (Rp/AS $) setiap bulan, data ini diperoleh dari laporan tahunan Bank 

Indonesia. 

4. Teknik Penganalisaan Data  

a. Metode Regresi Kuadrat Terkecil  

 Analisa data dilakukan dengan Metode Regresi Kuadrat Terkecil/OLS 

(Ordinary Least Square), dan diperoleh model penyesuaian parsial sebagai 

berikut: 

 PUAB = α + β1 JUB + β2 SBI + β3 INFLASI + β4 KURS + U1  

Keterangan: 

PUAB  = Tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (% per tahun) 

JUB  = Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia (Milliar Rupiah) 

SBI = Tingkat suku bunga SBI (% per tahun) 

INFLASI = Tingkat inflasi (% setiap bulan) 

KURS  = Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Rp/$) 
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α   = Konstanta 

β   = Koefisien variabel 

U1  = Variabel gangguan 

b. Uji Statistik 

 1). Uji t (t-test)  

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah secara individual 

variabel-variabel bebas berpengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat. 

Hipotesis nol menyatakan bahwa suatu variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan 

bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk 

menguji dilakukan langkah-langkah, dengan hipotesis sebagai berikut: 

- Ho : β1 = 0 dan Ha : β1 ≠ 0 

- Menentukan nilai t tabel; tα/2 ; N-K 

Di mana α = tingkat signifikansi 

  N = Jumlah sampel (observasi) 

  K = banyaknya parameter 

-  Daerah kritis 

 

 

           Ho ditolak                  Ho diterima                  Ho ditolak  

                           -t α/2                                           t α/2 

Gambar 1.4. Daerah Kritis Uji t 

- Menghitung t hitung 
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   t hitung = Bi / Se(Bi) 

  di mana i = koefisien regresi i 

   Se(Bi) = standar error koefisien regresi 

Apabila t hitung melebihi nilai t tabel atau –t hitung lebih kecil dari –t 

tabel pada tingkat signifikansi yang dipilih, berarti menolak hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif diterima. Hal ini menyatakan bahwa koefisien signifikan 

secara statistik, yang mempunyai arti variabel-variabel bebas tersebut secara 

statistik penting (berpengaruh) terhadap variabel terikat, begitu pula 

sebaliknya. 

2). Uji F (uji secara serempak) 

Uji F digunakan untuk membuktikan secara statistik bahwa 

keseluruhan koefisien regresi secara serempak berpengaruh secara signifikan 

dalam menentukan nilai variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa uji F 

digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

Seandainya seluruh nilai sebenarnya dari parameter regresi ini sama dengan 

nol, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier 

antara variabel terikat dengan variabel bebas.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah membentuk hipotesis berikut: 

- Ho : β1 = β2 = β3 = 0 

Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 

- Menentukan F tabel 

Fα ; N-K ; K-1 
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Di mana N : jumlah sampel (observasi) 

  K : banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta. 

- Daerah kritis  

 

      Ho ditolak 

Ho diterima                    

              Fα    

Gambar 1.5. Daerah Kritis Uji F 

- Menghitung F hitung 

R² / (K-1) 
F =    

           ( 1-R²)/ N-K  

Apabila F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan menolak Ha, artinya 

variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Sedangkan jika F hitung > F tabel, maka menolak Ho dan menerima 

Ha, artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat pada tingkat keyakinan yang digunakan.  

3). Uji Kebaikan Suai (Test of  “Goodness of Fit”)  

       Koefisien ini digunakan untuk mengetahui berapa persen (%) variasi 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai R² atau yang disebut koefisien 

determinasi. 

c. Pengujian Ekonometri 

1). Multikolinieritas 
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Yang dimaksud dengan multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi 

variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya dalam model 

regresi. Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel-

variabel bebas sehingga nilai koefisien korelasi diantara sesama variabel bebas 

ini sama dengan satu, maka konsekuensinya adalah koefisien regresi menjadi 

tidak dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi dan nilai standar error  setiap 

koefisien regresi menjadi tak terhingga.  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah 

multikolinieritas tersebut adalah dengan menggunakan pengujian dengan 

metode Klein’s Rule of Thumb. Dalam metode ini, dilakukan perbandingan 

antara r² dari auxiliary regression dan R² regresi yang lengkap. Masalah 

multikolinieritas dapat terjadi apabila R² < r² dan sebaliknya apabila R² > r² 

maka tidak terjadi masalah multikolinieritas. 

2). Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan di mana varian dari 

kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas, yaitu E 

(X1,Є1) ≠ 0, sehingga E (Є1)² atau varian setiap pengganggu yang dibatasi 

oleh nilai tertentu pada variabel-variabel bebas adalah tidak terbentuk 

konstanta yang sama dengan σ². Ini merupakan pelanggaran salah satu asumsi 

tentang model regresi linier berdasarkan metode kuadrat terkecil. Apabila 

terjadi gejala heteroskedastisitas, maka penaksiran varian parameter akan bias 

dan menyebabkan pengujian hipotesis tentang parameter tidak tepat, interval 

keyakinan menjadi bias atau menjadi tidak efisien. 
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Untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat 

pada nilai koefisien regresi pada persamaan. Pengujian terhadap masalah 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan regresi masing-masing variabel 

independen terhadap residu dan kemudian dilakukan uji t. Apabila t hitung < t 

tabel maka Ho diterima, yang artinya menunjukkan adanya homoskedastisitas 

dan sebaliknya (Gujarati, 1993 : 186).  

3). Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi. Heteroskedastisitas mengakibatkan penaksir tidak lagi 

efisien baik dalam sampel besar maupun kecil. Pengujian terhadap gejala 

autokorelasi dilakukan dengan statistik d dari Durbin-Watson. 

  1- Σ eiei - 1  

d   = 2     

                       Σei² 

       

            Autokorelasi      Ragu-                                         Ragu-     Autokorela- 

                Positif              ragu                                              ragu     si negatif 

                                                                                                         

                                                              Tidak ada  

                                                           Autokorelasi 

        0                        dL            dU                            4-dU       4-dL                4 

Gambar 1.6. Statistik Durbin-Watson 
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Hipotesis yang digunakan, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial 

autokorelasi baik positif maupun negatif. maka: 

d < dL dan d > 4 – dL   : menolak Ho 

dU < d < 4 – dU    : tidak menolak Ho  

dL ≤ d ≤ dU dan 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL  : pengujian tidak meyakinkan 

 

  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Tingkat Suku Bunga  

 Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan 

uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat suku bunga sebagai harga 

dapat juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran 

antara satu Rupiah sekarang dengan satu Rupiah nanti, misalnya setahun lagi. 

Hutang piutang timbul karena terjadi pertukaran semacam ini. Pembeli dari satu 

Rupiah sekarang sekaligus penjual dari satu Rupiah nanti adalah peminjam 

(Debitur). Sedangkan penjual dari satu Rupiah sekarang yang sekaligus juga 

pembeli dari satu Rupiah nanti adalah orang yang meminjamkan (Kreditur). 

Debitur harus membayar kepada kreditur harga dari pertukaran tersebut dan harga 

ini adalah bunga yang dibayar debitur dan diterima oleh kreditur (Boediono, 1998 

: 75-76).     
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 Dari pendapat lain yang mendukung menyebutkan bahwa tingkat suku 

bunga adalah harga-harga, ditentukan seperti harga-harga lainnya di pasar-pasar 

oleh transaksi antara para penjual dan pembeli. Barang yang dipertukarkan dalam 

hal ini adalah kredit, atau pemakaian uang untuk suatu periode tertentu. Tingkat 

suku bunga berkaitan sekali dengan peranan waktu di dalam kegiatan-kegiatan 

ekonomi. Kepada konsumen, pengusaha/pedagang, dan pemerintah, uang 

sekarang tidak sama dengan uang pada tahun yang akan datang. Tingkat suku 

bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang (Syamsudin 

Mahmud, 1985 : 90). 

 Pada perekonomian suatu negara, tingkat suku bunga mempunyai peranan 

penting baik pada tingkat mikro maupun pada tingkat makro. Dalam tingkat 

mikro, tingkat suku bunga merupakan harga yang mempunyai peran dalam 

alokasi sumber untuk penggunaan alternatif. Dengan kata lain tingkat suku bunga 

mempunyai peran dalam alokasi faktor produksi untuk menghasilkan barang dan 

jasa yang akan dipakai sekarang dan dikemudian hari. Dalam tingkat makro, 

tingkat suku bunga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat harga 

umum, pendapatan dan kesempatan kerja (Landreth, 1976 : 272). 

 Pada umumnya terdapat berbagai macam tingkat suku bunga seperti 

tingkat suku bunga deposito berjangka, tingkat suku bunga internasional, tingkat 

suku bunga kredit, tingkat suku bunga instrumen pasar uang, tetapi pada dasarnya 

tingkat suku bunga dibedakan menjadi dua yaitu tingkat suku bunga nominal dan 

tingkat suku bunga riil. Di samping itu tingkat suku bunga juga dibedakan 
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menurut jangka waktu yang terdiri dari tingkat suku bunga jangka pendek dan 

tingkat suku bunga jangka panjang. 

 

B. Fungsi-fungsi Tingkat Suku Bunga  

 Pada umumnya tingkat suku bunga mempunyai tiga fungsi pokok. 

Pertama, dia dapat memobilisasikan tabungan. Tingkat suku bunga merupakan 

harga yang mempengaruhi pemilihan antara konsumsi sekarang dan masa 

mendatang. Kondisi-kondisi di Indonesia memperlihatkan bahwa tingkat suku 

bunga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemilihan bentuk kekayaan-

kekayaan yang diwujudkan dengan tabungan. Kenaikan tingkat suku bunga 

menimbulkan substitusi dari aset-aset nyata yang tidak produktif yang digunakan 

sebagai usaha untuk menghindari inflasi kepada financial claims. Substitusi ini 

melepaskan sumber-sumber ekonomi untuk dapat digunakan pada usaha-usaha 

yang produktif. 

 Kedua, tingkat suku bunga merupakan suatu kebijaksanaan pendistribusian 

yang efisien terhadap alokasi sumber-sumber ekonomi yang langka antara 

berbagai alternatif investasi. Sebagai suatu pendistribusian, tingkat suku bunga 

memaksimumkan tingkat pengembalian rata-rata (the average return) dari suatu 

jumlah investasi tertentu. 

 Ketiga, tingkat suku bunga dapat memberikan suatu social discount rate 

kepada keputusan-keputusan untuk menabung dan untuk investasi. Dalam hal ini, 

tingkat suku bunga mempersamakan rencana untuk menabung dan untuk 

investasi. Dia akan bertindak sebagai a market clearing device, yang 
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mempengaruhi pemilihan apa yang diproduksikan dan bagaimana cara 

memproduksi. Dia dapat juga menghindarkan teknik produksi yang padat modal 

terhadap sesuatu produk tertentu di negara-negara yang menghadapi kelangkaan 

modal. Di mana tenaga kerja adalah cukup banyak dan modal adalah langka, 

tingkat suku bunga dapat mendorong aktivitas-aktivitas wiraswasta kepada hal-hal 

dan teknologi yang sederhana, akan tetapi dengan pengembalian yang tinggi 

terhadap modal. 

 

C. Jenis Tingkat Suku Bunga 

1. Tingkat Suku Bunga Nominal dan Tingkat Suku Bunga Riil 

 Pada dasarnya tingkat suku bunga dibedakan menjadi tingkat suku bunga 

nominal (nominal rate of interest) dan tingkat suku bunga riil (real rate of 

interest). Tingkat suku bunga nominal adalah tingkat suku bunga yang berlaku di 

pasar uang. Tingkat suku bunga nominal sebenarnya merupakan penjumlahan 

unsur-unsur tingkat suku bunga yaitu : 

 R*n = R*m + R*p + Rt + R*i 

Di mana : 

R*n  = tingkat suku bunga nominal 

R*m   = tingkat suku bunga riil 

R*p  = premi resiko 

Rt  = biaya transaksi 

R*i   = premi inflasi 

(Boediono, 1985 : 88). 
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Tanda * dimaksudkan bahwa komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh 

faktor ekspektasi atau pengharapan. Sedangkan tingkat suku bunga riil adalah 

tingkat suku bunga nominal yang telah disesuaikan dengan laju inflasi yang 

terjadi pada periode yang sama. Jadi tingkat suku bunga riil merupakan selisih 

antara tingkat suku bunga nominal dengan laju inflasi sehingga diperoleh : 

Rr  = R*n – Ri 

Di mana : 

Rr  : tingkat suku bunga riil 

R*n  : tingkat suku bunga nominal 

Ri  : laju inflasi aktual 

 Dalam hal ini, inflasi aktual tidak dapat diketahui secara pasti pada awal 

periode, sehingga yang paling sesuai untuk menggantikannya adalah tingkat 

inflasi yang diharapkan, sehingga didapat persamaan baru sebagai berikut : 

 Rr*  = R*n – Ri* 

Di mana : 

Rr*  : tingkat suku bunga riil yang diharapkan  

R*n  : tingkat suku bunga nominal 

Ri*  : laju inflasi yang diharapkan 

 Untuk dapat merangsang mobilisasi dana, menurut Mc. Kinnon maka 

tingkat suku bunga riil harus positif, sehingga tingkat suku bunga nominal ini 

harus lebih tinggi dari laju inflasi. Laju inflasi ini termasuk dalam faktor 

ekspektasi (yang diharapkan). Bilamana ekspektasi terhadap inflasi 

diperhitungkan sebagai faktor pengurangan tingkat suku bunga dalam negeri dan 

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



 31 

menghasilkan tingkat suku bunga riil yang lebih rendah daripada tingkat suku 

bunga riil luar negeri maka para deposan akan lebih tertarik untuk menanamkan 

modalnya di luar negeri (Iwan P. Pontjowinoto, 1992 : 32). 

Rr menunjukkan berapa imbalan yang benar-benar diterima oleh kreditur 

untuk penggunaan dananya selama jangka waktu tertentu apabila diukur sebagai 

daya beli atas barang dan jasa. Sedangkan Rr* adalah imbalan yang diharapkan 

diterima oleh kreditur atas penggunaan dana untuk jangka waktu tertentu apabila 

diukur sebagai daya beli atas barang dan jasa. Dengan demikian Rr* yang 

sebenarnya relevan dalam memutuskan apakah kreditur dan debitur akan 

mengadakan transaksi pinjam meminjam atau tidak. Bagi kreditur, tingkat suku 

bunga riil merupakan imbalan riil bagi pengorbanannya untuk menyerahkan 

penggunaan uangnya untuk jangka waktu tertentu. Bagi debitur, tingkat suku 

bunga riil merupakan beban riil atas penggunaan uang orang lain. 

2. Tingkat Suku Bunga Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 Adanya perbedaan tingkat suku bunga untuk jangka waktu peminjaman 

merupakan hal yang sering dijumpai dalam praktek. Perbedaan tersebut dapat 

didaftar dari jangka waktu paling pendek sampai yang paling panjang. Daftar 

tersebut disebut sebagai struktur tingkat suku bunga menurut jangka waktu (Terms 

structure of interest rates). Apabila digambarkan sebagai berikut : 

              Tingkat Suku Bunga  

                     Per tahun (%) 

                                                                          “Kurva Hasil” (Yield Curve)    
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                                                                               Jangka waktu peminjaman  

Gambar 2.1. Kurva Hasil 

Ada tiga teori pokok mengenai struktur tingkat suku bunga menurut 

jangka waktu : 

a. Teori Liquidity Preference 

 Teori ini mengatakan bahwa kurva hasil selalu mempunyai slope positif 

artinya tingkat suku bunga per tahun untuk pinjaman berjangka waktu lebih lama 

selalu lebih besar daripada tingkat suku bunga per tahun untuk jangka waktu lebih 

pendek. Hal ini dapat terjadi karena dengan imbalan yang sama kreditur selalu 

mempunyai preference untuk memilih piutang yang lebih likuid. 

b. Teori Kelompok Pasar (The Prefered Market Habitat Theory) 

 Teori ini mengatakan bahwa tingkat suku bunga yang berlaku bagi suatu 

kelompok pinjaman dengan jangka waktu tertentu ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran untuk kelompok tersebut. Tingkat bunga untuk kelompok pinjaman 

dengan jangka waktu 1 bulan mungkin dapat lebih tinggi daripada kelompok 3 

atau 6 bulan, tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran kelompok 

tersebut. Kurva hasil dapat mempunyai slope positif atau negatif. Masing-masing 

kelompok seakan-akan mempunyai pasar sendiri dan situasi pasar kelompok 

tersebut yang terutama menentukan tingkat suku bunga pada kelompoknya. 

Namun teori ini mengukur adanya hubungan antar pasar. Seberapa besar 

hubungan antar pasar tersebut tergantung pada hubungan substitusinya. 

c. Teori Klasik 

Teori ini menekankan : 
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· Peranan “harapan masyarakat” atau expectation mengenai pola 

perkembangan tingkat suku bunga di masa mendatang dalam menentukan 

struktur tingkat suku bunga. 

· Bahwa ada kelompok pasar seperti yang digambarkan oleh Teori 

Kelompok Pasar, tetapi antar kelompok yang satu dengan yang lain sangat 

ditentukan situasi pasar lain dengan kata lain hubungan substitusinya 

sangat dekat (Boediono, 1985 : 97) 

Ketiga teori di atas semuanya mengandung kebenaran yang tergantung 

pada kenyataan yang sedang dihadapi. Misalnya dalam keadaan uang ketat, maka 

gejala preferensi untuk likuiditas akan timbul. Kelompok pasar akan lebih terlihat 

di negara-negara sedang berkembang dengan pasar uang yang terpecah-pecah 

(fragmental market) dan belum terpadu. Faktor ekspektasi selalu penting baik di 

negara maju maupun di negara sedang berkembang. 

 

D. Teori-teori Tingkat Suku Bunga     

 Teori mengenai tingkat suku bunga dibagi menjadi tiga yaitu teori suku 

bunga non moneter, teori suku bunga moneter, dan teori paritas tingkat suku 

bunga. Teori suku bunga moneter terdiri dari Teori Bunga Klasik, Teori Bunga 

Keynes dan Teori Bunga Post Keynesian. 

1. Teori Bunga Non Moneter 

 Menurut teori ini besarnya tingkat bunga bergantung pada besarnya hasil 

(rate of return) investasi. Kekuatan moneter dalam jangka pendek dapat 

mengubah tingkat bunga, tetapi dalam jangka panjang besarnya tingkat bunga 
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ditentukan oleh produktivitas modal. Penambahan jumlah uang hanya menaikkan 

harga umum dan menurunkan nilai uang (Soewito, 1984 : 483-487) 

 Sejak Adam Smith sampai timbulnya teori produktivitas marjinal, bunga 

belum terpisah dari keuntungan. Baru setelah berkembangnya teori produktivitas 

marjinal, ahli ekonomi dengan hati-hati memisahkan antara keuntungan dan 

bunga. Perkembangan teori modal dan bunga dimulai sejak tahun 1980. 

 Menurut Adam Smith keuntungan merupakan pembayaran kepada 

kapitalis karena melakukan fungsi sosial yang berguna, menyediakan buruh, 

material, dan mesin dalam proses produksi. Keuntungan terdiri dari dua bagian 

yaitu a pure interest return dan a return risk (Landreth, 1976 : 62). Adam Smith 

mengemukakan bahwa tingkat keuntungan cenderung menurun dalam jangka 

panjang karena adanya persaingan di pasar tenaga kerja, persaingan di pasar 

barang dan persaingan di pasar investasi. 

 Nassau Senior yang pertama kali mengembangkan abstinence theory of 

interest menekankan kegunaan segi permintaan, pada segi penawaran ia 

menekankan ketidakgunaan pada ongkos produksi riil. Ia mengatakan bahwa 

penawaran tabungan adalah elastis sempurna dan mengemukakan bahwa akibat 

menabung dapat disamakan dengan penderitaan yang dirasakan oleh orang 

miskin. Oleh karena itu menabung perlu mendapatkan ganti rugi berupa bunga.  

Bohm Bawerk berpendapat bahwa sebab adanya bunga tidak terdapat pada 

struktur lembaga masyarakat, tetapi pada pertimbangan ekonomi dan teknologi 

yang tidak tergantung pada bentuk masyarakatnya. Ia mengemukakan alasan-

alasan mengapa barang-barang sekarang nilainya lebih besar dari waktu yang 
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akan datang. Alasan tersebut antara lain perbedaan penilaian antara barang 

sekarang dan barang yang akan datang serta karena barang-barang sekarang 

secara teknis lebih baik daripada yang akan datang. 

 Teori bunga non moneter selanjutnya adalah teori Fischer. Ia setuju 

dengan klarifikasi upah, sewa tanah, keuntungan dan bunga. Menurutnya bunga 

bukan merupakan bagian pendapatan yang diterima oleh modal tetapi sebagian 

dari aliran pendapatan. Semua faktor produksi menghasilkan aliran pendapatan 

setiap waktu jika balas jasa tanah yang berupa sewa tanah dikapitalisasikan 

terhadap nilai tanah hasilnya adalah bunga. Menurut Fischer pada perekonomian 

pasar ada dua kekuatan yang menentukan besarnya tingkat bunga yaitu subjective 

forces dan objective forces. Subjective forces yaitu preferensi individu terhadap 

barang sedangkan objective forces tergantung pada kesempatan investasi dan 

produktivitas faktor produksi untuk menghasilkan barang akhir. 

2. Teori Bunga Moneter  

 Teori Bunga Moneter terdiri dari Teori Bunga Klasik yang disebut juga 

Teori Loanable Funds, Teory Keynes yang disebut Teori Liquidity Preference, 

dan Teori Bunga Post Keynesian. 

a. Teori Bunga Klasik 

Menurut Teori Klasik, bunga adalah harga dari loanable funds 

(dana investasi). Dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di 

pasar dana investasi. Penjelasan tentang pasar dana investasi dapat 

dijelaskan sebagai berikut, dalam suatu periode terdapat masyarakat yang 

menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk 

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



 36 

kebutuhan konsumsinya yang disebut kelompok penabung. Jumlah seluruh 

tabungan mereka membentuk penawaran akan loanable funds. Di pihak 

lain terdapat masyarakat yang membutuhkan dana, umumnya pengusaha 

yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya yang disebut investor. 

Jumlah seluruh kebutuhan mereka akan dana membentuk permintaan akan 

loanable funds (Nopirin, 1996 : 70-72).  

Menurut Teori Klasik, tabungan merupakan fungsi dari tingkat 

bunga. Semakin tinggi tingkat bunga semakin tinggi pula keinginan 

masyarakat untuk menabung. Pada tingkat bunga yang lebih tinggi 

masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan pengeluaran untuk 

konsumsi. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat bunga. Semakin 

tinggi tingkat bunga keinginan untuk melakukan investasi juga semakin 

kecil. Seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya jika 

keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari tingkat bunga 

yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut yang merupakan ongkos 

untuk penggunaan dana. Semakin rendah tingkat bunga, maka seorang 

pengusaha akan lebih terdorong untuk investasi karena biaya penggunaan 

dana juga semakin kecil. 

Para penabung dan investor bertemu di pasar loanable funds yang 

akhirnya dari proses tawar menawar akan dihasilkan tingkat bunga 

kesepakatan. Tingkat bunga kesepakatan merupakan tingkat bunga dalam 

keadaan keseimbangan yang dicapai apabila keinginan menabung 

masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. 
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Secara grafik keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan 

seperti dalam gambar 2.2. Keseimbangan tingkat bunga ada pada titik io, 

di mana jumlah tabungan sama dengan investasi. Apabila tingkat bunga di 

atas io, jumlah tabungan melebihi keinginan pengusaha untuk melakukan 

investasi. Para penabung akan saling bersaing untuk meminjamkan 

dananya dan persaingan ini akan menekan tingkat bunga turun kembali ke 

posisi io. Sebaliknya, apabila tingkat bunga di bawah io, para pengusaha 

akan saling bersaing untuk memperoleh dana yang relatif lebih kecil 

jumlahnya . persaingan ini akan mendorong tingkat bunga naik lagi ke io. 

            Tingkat bunga  

                                                           tabungan                    

            i1 

   

  io                                                                               investasi 1   

                                                                 investasi o      

                                                 

                                                So                        Jumlah Rupiah yang Ditabung   
                                    & Diinvestasikan      

Gambar 2.2. Teori Klasik Tentang Tingkat Bunga 

  Kenaikan efisiensi produksi misalnya, akan mengakibatkan 

keuntungan yang diharapkan naik. Sehingga pada tingkat bunga yang 

sama pengusaha bersedia meminjam dana yang lebih besar untuk 

membiayai investasinya atau untuk dana investasi yang sama jumlahnya, 

pengusaha bersedia membayar tingkat bunga yang lebih tinggi. Keadaan 
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ini dalam gambar di atas ditunjukkan dengan bergesernya kurva 

permintaan investasi ke kanan atas, dan keseimbangan tingkat bunga yang 

baru berada di titik i1.   

Hal-hal yang penting dari teori Klasik adalah pertama, teori itu 

adalah suatu flow-theory, yaitu aliran dari tabungan dan investasi per unit 

waktu. Kedua, tabungan dan investasi menjadi seimbang semata-mata 

ditentukan oleh tingkat bunga di pasar dana investasi. Dan ketiga, rencana-

rencana untuk berinvestasi dan menabung dianggap elastis terhadap 

tingkat bunga (interest elastic), sehingga keseimbangan adalah mungkin 

pada suatu tingkat bunga yang positif. 

Di samping itu terdapat beberapa kelemahan daripada teori Klasik. 

Pertama, teori ini menyatakan bahwa keseimbangan antara tabungan dan 

investasi terjadi melalui perubahan-perubahan tingkat bunga. Pelopor 

Klasik mengabaikan peranan dari pendapatan (income). Kritik Keynes 

dalam analisanya telah menunjukkan bahwa keseimbangan antara 

tabungan dan investasi tidak terjadi melalui perubahan tingkat bunga, akan 

tetapi melalui perubahan-perubahan tingkat pendapatan. 

Kelemahan kedua adalah mengenai sifat tingkat bunga yang 

elastis. Beberapa studi empiris memperlihatkan kelemahan dari alasan 

yang dikemukakan oleh mazhab Klasik. Kenyataan menunjukkan bahwa 

hubungan antara investasi dan tingkat bunga adalah sangat lemah. Suatu 

tingkat bunga yang tinggi kemungkinan beriringan dengan tingkat 

investasi yang tinggi. Investasi lebih banyak dipengaruhi oleh marginal 
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efficiency of capital daripada disebabkan oleh perubahan-perubahan 

tingkat bunga. 

Ketiga, menurut teori Klasik asumsi daripada fixed income-saving 

schedule adalah sesuai dengan tingkat perubahan permintaan akan 

investasi yang digambarkan oleh pergeseran kurva permintaan investasi. 

Teori ini tidak melihat pentingnya investasi di dalam penetapan tingkat 

pendapatan. Investasi sangat berpengaruh dan memainkan peranan yang 

sangat aktif dalam menentukan pendapatan dan melalui penetapan 

pendapatan akan menentukan tingkat tabungan masyarakat. Kesamaan 

antara tingkat tabungan dan tingkat investasi tidak dihasilkan penyesuaian 

tingkat bunga seperti dikemukakan teori Klasik, tetapi dihasilkan oleh 

perubahan-perubahan tingkat pendapatan (Y) yang diakibatkan oleh 

tingkat investasi. 

b. Teori Bunga Keynes 

Menurut teori Keynes, tingkat bunga ditentukan oleh permintaan 

dan penawaran akan uang. Uang menurut Keynes merupakan salah satu 

dari bentuk kekayaan yang dipunyai seseorang (portofolio) seperti halnya 

kekayaan dalam bentuk tabungan di bank, saham, atau surat berharga 

lainnya. Keputusan masyarakat mengenai bentuk komponen dari kekayaan 

mereka akan sangat menentukan tingginya tingkat bunga ( Nopirin, 1996 : 

90-92 ). 

Keynes hanya membagi komponen kekayaan dalam dua bentuk, 

yakni uang kas dan surat berharga (obligasi). Kekayaan yang diwujudkan 

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



 40 

dalam bentuk uang kas mempunyai keuntungan berupa kemudahan dalam 

melakukan transaksi sebab uang kas merupakan alat pembayaran paling 

likuid. Likuidnya uang kas diukur dengan kecepatan menukar kekayaan 

dalam bentuk alat pembayaran tanpa adanya kerugian nilai. Bentuk 

kekayaan dalam uang kas tidak dapat memberikan penghasilan (misalnya 

berupa bunga). Sebaliknya kekayaan dalam bentuk surat berharga dapat 

naik turun tergantung dari tingkat bunga. Jadi bisa diartikan surat berharga 

mendatangkan pendapatan berupa bunga. 

Keynes berpendapat bahwa ada tiga motif mengapa orang 

menghendaki memegang uang tunai, yaitu motif transaksi, motif berjaga-

jaga dan motif spekulasi. Tiga motif inilah yang merupakan sumber 

timbulnya permintaan akan uang yang diberi nama liquidity preference. 

Preferensi atau keinginan untuk tetap likuid inilah yang membuat orang 

bersedia membayar dengan harga tertentu untuk penggunaan uang. 

Liquidity preference tergantung dari tingkat bunga. Dalam gambar 

2.3, sumbu horizontal menunjukkan jumlah dan permintaan uang 

sedangkan sumbu vertikal menunjukkan tingkat bunga. Permintaan uang 

mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga, sesuai dengan 

gambar 2.3 dibawah ini apabila tingkat bunga tinggi maka masyarakat 

lebih suka menabung daripada memegang uang sehingga menyebabkan 

permintaan akan uang turun begitu juga sebaliknya. 

            Tingkat suku bunga (%) 

      Jumlah Uang    
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                req  

                                    

                                   Liquidity Preference 

              

                   Meq                       Jumlah uang & permintaan uang 

Gambar 2.3. Teori Keynes Tentang Tingkat Bunga 

Permintaan uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat 

bunga yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

· Keynes menyatakan bahwa masyarakat yakin akan adanya tingkat 

bunga yang normal. Seandainya tingkat bunga turun di bawah 

tingkat bunga normal, semakin banyak orang yakin bahwa tingkat 

bunga akan kembali normal. Dan mereka akan memegang surat 

berharga pada waktu tingkat bunga naik. Hubungan ini disebut 

motif spekulasi permintaan uang kas sebab mereka melakukan 

spekulasi tentang harga surat berharga di masa yang akan datang. 

· Berkaitan dengan ongkos memegang uang kas. Semakin tinggi 

tingkat bunga, semakin tinggi pula ongkos memegang uang kas 

sehingga keinginan memegang uang kas juga semakin turun. 

Sebaliknya, jika tingkat bunga turun, berarti ongkos memegang 

uang kas juga semakin rendah sehingga permintaan akan uang kas 

naik.  

· Bersama dengan uang beredar yang tetap (dengan anggapan bahwa 

Jumlah Uang Beredar/JUB ini ditetapkan oleh pemerintah) 
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permintaan uang ini akan menentukan tingkat bunga. Tingkat 

bunga dalam keseimbangan (req pada gambar di atas) apabila 

jumlah uang kas yang diminta sama dengan penawaran dalam hal 

ini JUB. Apabila pada suatu ketika tingkat bunga berada di bawah 

tingkat keseimbangan, masyarakat akan menginginkan uang kas 

lebih banyak dengan cara menjual uang kas yang dipegangnya. 

Usaha menjual surat berharga ini akan mendorong harganya turun 

yang berarti tingkat bunga naik sampai ke tingkat di mana 

masyarakat sudah puas dengan komposisi kekayaannya 

(permintaan sama dengan penawaran uang). Sebaliknya apabila 

tingkat bunga di atas tingkat keseimbangan, masyarakat akan 

menginginkan uang kas lebih sedikit dengan cara membeli surat 

berharga. Pembelian ini akan mengakibatkan naiknya harga surat 

berharga yang berarti tingkat bunga akan turun sampai 

keseimbangan tercapai kembali. 

c. Teori Bunga Post Keynesian  

Kita lihat dulu perbedaan yang nampaknya cukup mendasar antara 

jawaban mazhab Klasik dan jawaban mazhab Keynesian mengenai 

mengapa ada “bunga”. Mazhab Klasik menekankan bahwa bunga timbul 

karena uang adalah “produktif”, dalam arti bahwa dengan dana di tangan 

seorang pengusaha bisa menambah alat produksinya (modal) yang bisa  

menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan perkataan lain, uang 
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bisa meningkatkan produktifitas, dan karena adanya kenaikan produktifitas 

inilah orang mau membayar bunga.  

Menurut Mazhab Keynesian, uang bisa “produktif” dengan cara 

lain. Dengan uang tunai di tangan orang bisa berspekulasi di pasar surat 

berharga dengan kemungkinan memperoleh keuntungan. Dan karena 

adanya kemungkinan ini orang mau membayar bunga (Boediono, 1998 : 

83-85). 

Sebenarnya kedua pandangan tersebut saling melengkapi. Kaum 

Klasik memandang uang sebagai “dana investasi” (loanable funds) yang 

langsung dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan produksi barang dan 

jasa. Kaum Keynesian lebih menekankan sifat uang sebagai suatu “aktiva 

yang likuid” yang bisa digunakan untuk memanfaatkan kesempatan 

memperoleh keuntungan dari pasar surat berharga. Uang adalah 

sebenarnya dua-duanya, yaitu sebagai aktiva likuid dan sekaligus juga 

sebagai dana investasi. Tingkat bunga adalah “harga uang” yang timbul 

dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran uang sebagai suatu 

aktiva yang likuid. 

Orang pertama yang menekankan bahwa suatu tingkat bunga bisa 

dikatakan benar-benar merupakan tingkat bunga keseimbangan 

(equilibrium interest rate) bagi suatu perekonomian apabila tingkat bunga 

tersebut memenuhi keseimbangan di pasar dana investasi (loanable funds) 

dan sekaligus keseimbangan di pasar uang (sebagai aktiva likuid) adalah 

ekonom terkemuka asal Inggris Sir John Hicks. Alat analisanya adalah 
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kurva IS-LM yang terkenal itu. Pertama kita lihat kurva IS. Sesuai dengan 

teori Keynes, Hicks menyatakan bahwa tabungan tidak hanya ditentukan 

oleh tingkat bunga, tetapi juga oleh tingkat pendapatan (marginal 

propensity to save) yang artinya tabungan akan naik apabila tingkat 

pendapatan nasional naik. 

     

           

              Tingkat bunga (%)                       LM 

                     R 

 

                  Rm 

                                                     IS 

 

                          0                                 Ye                   Y (Pendapatan Nasional) 

Gambar 2.4. Tingkat Bunga Keseimbangan Hicks 

Pendapatan nasional naik apabila investasi naik, dan investasi 

cenderung naik apabila tingkat bunga turun. Dari interaksi antara semua 

ini bisa diturunkan kurva IS (gambar 2.4) yang menunjukkan tingkat 

bunga keseimbangan di pasar dana investasi (loanable funds) pada setiap 

tingkat pendapatan nasional (Y). Sedangkan kurva LM menunjukkan 

tingkat bunga keseimbangan yang terjadi di pasar uang (sebagai aktiva 

likuid) pada setiap tingkat pendapatan nasional.      
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Jadi tingkat bunga keseismbangan yang sesungguhnya, menurut 

sintesis Hicks, adalah tingkat bunga yang merupakan tingkat bunga 

keseimbangan di pasar dana investasi dan sekaligus merupakan tingkat 

bunga keseimbangan di pasar uang. 

3. Teori Paritas Tingkat Bunga  

 Apa yang kita bicarakan sampai saat ini adalah berbagai aspek dari tingkat 

bunga dalam suatu perekonomian tertutup, artinya hubungan dengan luar negeri 

dianggap tidak ada. Dalam kenyataannya tidak ada satupun negara yang benar-

benar menggunakan sistem perekonomian tertutup. Tentu ada perbedaan-

perbedaan dalam derajat “keterbukaan” suatu negara. Namun kiranya jelas bahwa 

adanya hubungan dengan luar negeri mempunyai pengaruh terhadap 

perkembangan tingkat bunga di dalam negeri (Boediono, 1998 : 101-102). 

 Teori Paritas Tingkat Bunga adalah suatu teori yang penting mengenai 

penentuan tingkat bunga dalam sistem devisa bebas (yaitu apabila penduduk 

masing-masing negara bebas memperjualbelikan devisa). Teori ini pada pokoknya 

menyatakan bahwa : 

“Dalam sistem devisa bebas tingkat bunga di negara satu akan cenderung sama 

dengan tingkat bunga di negara lain, setelah diperhitungkan perkiraan mengenai 

laju depresiasi mata uang negara yang satu terhadap mata uang negara yang 

lain” 

Atau secara Aljabar,  

 Rn = Rr + E* 

Di mana : 
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Rn = tingkat bunga (nominal) dalam negeri 

Rr = tingkat bunga (nominal) luar negeri 

E* = laju depresiasi mata uang dalam negeri terhadap  

                mata uang asing yang diperkirakan akan terjadi       

 Jadi, apabila tingkat bunga di Amerika Serikat, misalnya, pinjaman jangka 

6 bulan adalah 10% per tahun dan selama 6 bulan mendatang kurs Dollar AS 

terhadap Rupiah diperkirakan meningkat 4% (atau 8% apabila dinyatakan dalam 

laju per tahun), maka tingkat bunga untuk pinjaman jangka 6 bulan di Indonesia 

akan cenderung sama dengan 10% + 8% = 18% per tahun. 

 Kecenderungan tersebut terjadi disebabkan apabila tingkat bunga yang 

berlaku di dalam negeri (untuk pinjaman 6 bulan tersebut) lebih rendah daripada 

18% maka akan lebih menguntungkan bagi pemilik dana untuk meminjamkan 

uangnya di Amerika Serikat (dalam Dollar) dan menerima imbalan 10% per tahun 

tanpa harus menanggung biaya kerugian kapital berupa penurunan nilai mata uang 

Rupiah sebesar 8% per tahun. Dana akan mengalir ke Amerika Serikat dan ini 

akan mengurangi tersedianya dana (Rupiah) dalam negeri, dan selanjutnya akan 

mendorong tingkat bunga di dalam negeri untuk naik mendekati 18% per tahun.  

Sebaliknya apabila tingkat bunga di dalam negeri ternyata lebih tinggi dari 

18% per tahun (misal 20 %) maka akan lebih menguntungkan orang Amerika 

untuk menukarkan Dollarnya menjadi Rupiah dan selanjutnya meminjamkannya 

di Indonesia dengan bunga 20% per tahun. Meskipun seandainya perkiraan bahwa 

nilai Rupiah akan turun 8% per tahun akan benar-benar terjadi, ia masih 

menerima imbalan 20%-8% = 12% per tahun (dinyatakan dalam Dollar). Jadi 
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akan ada aliran dana (Dollar) masuk ke Indonesia, sehingga suplai dana (Rupiah) 

di Indonesia meningkat dan ini cenderung akan menurunkan tingkat bunga di 

dalam negeri sampai mendekati 18% per tahun. 

 Perlu dicatat bahwa dalam praktek ada “biaya transaksi” untuk 

memindahkan dana dari dan ke luar negeri. Oleh karena itu teori Paritas Tingkat 

Bunga ini akan lebih tepat apabila berbunyi bahwa tingkat bunga diantara dua 

negara cenderung sama, setelah dikoreksi dengan laju depresiasi yang 

diperkirakan dari mata uang negara satu terhadap mata uang negara lain dan 

“biaya transaksi” (biaya memindahkan dana). Dalam sistem devisa bebas, “biaya 

transaksi” tersebut rendah, tetapi dalam sistem devisa yang kurang bebas, biaya 

tersebut bisa tinggi. Oleh karena itu dalam sistem devisa yang tidak bebas, ada 

kemungkinan tingkat bunga di dalam negeri sangat berbeda dengan tingkat bunga 

di luar negeri, meskipun telah dikoreksi dengan laju depresiasi yang diperkirakan. 

       

E. Teori Yang Mendukung Model 

1. Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB)  

Penelitian yang telah dilakukan yang menyangkut pemilihan sasaran 

operasional yang cocok di dalam kerangka kebijakan moneter berbasis 

pengendalian suku bunga pada umumnya menyarankan penggunaan suku bunga 

jangka pendek, khususnya suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), sebagai 

sasaran operasional kebijakan moneter. 

Dalam penelitian ini digunakan suku bunga Pasar Uang Antar Bank yang 

berhasil dicapai selama transaksi setelah adanya interaksi permintaan dan 
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penawaran di Pasar Uang Antar Bank. Besarnya tingkat suku bunga dinyatakan 

dalam bentuk persen (%) per tahun setiap bulannya. 

Sejauh ini Bank Indonesia belum pernah menggunakan suku bunga di 

pasar uang sebagai target operasional. Bank Indonesia seharusnya lebih 

mempertimbangkan penggunaan suku bunga di pasar uang sebagai target 

operasional. Berbeda halnya dengan suku bunga SBI, sebagai cerminan dari 

suatu suku bunga hasil lelang (tender rate), sampai saat ini belum secara resmi 

digunakan sebagai suku bunga kunci kebijakan (key policy rate), karena 

kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai target kuantitas dalam bentuk 

agregat moneter (base money). Namun demikian, suku bunga SBI seringkali 

dipersepsikan sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia, baik oleh pelaku 

pasar maupun oleh masyarakat secara umum.  

Pertimbangan yang cukup mendasar yang menyatakan bahwa suku bunga 

di pasar uang lebih dapat mencerminkan kondisi likuiditas ketimbang suku 

bunga SBI didasarkan pada kelaziman bahwa suku bunga SBI lebih identik pada 

suku bunga hasil lelang (tender rate). Dengan demikian, operasi pengendalian 

moneter yang dilakukan melalui fungsi sinyal (signaling) atau penyesuaian 

likuiditas di pasar uang dapat bekerja melalui mekanisme pasar hingga 

membentuk keseimbangan baru, khususnya dalam bentuk harga (suku bunga 

yang dikehendaki). Dengan pendekatan pasar, landasan kebijakan moneter yang 

diterjemahkan dalam bentuk instrumen pasar uang ini untuk selanjutnya 

diharapkan dapat secara efektif ditransmisikan dalam bentuk perubahan suku 

bunga yang lain.  
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2. Jumlah Uang Beredar (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 di bawah kekuasaan 

masyarakat umum untuk menggunakannya. 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 

Di mana : 

 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 

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

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

 T = saldo deposito berjangka dan tabungan milik masyarakat pada 

bank 

 Namun dalam keadaan-keadaan tertentu narrow money mungkin tidak 

berkembang sejalan dengan broad money, seperti misalnya pada awal tahun 70-

an di Indonesia. Pada waktu itu broad money meningkat lebih cepat daripada 

narrow money karena kenaikan yang menyolok dari deposito berjangka di bank-

bank. Salah satu sebabnya adalah 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. 

3. 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 atau pencairan kembali dana-dana perbankan dan 
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dana BUMN maupun perusahaan milik negara. Hasil yang diterima dari 

penempatan dana dalam bentuk SBI dinyatakan sebagai tingkat suku bunga SBI. 

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 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 beredar disebabkan adanya 

sebagian dana yang masuk ke Bank Indonesia. Hal tersebut juga dimaksudkan 

untuk menekan laju inflasi.  

Pengaruh suku bunga SBI yang cukup kuat terhadap pembentukan suku 

bunga yang lain menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil variabel tingkat 

suku bunga SBI sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat 

suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). 

4. Tingkat Inflasi 
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Tingkat inflasi didefinisikan sebagai tingkat di mana tingkat-tingkat umum 

harga di dalam ekonomi tersebut mengalami perubahan. Ini merupakan 

perubahan yang seimbang dalam tingkat umum harga untuk setiap unit waktu 

(John Fleming, 1985 : 37).  

Pendapat lain mengatakan inflasi merupakan kenaikan dalam tingkat harga 

secara umum yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Ini tidak berarti bahwa 

harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama, 

mungkin kenaikan tersebut tidak terjadi secara bersamaan, tetapi yang 

terpenting adalah terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus 

selama suatu periode tertentu. Kenaikannya terjadi hanya sekali saja (meskipun 

dengan persentase yang cukup besar) tidak dapat disebut sebagai inflasi. Inflasi 

dapat dinyatakan ke dalam persamaan berikut: 

 

  Pt – (Pt-1)        × 100  

       (Pt-1)  

              

simbol Pt adalah tingkat harga pada tahun tertentu dan Pt-1 merupakan tingkat 

harga pada tahun sebelumnya. Tingkat kenaikan harga dapat diukur dengan 

menggunakan indeks harga. Selain indeks harga yang digunakan untuk 

mengukur tinggi rendahnya laju inflasi, inflasi juga tergantung pada penggunaan 

tahun dasarnya. 

 Indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi adalah : 

a. Perubahan Indeks Harga Konsumen atau Indeks Biaya Hidup (consumer 

price index)   
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IHK mengukur harga sekeranjang barang dan jasa yang dianggap 

mencerminkan konsumsi masyarakat secara nyata. Perhitungannya 

dilakukan dengan cara survey biaya hidup yang dilakukan secara berkala. 

Karena arti pentingnya masing-masing barang dan jasa bagi seseorang tidak 

sama, maka dalam perhitungan angka indeksnya diberi angka penimbang 

tertentu. Angka penimbang biasanya didasarkan atas besarnya persentase 

pengeluaran untuk barang tertentu terhadap pengeluaran secara keseluruhan. 

Besarnya persentase ini dapat berubah dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, 

perlu adanya revisi bila ada perubahan. 

b. Perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (wholesale price index) 

Pengukurannya sama dengan IHK hanya saja berbeda pada cakupan 

barang yang digunakan dan metode sampel barangnya yaitu pada tingkat 

perdagangan besar. Hal ini berarti harga bahan mentah, bahan baku atau 

setengah jadi masuk dalam perhitungan indeks harga ini. Perhitungan IHK 

dan IHPB sama-sama menggunakan kuantitas pada tahun dasar sebagai 

pertimbangannya. Biasanya perubahan indeks harga akan sejalan dengan 

perubahan indeks biaya hidup. 

c. Perubahan deflator PDB 

Deflator PDB adalah jenis indeks yang berbeda dari dua indeks yang di 

atas, cakupan barangnya lebih banyak jumlahnya apabila dibandingkan 

dengan kedua indeks tersebut. Perhitungan dengan deflator PDB 

menggunakan kuantitas pada tahun yang berlaku. 

Inflasi juga dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis yaitu : 
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a. Menurut besarnya laju inflasi 

1).  Inflasi Merayap (creeping inflation) 

Sebenarnya pembagian dalam kategori ini tidak ada patokan atau 

standar yang pasti. Biasanya creeping inflation ditandai dengan laju 

inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga 

berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil dan dalam jangka 

waktu yang relatif lama. 

2).  Inflasi Menengah (galloping inflation) 

Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar 

(biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang-kadang 

berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat 

akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari 

minggu/bulan yang lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian 

lebih berat daripada inflasi merayap.  

3).  Inflasi tinggi (hyper inflation) 

Hyper inflation merupakan inflasi yang paling parah, di mana 

harga dapat naik sampai lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak 

mempunyai keinginan lagi untuk menyimpan uangnya . Nilai uang 

merosot tajam sehingga uang hanya ingin cepat-cepat ditukarkan dengan 

barang. Perputaran uang semakin cepat, harga naik secara akselerasi. 

Keadaan demikian ini biasanya timbul apabila pemerintah mengalami 

defisit anggaran belanja yang ditutup dengan jalan mencetak uang baru. 

5. Kurs atau Nilai Tukar 
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 Kurs atau nilai tukar sering didefinisikan sebagai harga suatu mata uang 

terhadap mata uang lainnya (Salvatore, 1997). Pengertian yang lain kurs valuta 

asing merupakan harga (yang dihitung dengan mata uang domestik) dari satu 

unit mata uang asing atau perbandingan harga antar valuta bila terjadi 

pertukaran (Boediono, 1993). Misalnya mata uang domestik adalah Rupiah dan 

mata uang Asing adalah Dollar AS maka kurs diartikan sebagai jumlah Rupiah 

per Dollar. Jadi nilai suatu valuta (mata uang) adalah daya beli atau kemampuan 

mata uang tersebut untuk ditukarkan dengan barang atau valuta yang lain (valuta 

asing). 

Dilihat dari pengertian tersebut di atas, maka kurs suatu valuta berbanding 

terbalik dengan nilai suatu valuta (mata uang), artinya apabila kurs valuta 

mengalami kenaikan maka nilai valuta tersebut mengalami penurunan. 

Pada dasarnya suatu valuta (mata uang) dan juga valuta asing adalah suatu 

jenis benda yang karenanya dapat diperjualbelikan yaitu di pasar valuta asing 

(bursa valas). Volume transaksi terbesar dilakukan antar bank devisa di mana 

sebagian besar transaksi yang terjadi meliputi giro di bank-bank utama dan 

sebagian kecil lainnya merupakan uang kartal (P. Kindleberger & Peter H. 

Lindert, 1998). 

Kurs valuta asing dapat diklasifikasikan ke dalam kurs jual dan kurs beli. 

Selisih dari penjualan dan pembelian merupakan pendapatan bagi pedagang 

valuta asing. Apabila ditinjau dari waktu yang dibutuhkan dalam penyerahan 

valas setelah terjadi transaksi, kurs dapat diklasifikasikan dalam transaksi spot 

dan transaksi berjangka. 

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



 56 

Transaksi kurs spot / tunai (spot exchange rate) yaitu transaksi jual/beli 

valas di mana waktu transaksi dan penyerahannya dilakukan secara bersama-

sama atau paling lambat dua hari setelah transaksi ditandatangani. Sedangkan 

transaksi kurs berjangka (forward exchange rate) adalah transaksi jual/beli valas 

di mana waktu penyerahannya dilakukan setelah beberapa hari/minggu bahkan 

beberapa minggu setelah penandatanganan transaksi, tergantung kesepakatan 

antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam hal ini baik penjual 

maupun pembeli sama-sama menanggung resiko kerugian sebagai akibat 

ketidakpastian kurs dimasa yang akan datang. 

Sehubungan dengan hal tersebut maka terdapat dua posisi pilihan yang 

dipilih oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi yaitu short position 

(membeli valas untuk penyerahan dikemudian hari) dan long position (menjual 

valas untuk diserahkan dikemudian hari). Pilihan posisi ini sangat dipengaruhi 

oleh prediksi masing-masing pihak terhadap fluktuasi nilai kurs dimasa 

mendatang.  

Menurut teori ekonomi, melemahnya kurs mata uang suatu negara 

memang dapat di atasi antara lain dengan menaikkan tingkat suku bunga dalam 

negeri. Naiknya suku bunga akan menaikkan minat investor untuk menyimpan 

dananya di negeri tersebut, sehingga akan menaikkan kembali kurs mata 

uangnya. Alasan kenaikan suku bunga akan semakin tepat bila suku bunga di 

luar negeri berkecenderungan naik, sehingga akan mencegah pelarian dana ke 

luar negeri.    
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F. Penelitian Terdahulu  

1. Penelitian yang dilakukan oleh Bond dan Kurniati (1994) menunjukkan 

bahwa selain suku bunga internasional, tingkat diskonto SBI juga 

merupakan faktor penting dalam penentuan tingkat suku bunga di 

Indonesia. Peningkatan diskonto SBI akan segera direspon oleh suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Faktor lain yang juga berpengaruh 

dalam penentuan suku bunga di Indonesia adalah kondisi likuiditas yang 

tercermin pada suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dalam jangka 

pendek.  

Sejak krisis moneter pada pertengahan tahun 1997, peranan SBI dalam 

menentukan tingkat suku bunga di Indonesia menjadi semakin besar. 

Ditengah-tengah kondisi fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan, SBI 

menjadi alternatif utama jika tidak ada lagi tempat bagi perbankan untuk 

menanamkan likuiditas yang dimilikinya dalam kondisi seperti itu, setiap 

perubahan pada suku bunga SBI akan segera direspon oleh suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga deposito. 

2. Penelitian yang dilakukan Bakti Artanta, mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 1991, dengan judul 

penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bunga 

Deposito oleh Kelompok Bank-bank Pemerintah di Indonesia (1978-

1993)”. 

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 
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a). Tingkat bunga luar negeri, pendapatan nasional dan Jumlah Uang 

Beredar (JUB) mempunyai pengaruh yang penting terhadap tingkat 

bunga deposito, sedang inflasi tidak penting pengaruhnya. 

b). Untuk pendapatan nasional dan Jumlah Uang Beredar (JUB) hasil yang 

diperoleh sesuai dengan teori yaitu positif untuk pendapatan nasional 

dan negatif untuk Jumlah Uang Beredar (JUB), sedang untuk tingkat 

bunga luar negeri dan inflasi tidak sesuai dengan teori yaitu bersifat 

negatif. 

c). Tidak ada perbedaan tingkat bunga deposito sebelum dan sesudah 

pakto 

d). Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tersebut, Jumlah Uang 

Beredar (JUB) mempunyai kekuatan yang lebih dalam mempengaruhi 

tingkat bunga deposito dibandingkan tingkat bunga luar negeri dan 

pendapatan nasional.    

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sigid Adi Wibowo, mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta angkatan 1995, dengan 

judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku 

Bunga Deposito Bank Swasta Nasional Tahun 1983-1998”.  

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

a). Tingkat suku bunga deposito Bank Pemerintah, Jumlah Uang Beredar 

(JUB) dalam arti sempit, pendapatan nasional dan tingkat bunga SBI 

mempunyai pengaruh penting (signifikan) terhadap tingkat suku bunga 

Bank Swasta Nasional. Sedangkan inflasi mempunyai pengaruh tidak 
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penting (tidak signifikan) terhadap tingkat suku bunga Bank Swasta 

Nasional. 

b). Dari uji penyimpangan asumsi model klasik diperoleh adanya masalah 

multikolinearitas sehingga diperlukan perbaikan, untuk uji autokorelasi 

tidak bisa ditentukan, dan untuk uji heteroskedastisitas tidak ada 

masalah heteroskedastisitas. 

c). Untuk tingkat suku bunga deposito Bank Swasta Nasional, Jumlah 

Uang Beredar (JUB) dan pendapatan nasional sesuai dengan teori 

(hipotesis), sedangkan untuk inflasi dan tingkat bunga SBI tidak sesuai 

dengan teori.         
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN INDONESIA 

 

A. Kondisi Ekonomi Makro 

Secara umum, selama periode penelitian kinerja perekonomian Indonesia 

menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Di samping akibat memburuknya 

perekonomian dunia, melambatnya pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari 

masih tingginya resiko dan ketidakpastian serta berlanjutnya berbagai 

permasalahan dalam negeri. Permasalahan tersebut terkait dengan restrukturisasi 

utang dan sektor korporasi, belum selesainya konsolidasi internal perbankan, serta 

relatif terbatasnya stimulus fiskal bagi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ini 

menyebabkan menurunnya kepercayaan dunia usaha untuk melakukan kegiatan 

produksi dan investasi, yang pada akhirnya menghambat ekspansi ekonomi lebih 

lanjut.  

Pada tahun 2001 pertumbuhan PDB mencapai 3,3%, lebih rendah 

dibandingkan tahun 2000 sebesar 4,9% tetapi lebih tinggi dibandingkan tahun 
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1999 (Tabel 3.1). Meskipun relatif lebih baik dari negara-negara tetangga, tingkat 

pertumbuhan tersebut masih belum cukup untuk menyerap tenaga kerja yang ada. 

Kecenderungan terus bertambahnya jumlah angkatan kerja baru yang diperkirakan 

meningkat 2,5% pada tahun 2001, belum dapat diimbangi sepenuhnya oleh 

penyediaan lapangan kerja secara memadai. Kondisi ini menyebabkan 

meningkatnya angka pengangguran pada tahun 2001 yang diperkirakan mencapai 

6,7%–7,0%, lebih tinggi dari sebelumnya yaitu sebesar 6,1% pada tahun 2000 

(Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

Tabel 3.1.  Beberapa Indikator Makroekonomi 

Rincian 1998 1999 2000 2001 

Produk Domestik Bruto (a.d. tahun dasar 1993, pertumbuhan 
%) 

  Menurut Pengeluaran 

       Konsumsi 

       Pembentukan modal tetap domestik bruto 

       Ekspor barang & jasa 

       Impor barang &jasa 

  Menurut Lapangan Usaha 

       Pertanian 

       Industri Pengolahan 

       Bangunan 

       Perdagangan, hotel, dan restoran 

       Keuangan, persewaan, dan perusahaan jasa 

       Jasa-jasa 

Moneter (pertumbuhan, %) 

       M2 

       M1 

       Uang Kuasi 

       Suku Bunga (%) 

       SBI (1 bulan) 

       PUAB (overnight) 

-13,1 

 

 

-7,1 

-33,0 

11,2 

-5,3 

 

-1,3 

-11,4 

-36,4 

-18,2 

-26,6 

-3,8 

 

62,3 

29,2 

71,7 

 

38,4 

33,4 

0,8 

 

 

4,3 

-18,2 

-31,8 

-40,7 

 

2,2 

3,9 

-1,9 

-0,1 

-7,2 

1,9 

 

11,9 

23,2 

9,5 

 

12,15 

12,1 

4,9 

 

 

3,9 

21,9 

26,5 

21,1 

 

1,7 

6,1 

5,5 

5,6 

4,3 

2,2 

 

15,6 

30,1 

12,1 

 

14,5 

11,4 

3,3* 

 

 

6,2 

4,0 

1,9 

8,1 

 

0,6 

4,3 

4,0 

5,1 

3,0 

2,0 

 

13,0 

9,6 

13,9 

 

17,62 

15,7 
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       Deposito (1 bulan) 

       Kredit modal kerja    

       Kredit investasi 

Inflasi (%) 

Neraca Pembayaran   

       Transaksi Berjalan/PDB 

       DSR 

Nilai Tukar (Rp/$) rata-rata 

41,4 

34,7 

26,2 

77,6 

 

4,2 

57,9 

10.088 

12,2 

20,7 

17,8 

2,01 

 

4,1 

56,8 

7.850 

12,0 

17,7 

16,9 

9,35 

 

5,3 

41,1 

8.438 

16,1 

19,2 

17,9 

12,55 

 

3,4* 

39,4 

10.255 

Ket. : *  = Angka perkiraan 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000 & 2001 

Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi lebih banyak didorong oleh 

konsumsi rumah tangga. Pengeluaran konsumsi pada tahun 2001 tumbuh sebesar 

6,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2000 dan tahun 1999 yang 

masing-masing tumbuh sebesar 3,9% dan 4,3%. Meningkatnya konsumsi 

terutama didorong oleh meningkatnya gaji dan pendapatan masyarakat serta 

meningkatnya pembiayaan untuk konsumsi, baik yang bersumber dari perbankan 

maupun dari perusahaan pembiayaan seperti kartu kredit dan pembiayaan 

konsumen. 
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Sementara itu, investasi dan ekspor mengalami peningkatan yang cukup 

baik dari masing-masing sebesar -18,2% dan -31,8% pada tahun 1999 mengalami 

pertumbuhannya di tahun 2000 yang masing-masing tumbuh sebesar 21,9% dan 

26,5%, walaupun di tahun 2001 mengalami penurunan dan hanya tumbuh masing-

masing sebesar 4,0% dan 1,9%. Melemahnya investasi di tahun 2001 tersebut 

tercermin dari sangat rendahnya realisasi investasi baru baik yang dilakukan asing 

(PMA) maupun domestik (PMDN) dan menurunnya impor bahan baku dan 

barang modal yang masing-masing mengalami penurunan sebesar 8,5% dan 

10,2% dibandingkan dengan tahun 2000 (Laporan Tahunan Bank Indonesia 

2001).  

Rendahnya investasi ini tidak terlepas dari tingginya resiko investasi 

akibat masih adanya gangguan keamanan, ketidakpastian penegakan hukum, dan 

perselisihan perburuhan. Di samping itu, faktor keterbatasan pembiayaan investasi 

akibat belum pulihnya intermediasi perbankan dan adanya peraturan baru yang 

terkait dengan penerapan otonomi daerah juga turut membatasi kegiatan investasi.  

Penurunan kinerja ekspor Indonesia terjadi disebabkan oleh melemahnya 

perekonomian dunia dan menurunnya harga beberapa komoditas utama ekspor 

Indonesia. Selain itu, daya saing produk ekspor Indonesia menjadi berkurang 

akibat depresiasi nilai tukar Rupiah yang berdampak pada naiknya biaya faktor 

produksi, padahal sebagian besar produk ekspor memiliki kandungan bahan baku 

impor yang tinggi. Dengan perkembangan tersebut, sumbangan konsumsi, 

investasi, dan ekspor terhadap laju pertumbuhan PDB pada tahun 2001 masing-

masing mencapai 4,8%, 0,9%, dan 0,6%.  
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Di sisi penawaran, hampir seluruh sektor mencatat pertumbuhan yang 

positif di tahun 2001 walaupun dengan laju yang lebih lambat dibandingkan 

dengan tahun 2000, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mencatat 

kontraksi. Beberapa sektor yang mencatat pertumbuhan cukup berarti adalah 

sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor 

pengangkutan dan komunikasi, dan sektor listrik, air, dan gas.  

Namun demikian, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor 

perdagangan yang pada awal tahun 2001 diharapkan menjadi motor pertumbuhan 

ekonomi ternyata tidak mampu mendorong perekonomian untuk tumbuh lebih 

tinggi. Permasalahan utama yang membatasi pertumbuhan sektor ini adalah 

terbatasnya pembiayaan kegiatan usaha dan meningkatnya biaya produksi 

sehubungan dengan berbagai kebijakan pemerintah di bidang harga. Di samping 

itu, dalam merespon perkembangan nilai tukar Rupiah yang melemah, produsen 

tidak hanya menaikkan harga jual namun juga mengurangi volume produksi 

sehingga secara keseluruhan menurunkan produksi industri pengolahan. 

Sementara itu, kapasitas produksi industri juga menunjukkan penurunan akibat 

terus melemahnya investasi, walaupun kapasitas produksi tersebut secara agregat 

masih lebih tinggi dibandingkan dengan permintaan agregat.  

Dari sisi eksternal, kinerja neraca pembayaran selama periode penelitian 

diperkirakan masih menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. 

Sejalan dengan melemahnya kinerja ekspor, perkembangan transaksi berjalan 

menunjukkan kinerja yang memburuk, tercermin dari menurunnya surplus dari 

$8,0 miliar (5,3% dari PDB) pada tahun 2000 menjadi sebesar $5,0 miliar (3,4% 
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dari PDB) pada tahun 2001. Di sisi lalu lintas modal, defisit lalu lintas modal 

pemerintah dan belum pulihnya arus modal swasta asing menyebabkan defisit 

neraca modal mengalami peningkatan, yaitu dari defisit sebesar $6,8 miliar pada 

tahun 2000 menjadi sebesar $8,9 miliar pada tahun 2001 yang terdiri dari defisit 

lalu lintas modal swasta sebesar $8,6 miliar dan defisit lalu lintas modal 

pemerintah sebesar $0,3 miliar. Dengan perkembangan tersebut di atas, secara 

keseluruhan neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit sebesar $1,4 miliar 

dan cadangan devisa pada akhir 2001 tercatat sebesar $28,0 miliar, atau setara 

dengan 6,1 bulan nilai impor dan pembayaran cicilan pinjaman pemerintah 

(Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Di sisi fiskal, berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah 

menyebabkan peran stimulus fiskal masih tetap terbatas. Realisasi defisit 

keuangan pemerintah selama tahun 2001 diperkirakan mencapai sekitar 3,7% dari 

PDB, relatif sama dengan rencana semula. Realisasi penerimaan dan pengeluaran 

melampaui rencana anggaran dengan pelampauan yang hampir sama yaitu sekitar 

4,8% dan 4,2% di atas target anggaran.  

Dari sisi penerimaan, realisasi penerimaan yang melampaui target adalah 

penerimaan bukan pajak, terutama penerimaan migas karena faktor melemahnya 

nilai tukar Rupiah dan adanya penerimaan minyak bumi selama tahun 2000 yang 

baru disetorkan pada tahun 2001. Di samping itu, realisasi penerimaan yang 

bersumber dari pajak juga telah mencapai target anggaran, sebagai hasil dari 

beberapa kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh 

Pemerintah.  
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Dari sisi pengeluaran, lebih tingginya realisasi pengeluaran dibanding 

target anggaran diakibatkan oleh lebih tingginya pengeluaran rutin untuk 

pembayaran subsidi dan beban bunga obligasi rekapitalisasi perbankan dari yang 

telah dianggarkan. Tingginya alokasi dana untuk pembayaran subsidi ini 

disebabkan oleh tingginya volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dalam 

negeri dan depresiasi nilai tukar Rupiah, di samping adanya koreksi kekurangan 

pembayaran subsidi tahun 2000 yang mencapai Rp5,6 triliun. Sedangkan 

meningkatnya beban pembayaran bunga obligasi berkaitan dengan peningkatan 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sementara itu, realisasi pengeluaran 

pembangunan hanya mencapai 91,4% dari rencana anggaran yang antara lain 

sebagai dampak dari penundaan beberapa pinjaman program dan sempitnya kurun 

waktu yang tersedia untuk implementasi proyek pasca dilakukannya revisi APBN.  

Dalam hal pembiayaan, defisit anggaran tersebut sebagian besar ditutup 

dari pembiayaan dalam negeri khususnya penjualan aset di Badan Penyehatan 

Perbankan Nasional (BPPN), sedangkan sumber pembiayaan lainnya seperti 

privatisasi dan pembiayaan dari luar negeri relatif terbatas. Dalam kaitannya 

dengan permintaan agregat, kontribusi sektor pemerintah terhadap permintaan 

agregat diperkirakan meningkat dibandingkan tahun lalu, yaitu dari 10,8% pada 

tahun 2000 menjadi 11,9% pada tahun 2001 dari PDB. Faktor utama yang 

mempengaruhi peningkatan ini adalah karena adanya alokasi untuk dana bagi 

hasil (DBH) mulai tahun 2001 (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

 

B. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN MONETER 
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Selama periode penelitian, dalam situasi yang lebih optimis terhadap terus 

berlanjutnya proses pemulihan ekonomi, Bank Indonesia memandang  bahwa  

inflasi yang  relatif tinggi pada tahun sebelumnya perlu diarahkan kepada tingkat 

yang lebih rendah. Hal tersebut sebagai prasyarat bagi upaya untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam jangka panjang.  

Berkaitan dengan itu, sasaran inflasi di luar dampak kebijakan pemerintah 

di bidang harga dan pendapatan ditetapkan sebesar 4,0%–6,0% pada tahun 2001. 

Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut, dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 

sebesar 4,5%–5,5% dan nilai tukar berkisar antara Rp7.750 – Rp8.250 per dolar 

AS,  Bank Indonesia menetapkan  sasaran pertumbuhan uang primer sebesar 

11,0%–12,0% pada akhir 2001, yang lebih rendah dari pertumbuhan akhir tahun 

2000 yang mencapai 22,3% (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Sasaran kebijakan moneter yang cenderung ketat ini  ditempuh  dengan  

tetap  berupaya menjaga agar perkembangan uang primer sepanjang tahun 2001 

dapat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Guna mencapai sasaran uang primer 

tersebut, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menyerap kelebihan likuiditas di 

sektor perbankan yang berpotensi memberikan tekanan terhadap nilai tukar dan 

inflasi. Kebijakan ini ditempuh terutama melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) 

dengan instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan intervensi Rupiah.  

Upaya pengendalian uang primer tersebut juga didukung oleh kebijakan 

sterilisasi di pasar valuta asing yang diarahkan untuk menyerap ekspansi uang 

primer yang berasal dari pengeluaran pemerintah dalam Rupiah yang dibiayai dari 

penerimaan luar negeri. Langkah ini dimaksudkan agar upaya pencapaian sasaran 
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uang primer tersebut tidak menimbulkan dampak kenaikan suku bunga yang 

berlebihan. Kebijakan sterilisasi valuta asing ini sekaligus ditujukan untuk 

menambah pasokan valuta asing guna mengurangi tekanan depresiasi dan 

volatilitas nilai tukar Rupiah. 

Dalam pelaksanaannya, upaya pengendalian moneter tersebut mulai 

menghadapi beberapa kendala yang mengakibatkan pengendalian uang primer 

tidak dapat dilaksanakan secara optimal terutama sejak Mei 2001. Hal ini 

diindikasikan oleh lebih seringnya uang primer berada di atas sasaran indikatif 

yang ditetapkan terutama didorong oleh terus meningkatnya permintaan uang 

kartal di masyarakat sebagai komponen utama uang primer.  

Peningkatan uang kartal tersebut terkait dengan meningkatnya secara 

signifikan peranan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor informal 

yang pada umumnya masih banyak menggunakan uang kartal. Di samping itu, 

memanasnya kondisi sosial dan politik mendorong masyarakat menyimpan uang 

kartal di atas kebutuhan normalnya untuk tujuan berjaga-jaga hingga pertengahan 

2001. Posisi uang kartal tersebut menjadi semakin tinggi seiring dengan naiknya 

kebutuhan transaksi akibat meningkatnya harga yang dipicu oleh kebijakan 

pemerintah di bidang harga dan pendapatan pada Juni 2001. Dalam kondisi yang 

demikian, permintaan uang primer menjadi kurang responsif terhadap perubahan 

suku bunga. Hal ini mengakibatkan upaya untuk menyerap uang primer 

memerlukan peningkatan suku bunga.  

Upaya pengendalian moneter tersebut semakin dipersulit oleh fungsi 

intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih, sehingga menyebabkan 
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jumlah ekses likuiditas perbankan yang harus diserap oleh Bank Indonesia 

menjadi semakin besar. Di samping itu, belum pulihnya fungsi intermediasi 

tersebut juga menyebabkan proses transmisi kebijakan moneter menjadi kurang 

berjalan dengan baik sebagaimana tercermin dari kurang  diresponnya  kenaikan 

suku bunga SBI  oleh kenaikan  suku bunga deposito.  

Tingginya permintaan uang kartal dan kurang efektifnya transmisi 

kebijakan moneter akibat masih belum pulihnya intermediasi perbankan 

menyebabkan penyerapan uang primer menjadi sulit dilakukan. Meskipun 

berbagai langkah penyerapan likuiditas telah dilakukan, baik melalui lelang SBI, 

kenaikan suku bunga intervensi Rupiah, maupun sterilisasi valuta asing, 

perkembangan uang primer lebih banyak berada di luar sasaran yang telah 

ditetapkan. Dalam kondisi demikian, upaya menaikkan suku bunga SBI untuk 

menyerap uang primer dinilai tidak terlalu efektif. Menyikapi kondisi tersebut, 

dalam perkembangannya terutama sejak akhir triwulan ketiga 2001, Bank 

Indonesia cenderung berusaha menyerap kelebihan likuiditas di sektor perbankan 

yang diupayakan tanpa menimbulkan peningkatan suku bunga SBI yang 

berlebihan. Selanjutnya, kelebihan likuiditas yang tidak berhasil diserap melalui 

lelang SBI telah diupayakan untuk diserap melalui intervensi Rupiah.  

Pada awal pelaksanaan kebijakan moneter, posisi uang primer yang 

sempat meningkat tinggi pada akhir 2000 berhasil dikendalikan hingga kembali ke 

dalam sasaran indikatifnya sampai dengan April 2001. Namun demikian, akibat 

munculnya berbagai kendala seperti disebutkan di atas, test date uang primer 

mulai meningkat tinggi dan terus bergerak di atas sasaran indikatifnya sejak Mei 
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2001. Hingga Desember 2001, uang primer telah mengalami pertumbuhan sebesar 

15,4% atau rata-rata telah tumbuh sebesar 18,2% selama tahun 2001. 

Pertumbuhan uang primer di akhir Desember tersebut lebih tinggi dibandingkan 

dengan sasaran yang ditetapkan di awal tahun sebesar 11,0%–12,0%.  

Upaya pengendalian uang primer yang dilakukan oleh Bank Indonesia 

tersebut mendorong peningkatan suku bunga SBI. Selama 2001, suku bunga SBI 

1 bulan meningkat sebesar 309 basis point (bps) hingga menjadi 17,62% dan SBI 

3 bulan meningkat sebesar 332 bps menjadi 17,63% (Laporan Tahunan Bank 

Indonesia 2001).  

Sementara itu, guna mendorong agar suku bunga deposito dapat 

meningkat seiring dengan perkembangan suku bunga SBI, Bank Indonesia 

meningkatkan marjin suku bunga penjaminan deposito. Peningkatan ini dilakukan 

2 kali, yaitu pada Januari dan Agustus 2001 masing-masing sebesar 100 bps 

hingga mencapai marjin 400 bps di atas suku bunga deposito bank anggota 

JIBOR. Kebijakan ini berhasil mendorong peningkatan rata-rata tertimbang suku 

bunga deposito nominal. Secara riil, suku bunga deposito tersebut juga meningkat, 

namun masih jauh di bawah tingkatnya pada masa sebelum krisis, apalagi jika 

dipertimbangkan relatif lebih tingginya premi resiko pada saat ini.  

Sejalan dengan peningkatan suku bunga deposito, simpanan deposito juga 

meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jenis simpanan 

ini ditengarai juga terkait dengan adanya perpindahan dana dari jenis penanaman 

lain yang lebih bersifat jangka pendek seperti tabungan dan giro. Perkembangan 

tersebut menyebabkan pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) pada akhir 
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tahun 2001 lebih besar dibandingkan dengan uang beredar dalam arti sempit 

(M1). 

 

C. PERKEMBANGAN UANG PRIMER 

Secara umum, pengendalian uang primer selama periode penelitian 

menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat sehingga mengakibatkan posisi 

test date uang primer lebih banyak berada di luar sasaran indikatif yang 

ditetapkan. Dalam empat bulan pertama tahun 2001, test date uang primer masih 

berada dalam sasaran indikatifnya bahkan sempat mencapai posisi terendahnya 

sebesar Rp 101,9 triliun pada Februari. Dalam perkembangannya, sejak Mei 2001 

uang primer terus mengalami peningkatan hingga berada di atas sasaran 

indikatifnya, kecuali pada bulan November 2001. Posisi test date uang primer 

tersebut mencapai posisi tertingginya sebesar Rp124,7 triliun pada Desember 

2001, atau lebih besar dibandingkan dengan sasaran indikatifnya sebesar Rp122,9 

triliun. Secara rata-rata, pertumbuhan tahunan uang primer telah mencapai 18,6% 

selama 2000, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan 

tahun 2001 sebesar 18,2% (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Tabel 3.2.  Uang Primer 1999-2001 

2001 

I II III IV 

Rincian 1999 2000 

Triliun Rupiah 

Peru-
bahan 

Tahun-
an 
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Uang Primer 

Uang Kertas dan Logam 

Yang diedarkan 

-di masyarakat 

-diperbankan 

Giro Bank pada BI 

Giro Sektor Swasta 

Faktor-faktor Yang  

Mempengaruhi Uang Primer  

Cadangan Devisa Bersih (NIR) 

Aktiva Domestik Bersih 

-Tagihan Bersih pada  

  Pemerintah 

-Bantuan Likuiditas 

-Kredit Likuiditas 

-Tagihan Lainnya 

-Operasi pasar uang 

-Lainnya Bersih (NOI) 

101,8 

 

72,6 

58,4 

14,2 

28,1 

1,1 

 

 

114,5 

-12,7 

 

149,6 

37,2 

23,7 

1,1 

-86,9 

-137,4 

125,6 

 

89,7 

72,4 

17,3 

33,9 

2,0 

 

 

124,5 

1,1 

 

133,7 

37,3 

15,9 

1,5 

-78,9 

-108,4 

103,3 

 

69,9 

60,1 

9,8 

30,9 

2,4 

 

 

124,3 

-21,0 

 

134,4 

36,7 

15,6 

1,3 

-90,0 

-119,2 

110,6 

 

76,9 

66,2 

10,7 

30,9 

2,9 

 

 

124,3 

-17,4 

 

125,6 

37,1 

15,3 

1,7 

-85,6 

-111,5 

115,2 

 

80,8 

69,0 

11,8 

31,6 

2,8 

 

 

127,8 

-12,6 

 

135,5 

37,1 

15,2 

1,9 

-86,0 

-116,2 

127,8 

 

91,3 

76,5 

14,8 

34,8 

1,7 

 

 

128,1 

-0,3 

 

160,8 

37,1 

15,1 

1,9 

-102,6 

-112,4 

2,2 

 

1,6 

4,1 

-2,5 

0,9 

-0,3 

 

 

3,6 

-1,4 

 

27,0 

-0,2 

-0,8 

0,3 

-23,7 

-4,0 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000 & 2001 

Pada akhir tahun 2001, posisi uang primer telah mencapai Rp127,8 triliun, 

atau meningkat  sebesar  Rp2,2 triliun  dibandingkan  dengan  tahun  2000 sebesar 

Rp125,6 triliun dan meningkat sebesar Rp26 triliun dibandingkan dengan tahun 

1999 sebesar Rp101,8 triliun. Uang primer tersebut sempat mencapai posisi 

tertinggi sebesar Rp134,1 triliun pada saat menjelang lebaran, namun kemudian 

turun setelah berakhirnya periode lebaran.  

Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan komponen uang kartal 

yang selama 2001 telah mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 20,1%, 

lebih besar dibandingkan rata-rata pertumbuhan uang primer pada periode yang 

sama. Sementara itu, faktor lainnya seperti saldo positif bank dan simpanan 
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swasta domestik relatif tidak mengalami perubahan dalam periode penelitian. 

Relatif stabilnya saldo positif sebagai akibat rendahnya excess reserves 

perbankan, mengindikasikan bahwa upaya penyerapan likuiditas perbankan telah 

dilaksanakan secara optimal. 

Perkembangan uang kartal meningkat sebesar Rp4,1 triliun hingga 

mencapai posisi Rp 76,5 triliun pada tahun 2001 dari posisi tahun 2000 sebesar 

Rp 72,4 triliun dan posisi tahun 1999 sebesar Rp 58,4 triliyun (Tabel 3.2). Uang 

kartal ini, sempat mencapai posisi tertinggi sebesar Rp 85,8 triliun pada saat 

menjelang perayaan hari lebaran (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

Peningkatan ini lebih bersifat musiman mengingat kebutuhan masyarakat akan 

uang kartal pada setiap lebaran akan meningkat, meskipun kemudian turun 

kembali setelah berakhirnya perayaan tersebut.  

Tingginya peningkatan uang kartal tersebut tidak terlepas dari 

meningkatnya secara cukup signifikan kegiatan sektor Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM) serta sektor informal yang cenderung menggunakan uang kartal dalam 

melakukan transaksinya. Peningkatan uang kartal tersebut juga terkait dengan 

memanasnya kondisi sosial politik di Indonesia hingga pertengahan 2001 yang 

telah mendorong kebutuhan uang kartal untuk berjaga-jaga bergerak naik. 

Permintaan uang kartal tersebut menjadi semakin meningkat, seiring dengan 

meningkatnya kebutuhan uang untuk transaksi sehubungan dengan meningkatnya 

harga-harga barang yang dipicu oleh kebijakan pemerintah di bidang harga dan 

pendapatan pada akhir Juni 2001. Kondisi ini terlihat dari berubahnya pola 
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perilaku uang kartal yang meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan 

sebelumnya sejak bulan Juli 2001.  

Kenaikan uang kartal yang disebabkan oleh meningkatnya harga dan 

kebutuhan berjaga-jaga tersebut juga didukung oleh hasil survei “Motif 

Masyarakat dalam Memegang Uang Kartal” yang dilakukan Bank Indonesia di 5 

kota besar di Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut diketahui bahwa motif 

utama yang mendorong masyarakat meningkatkan permintaan terhadap uang 

kartal adalah akibat meningkatnya kebutuhan transaksi sehubungan dengan 

naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok (21,6%).  

Adapun motif kedua tertinggi adalah akibat meningkatnya jenis barang 

dan jasa yang ingin dibeli (20,9%) sebagai cerminan masih meningkatnya 

pendapatan riil masyarakat, dan motif berjaga-jaga (13,4%) seiring dengan kurang 

kondusifnya situasi politik dan keamanan di dalam negeri. Sementara faktor lain 

seperti melemahnya nilai tukar, faktor suku bunga simpanan, meningkatnya 

denominasi uang kartal, dan tujuan untuk spekulasi masih relatif rendah 

mempengaruhi masyarakat dalam memegang uang kartal (hanya 12,2%).  

Berdasarkan faktor yang mempengaruhinya, peningkatan uang primer 

tersebut terutama disebabkan oleh lebih besarnya ekspansi Rupiah rekening 

pemerintah dibandingkan dengan pengaruh kontraksi OPT dan sterilisasi valuta 

asing. Net ekspansi Rupiah rekening pemerintah yang mencapai Rp41,1 triliun 

pada tahun 2001 terutama ditujukan untuk pembayaran gaji, Dana Alokasi Umum 

(DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp81,3 triliun, kupon obligasi 

Rp58,2 triliun, subsidi Rp32,6 triliun, dan pembiayaan proyek Rp27,4 triliun. 
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Pengeluaran Rupiah pemerintah ini lebih besar dibandingkan dengan 

penerimaannya yang terutama bersumber dari penerimaan pajak Rp127,5 triliun 

dan penjualan aset dan privatisasi Rp31,4 triliun. Sebagian ekspansi rekening 

Rupiah tersebut juga dibiayai oleh penerimaan valuta asing pemerintah dan 

pengambilan simpanan pemerintah di Bank Indonesia. Penerimaan valuta asing 

pemerintah tersebut terutama bersumber dari penerimaan migas yang mencapai 

Rp62,4 triliun, lebih besar dibandingkan dengan net pembayaran utang luar negeri 

pemerintah Rp37,4 triliun (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Sementara itu, net kontraksi dari OPT sebesar Rp23,7 triliun selama 2001 

terutama berasal dari intervensi Rupiah sebesar Rp28,0 triliun khususnya pada 

Desember, berkaitan dengan meningkatnya sikap berjaga-jaga bank terhadap 

penarikan dana masyarakat menjelang lebaran dan akhir tahun. Adapun SBI 

lelang pada periode yang sama justru memberikan pengaruh ekspansi sebesar 

Rp4,3 triliun.  

Sejalan dengan perkembangan komponennya yang cenderung ekspansif 

tersebut, Aktiva Domestik Bersih (Net Domestic Assets/NDA) selama 2001 

menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, hingga sempat mencatat nilai 

positif dan bergerak di atas sasaran indikatifnya selama periode lebaran. Setelah 

berakhirnya periode lebaran, secara perlahan NDA turun hingga mencapai posisi 

test date negatif Rp2,7 triliun pada akhir tahun 2001, lebih rendah dibandingkan 

sasaran indikatifnya sebesar Rp5,3 triliun.  

Sementara itu, posisi Cadangan Devisa Bersih (Net International Reserves 

/NIR) meningkat sebesar $0,5 miliar hingga mencapai posisi $18,3 miliar atau 
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setara dengan Rp128,1 triliun pada akhir 2001. Peningkatan NIR tersebut 

terutama berasal dari penerimaan migas sebesar $5,3 miliar, serta pinjaman luar 

negeri dan hasil pengelolaan devisa $4,2 miliar. Penerimaan valuta asing tersebut 

lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya yang terutama digunakan untuk 

pembayaran utang luar negeri dan sterilisasi valuta asing sebesar $9,6 miliar. 

Walaupun telah dilakukan penyesuaian sasaran floor NIR lebih tinggi sebesar 

$1,9 miliar menjadi $17,6 miliar pada September, posisi NIR selama 2001 masih 

tetap berada di atas sasaran indikatifnya (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

 

D. OPERASI PASAR TERBUKA (OPT) 

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, upaya pengendalian uang 

primer selama periode penelitian masih bertumpu pada OPT terutama melalui 

lelang SBI yang dibantu dengan intervensi Rupiah. Guna memberikan dukungan 

yang lebih kuat pada upaya pengendalian uang primer, suku bunga intervensi 

Rupiah dinaikkan sebanyak 8 kali selama 2001 sebesar 425 bps dari 10,8% pada 

2000 menjadi 15,13% pada akhir tahun 2001. Secara keseluruhan, posisi OPT 

menunjukkan peningkatan, yaitu dari Rp78,9 triliun pada akhir 2000 menjadi 

Rp102,6 triliun pada akhir tahun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh 

meningkatnya posisi intervensi Rupiah sebesar Rp28,1 triliun menjadi Rp46,9 

triliun pada periode yang sama. Sementara itu, posisi SBI justru mengalami 

penurunan sebesar Rp4,3 triliun menjadi Rp55,7 triliun (Laporan Tahunan Bank 

Indonesia 2001).  
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Selama periode penelitian, secara umum pelaksanaan OPT telah dapat 

menyerap kelebihan likuiditas perbankan sebagaimana tercermin pada relatif 

kecilnya excess reserve perbankan. Upaya penyerapan excess reserve perbankan 

tersebut terutama dilakukan melalui lelang SBI, sementara intervensi Rupiah 

hanya berfungsi sebagai fine tuning. Namun demikian, seiring dengan upaya Bank 

Indonesia untuk tidak mendorong terjadinya perubahan suku bunga, sejak bulan 

September 2001 upaya penyerapan uang primer tersebut lebih banyak dilakukan 

melalui intervensi Rupiah. Hal ini tercermin dari lebih rendahnya jumlah SBI 

yang berhasil diserap dibandingkan dengan jumlah yang jatuh tempo dan 

meningkatnya posisi intervensi Rupiah sejak bulan tersebut. 

Berdasarkan kepemilikannya, pada akhir tahun 2001 kelompok bank 

swasta nasional masih mendominasi kepemilikan SBI dengan pangsa 44,6%, 

disusul oleh kelompok bank pemerintah 20,5%, kelompok bank asing dan 

campuran 19,3%, dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) 7,6%.  

Apabila dibandingkan dengan komposisi kepemilikan SBI pada akhir 

tahun 2000, pangsa kepemilikan SBI oleh bank asing dan campuran serta BPD 

menunjukkan peningkatan selama tahun 2001. Peningkatan kepemilikan SBI oleh 

BPD tersebut seiring dengan meningkatnya sumber dana BPD yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kebijakan Perimbangan Keuangan 

Pusat dan Daerah (PKPD). Sebaliknya, kepemilikan SBI oleh penduduk 

menunjukkan adanya penurunan dari 33,4% pada 2000 menjadi hanya 7,6% dari 

total SBI. Hal ini berkaitan dengan relatif menariknya maksimum suku bunga 
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deposito yang ditawarkan perbankan selama tahun 2001 dibandingkan suku bunga 

SBI yang ditawarkan oleh broker. 

Sementara itu, posisi Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) relatif 

tidak mengalami perubahan yang berarti pada 2001, terlihat dari rendahnya posisi 

SWBI yang hanya bergerak pada kisaran Rp206 miliar – Rp304 miliar. SWBI 

yang mulai diterbitkan sejak Februari 2000 ini merupakan sertifikat yang 

diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan jangka pendek dengan prinsip 

syariah. Walaupun posisinya relatif stabil, bonus SWBI meningkat dari 8,72% 

pada akhir tahun 2000 menjadi 12,43% pada tahun 2001 seiring dengan 

meningkatnya suku bunga instrumen Bank Indonesia lainnya (Laporan Tahunan 

Bank Indonesia 2001). Bonus SWBI tersebut dihitung berdasarkan indikasi 

imbalan pasar uang antarbank syariah atau deposito mudharabah satu bulan 

sebelumnya. 

 

E. PERKEMBANGAN DI PASAR UANG ANTAR BANK 

Selama periode penelitian, aktivitas di Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

Rupiah menunjukkan kenaikan di tahun 2001 dibandingkan dengan tahun 2000. 

Secara keseluruhan, rata-rata suku bunga PUAB meningkat 410 bps dari 10,46% 

menjadi 14,56%, sementara volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 

39,9% (Tabel 3.3). Peningkatan suku bunga dan volume transaksi tersebut terjadi 

baik di PUAB pagi maupun PUAB sore. Di PUAB pagi, rata-rata suku bunga 

meningkat sebesar 425 bps dari 10,67% pada 2000 menjadi 14,92% pada tahun 

2001, sedangkan rata-rata volume transaksi meningkat sebesar 61,0%. 
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Perkembangan yang sama terjadi di PUAB sore di mana rata-rata suku bunga 

meningkat 424 bps menjadi 18,33% (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

Peningkatan volume transaksi di PUAB tersebut di atas mengindikasikan 

tingginya kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan sepanjang 2001, 

khususnya pada bank-bank asing dan campuran sejak diberlakukannya ketentuan 

PBI No.3/3/2001 tanggal 12 Januari 2001 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah 

kepada Bukan penduduk dan Pengurangan Batas Maksimum Transaksi Forward. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas perbankan semakin 

mengandalkan penempatan dalam jangka pendek selain penempatan dalam SBI 

dan obligasi pemerintah. Sementara itu, naiknya tingkat suku bunga PUAB terkait 

dengan meningkatnya kebutuhan likuiditas jangka pendek perbankan dan upaya 

Bank Indonesia untuk meredam volatilitas nilai tukar melalui kenaikan suku 

bunga intervensi Rupiah. 

Sejalan dengan peningkatan aktivitas PUAB Rupiah, rata-rata volume 

PUAB valuta asing dalam tahun 2001 juga mengalami peningkatan sebesar $12,2 

juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga menjadi rata-rata $167,4 

juta per hari. Walaupun sempat meningkat tinggi pada paruh pertama tahun 2001, 

namun dalam perkembangan berikutnya, rata-rata volume PUAB valuta asing 

kembali menurun. Hal ini diduga akibat adanya sejumlah bank papan atas yang 

melakukan penempatan dana di luar negeri. Dominasi volume transaksi di PUAB 

valuta asing lebih banyak dilakukan oleh bank-bank pemerintah, bank asing, dan 

bank campuran.  
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Sementara itu, rata-rata suku bunga PUAB valuta asing selama periode 

penelitian mengalami penurunan sebesar 244 bps sehingga menjadi 3,76%. 

Menurunnya suku bunga PUAB valuta asing terkait dengan kecenderungan 

menurunnya suku bunga luar negeri terutama Fed fund rates. 

Tabel 3.3.  Rata-rata Suku Bunga dan Volume Transaksi Harian PUAB 

Suku Bunga (%) Volume (Miliar Rp) Periode 

Pagi Sore Total 

(PUAB Rp) 

PUAB 

valas 

Pagi Sore Total 

(PUAB 
Rp) 

PUAB 

Vls ($ 
Juta) 

TrwI-1999 

TrwII-1999 

TrwIII-1999 

TrwIV-1999 

TrwI-2000 

TrwII-2000 

TrwIII-2000 

TrwIV-2000 

Rata-rata 

TrwI-2001 

TrwII-2001 

TrwIII-2001 

TrwIV-2001 

Rata-rata 

39,56 

29,13 

13,28 

12,46 

9,74 

10,19 

11,16 

11,64 

10,67 

12,76 

14,72 

16,14 

16,06 

14,92 

37,83 

28,21 

13,10 

12,34 

9,32 

9,87 

10,62 

11,21 

10,25 

12,64 

14,10 

15,49 

15,75 

14,50 

38,97 

28,67 

13,21 

12,39 

9,50 

10,03 

10,89 

11,43 

10,46 

12,71 

14,45 

15,15 

15,93 

14,56 

- 

- 

- 

- 

5,66 

6,25 

6,44 

6,45 

6,20 

5,49 

4,06 

3,34 

2,17 

3,76 

3.074 

2.627 

1.964 

2.040 

1.003.4 

961.5 

1.196.6 

1.340.0 

1.125.4 

1.812.0 

1.816.0 

1.792.0 

1.830.0 

1.812,0 

2.075 

2.264 

1.420 

1.731 

708,2 

945,5 

1.289,3 

1.470,0 

1.103,2 

1.318,0 

1.288,0 

1.278,0 

1.337,0 

1.305,0 

5.149 

5.252 

3.384 

3.771 

1.712.0 

1.906.9 

2.485.9 

2.810.0 

2.288.0 

3.130.0 

3.104.0 

3.070.0 

3.167.0 

3.118.0 

- 

- 

- 

- 

135,5 

149,0 

177,6 

158,9 

155,3 

204,6 

200,1 

162,8 

102,1 

167,4 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000 & 2001 

Pada tahun 2001, kelompok bank yang banyak melakukan penempatan 

dalam PUAB Rupiah adalah kelompok bank devisa, bank persero, dan bank 

nondevisa. Hal ini menunjukkan semakin likuidnya ketiga kelompok bank 

tersebut. Sementara itu, kelompok bank asing dan bank campuran lebih banyak 

melakukan peminjaman baik di PUAB Rupiah maupun valuta asing. Aktivitas 

bank asing dan campuran yang cenderung menjadi net peminjam di PUAB bukan 
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semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, tetapi juga 

sebagai upaya untuk mengoptimalkan keuntungan dari adanya perbedaan suku 

bunga (arbitrase). Hal ini dilakukan dengan meminjam di PUAB yang 

selanjutnya ditanamkan di SBI maupun transaksi lainnya seperti memenuhi 

kebutuhan hedging perusahaan-perusahaan multinasional (MNC) terhadap 

kewajiban Rupiahnya. 

 

F. PERKEMBANGAN SUKU BUNGA 

Sejalan dengan upaya penyerapan likuiditas dalam rangka pencapaian 

sasaran uang primer, suku bunga SBI meningkat selama tahun 2001. Suku bunga 

SBI 1 bulan meningkat sebesar 309 bps bila dibandingkan dengan posisi akhir 

2000 hingga mencapai 17,62% pada akhir Desember 2001. Sementara itu, suku 

bunga SBI 3 bulan meningkat 332 bps hingga mencapai posisi 17,63%. 

Peningkatan suku bunga SBI tersebut terutama terjadi hingga Agustus 2001. 

Selanjutnya, sejak September 2001 hingga akhir tahun 2001 suku bunga SBI 1 

bulan dan 3 bulan bergerak stabil pada kisaran 17,58% - 17,63%. Adapun 

peningkatan suku bunga intervensi Rupiah overnight (O/N) seperti telah di 

jelaskan di atas, terutama terjadi pada paruh pertama tahun 2001, sementara pada 

paruh kedua suku bunga intervensi Rupiah O/N tetap pada posisi 15,13% 

(Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

Meskipun secara nominal meningkat, suku bunga riil SBI yang terjadi 

lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Secara riil pada akhir 2001, suku 
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bunga SBI 1 bulan hanya mencapai 5,07% atau menurun 11 bps dibandingkan 

posisi akhir tahun 2000 sebesar 5,18% (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

Tabel 3.4. Perkembangan Suku Bunga 

1998 1999 2000 2001 Rincian 

Persen (%) 

SBI 

      1 Bulan 

PUAB 

      O/N 

Deposito 

      1 Bulan 

      3 Bulan 

      6 Bulan 

    12 Bulan 

    24 Bulan 

Kredit  

     Modal Kerja 

     Investasi 

 

38,4 

 

33,4 

 

41,4 

49,2 

36,8 

28,3 

16,6 

 

34,7 

26,2 

 

11,9 

 

12,1 

 

12,2 

12,9 

14,3 

22,4 

18,4 

 

20,7 

17,9 

 

14,5 

 

11,4 

 

12,0 

13,2 

13,2 

12,2 

14,3 

 

17,7 

16,9 

 

17,6 

 

15,66 

 

16,07 

17,24 

16,18 

15,48 

18,05 

 

19,19 

17,90 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000 & 2001 

Peningkatan suku bunga SBI tersebut tidak secara langsung berpengaruh 

pada peningkatan suku bunga deposito secara signifikan. Hal ini berkaitan dengan 

masih tingginya likuiditas perbankan sebagai akibat fungsi intermediasi 

perbankan yang belum sepenuhnya pulih. Belum pulihnya intermediasi ini 

mendorong perbankan untuk memaksimalkan keuntungannya dengan 

memanfaatkan selisih antara suku bunga SBI dengan deposito.  

Dalam rangka mendorong peningkatan suku bunga deposito agar dapat 

searah dengan perkembangan SBI, maka Bank Indonesia telah meningkatkan 
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margin suku bunga penjaminan sebanyak 2 kali pada Januari dan Agustus 2001 

masing-masing sebesar 100 bps di atas suku bunga deposito bank anggota JIBOR. 

Selain itu, upaya tersebut juga didukung dengan kebijakan perubahan penentuan 

suku bunga penjaminan yang semula dilakukan seminggu sekali menjadi sebulan 

sekali. 

Peningkatan suku bunga maksimum penjaminan tersebut telah mendorong 

perbankan untuk menaikkan tingkat suku bunga depositonya selama 2001. 

Dibandingkan dengan posisi akhir 2000, suku bunga nominal dan riil deposito 

telah meningkat masing-masing sebesar 411 bps dan 91 bps menjadi 16,07% dan 

3,52%. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan struktur suku 

bunga melalui peningkatan suku bunga penjaminan cukup efektif dalam menarik 

suku bunga deposito ke atas. 

Dalam pada itu, perkembangan suku bunga perbankan lainnya seperti suku 

bunga deposito 3 bulan, suku bunga kredit modal kerja dan suku bunga kredit 

investasi juga mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan posisi pada akhir 

tahun 2000. Sampai dengan akhir 2001, suku bunga deposito 3 bulan meningkat 

sebesar 400 bps menjadi 17,24%, suku bunga kredit modal kerja naik sebesar 154 

bps menjadi 19,19%, sedangkan suku bunga kredit investasi naik 104 bps menjadi 

17,90% apabila dibandingkan dengan suku bunga pada akhir Desember 2001 

(Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

 

G. PERKEMBANGAN JUMLAH UANG BEREDAR 

Tabel 3.5.  Uang Beredar dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 
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1999 2000 2001 

Posisi 

Perubahan 
2000-2001 

Rincian 

Triliun Rupiah 

M2 

  M1 

      -Uang Kartal 

      -Uang Giral 

  Uang Kuasi 

      -Deposito dan Tabungan 

       dalam Rupiah 

      -Simpanan dalam valuta asing 

 

Faktor-faktor Yang  

      Mempengaruhi M2 

      Aktiva luar negeri (bersih) 

       -Bank Indonesia 

       -Bank-bank umum 

   Tagihan kepada 

      Pemerintah (bersih) 

   Tagihan bersih kepada BPPN 

   Tagihan kepada sektor usaha   

       -Kredit dalam Rupiah 

       -Kredit dalam valuta asing 

       -Tagihan lainnya 

   Lainnya (bersih) 

646,2 

124,6 

58,4 

66,3 

521,6 

 

408,6 

113,0 

 

 

 

129,1 

109,3 

19,8 

 

397,3 

0,0 

252,6 

140,5 

84,6 

27,4 

-132,7 

747,0 

162,2 

72,4 

89,8 

584,8 

 

444,7 

140,2 

 

 

 

210,7 

201,2 

9,5 

 

520,3 

0,0 

294,9 

152,5 

116,5 

25,9 

-278,9 

844,1 

177,7 

76,3 

101,4 

666,3 

 

511,6 

154,8 

 

 

 

234,0 

192,6 

41,4 

 

529,7 

0,0 

329,2 

202,6 

105,0 

21,6 

-248,8 

97,0 

15,5 

4,0 

11,5 

81,5 

 

66,9 

14,6 

 

 

 

23,2 

-8,6 

31,9 

 

9,4 

0,0 

34,2 

50,1 

-11,5 

-4,4 

30,2 

Sumber : Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001 

Selama periode penelitian, posisi M1 pada tahun 2001 mengalami 

peningkatan sebesar 9,6% dibandingkan dengan tahun 2000, sehingga mencapai 

posisi Rp177,7 triliun pada Desember 2001. Peningkatan tersebut sebagian besar 

disebabkan  oleh  peningkatan  uang  giral  sebesar  12,9%, sedangkan uang kartal 

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



 85 

sebagaimana telah dijelaskan di atas, mengalami peningkatan sebesar 5,5% 

(Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Dilihat dari kepemilikan, pertumbuhan uang giral terutama terjadi pada 

simpanan giro milik Pemerintah Daerah sebesar 138,9%, sebagai dampak dari 

mulai dilaksanakannya kebijakan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 

(PKPD) sejak Januari 2001, dalam bentuk droping Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan bagi hasil Sumber Daya Alam Migas. Pada akhir tahun 2001 simpanan giro 

pemerintah tersebut mengalami penurunan sehubungan dengan pembayaran 

proyek-proyek yang dilakukan.  

Uang kuasi pada tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 13,9% 

hingga mencapai Rp666,3 triliun. Dilihat dari komponennya, peningkatan uang 

kuasi tersebut terutama terjadi pada kuasi Rupiah dalam bentuk deposito yang 

meningkat sebesar 16,7% hingga menjadi Rp340,9 triliun dan tabungan sebesar 

11,8% hingga mencapai posisi Rp170,6 triliun (Laporan Tahunan Bank Indonesia 

2001).  

Lebih tingginya pertumbuhan deposito dibandingkan dengan pertumbuhan 

tabungan dan simpanan giro selama periode penelitian, mencerminkan terjadinya 

pergeseran preferensi masyarakat dalam menempatkan dananya ke dalam bentuk 

simpanan yang lebih panjang. Hal ini berkaitan dengan kenaikan suku bunga 

deposito, dan membaiknya ekspektasi terhadap prospek perekonomian ke depan. 

Perkembangan ini berbeda dengan kondisi pada 2000, di mana deposito hanya 

mengalami pertumbuhan sebesar 2,1% sedangkan tabungan dan giral masing-

masing tumbuh sebesar 24,4% dan 35,5%.  
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Sementara itu, selama 2001 simpanan valuta asing mengalami peningkatan 

sebesar 10,4% sehingga pada akhir tahun 2001 mencapai Rp154,8 triliun. Namun 

demikian, peningkatan yang tinggi tersebut sebagian besar merupakan dampak 

dari melemahnya nilai tukar Rupiah. Apabila dinilai dalam valuta Dollar, 

simpanan valuta asing tersebut hanya mengalami peningkatan sebesar $270,5 juta 

atau setara dengan Rp2,6 triliun, sehingga pada akhir tahun mencapai Rp142,8 

triliun. 

Berdasarkan perkembangan M1 dan uang kuasi di atas, uang beredar 

dalam arti luas (M2) pada Desember 2001 mengalami peningkatan sebesar 13,0% 

dari tahun 2000 menjadi Rp844,1 triliun. Secara rata-rata selama 2001, M2 telah 

tumbuh sebesar 14,7% year on year (y-o-y). Pertumbuhan M2 ini lebih rendah 

dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan M1 selama tahun 2001 yang 

mencapai 19,8% (y-o-y). Hal ini berkaitan dengan tingginya peningkatan uang 

kartal yang terjadi selama tahun 2001.  

Tingginya peningkatan uang kartal dibandingkan dengan pertumbuhan M2 

tersebut juga tercermin dari meningkatnya rasio C/D selama tahun 2001. 

Meningkatnya rasio C/D ini menyebabkan turunnya angka pengganda uang 

(APU) M2 selama tahun 2001 hingga mencapai rasio 6,7 pada akhir tahun 2001. 

Rasio ini lebih rendah dibandingkan rata-rata sebelum krisis yang mencapai rasio 

sebesar 8,0, yang mencerminkan belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan.  

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi, ekspansi M2 selama tahun 

2001 terutama berasal dari ekspansi NDA sebesar Rp73,8 triliun. Ekspansi NDA 

tersebut bersumber dari ekspansi tagihan bersih kepada sektor usaha (Claims on 
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Business Sector / CBS) sebesar Rp34,2 triliun dan tagihan bersih kepada 

pemerintah (Net Claims on Goverment / NCG) sebesar Rp9,4 triliun dibandingkan 

tahun sebelumnya (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Ekspansi CBS terjadi karena peningkatan kredit dalam Rupiah sebesar 

Rp50,1 triliun, sebaliknya Angka Pengganda Uang dan Rasio C/D kredit valuta 

asing dan tagihan lainnya mengalami penurunan masing-masing sebesar Rp11,5 

triliun dan Rp4,4 triliun. Peningkatan kredit Rupiah tersebut termasuk diantaranya 

kredit yang dibeli kembali oleh perbankan dari BPPN. Kredit Rupiah tersebut 

sebagian besar ditujukan untuk pembiayaan kredit modal kerja bagi sektor 

perindustrian dan perdagangan, serta untuk pembiayaan kredit konsumsi. Adapun 

penurunan kredit valuta asing tersebut terutama disebabkan oleh pengalihan kredit 

valuta asing kelompok Bank Swasta Nasional kepada BPPN yang ditukar dengan 

hedge bonds dan penghapusbukuan kredit valuta asing kelompok Bank Persero.  

Sementara itu, ekspansi NCG bersumber dari ekspansi NCG di Bank 

Indonesia sebesar Rp27,0 triliun, sedangkan NCG di bank umum mengalami 

kontraksi sebesar Rp17,7 triliun. Ekspansi NCG di Bank Indonesia yang antara 

lain ditujukan untuk droping DAU, pembayaran kupon obligasi pemerintah, 

pembayaran utang luar negeri, pembayaran termin proyek, dan subsidi BBM. 

Dalam pada itu, kontraksi NCG di bank umum terutama disebabkan oleh 

menurunnya tagihan perbankan kepada pemerintah dalam bentuk obligasi sebesar 

Rp22,0 triliun, berkaitan dengan kompensasi obligasi pemerintah dengan 

kewajiban perbankan kepada BPPN dan penurunan nilai pasar obligasi 

pemerintah.  
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Sementara itu, selama tahun 2001 faktor Aktiva Luar Negeri Bersih (Net 

Foreign Assets / NFA) mengalami peningkatan sebesar Rp23,2 triliun, terutama 

berasal dari peningkatan NFA di bank umum sebesar Rp31,9 triliun. Peningkatan 

NFA di bank umum tersebut sebagian besar berasal dari penurunan kewajiban 

perbankan kepada bukan penduduk sebesar Rp24,3 triliun, antara lain kewajiban 

dalam bentuk giro dan call money masing-masing sebesar Rp12,4 triliun dan 

Rp7,0 triliun (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001). 

 

H. PERKEMBANGAN INFLASI 

Bank Indonesia memperkirakan kondisi ekonomi dan moneter secara 

keseluruhan pada tahun 2001 akan semakin membaik. Pertumbuhan ekonomi 

diperkirakan meningkat mencapai 4,5%–5,5%, sementara nilai tukar Rupiah 

diperkirakan menguat mencapai rata-rata Rp7.750–Rp8.250 per dolar. 

Berdasarkan asumsi indikator-indikator ekonomi tersebut, Bank Indonesia 

menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen (IHK) di luar dampak 

kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan sebesar 4,0%–6,0%. 

Sementara itu, dampak kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan 

diperkirakan dapat menimbulkan tambahan inflasi sebesar 2,0%–2,5% di atas 

sasaran tersebut (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).  

Secara keseluruhan, tekanan inflasi diperkirakan berasal dari dampak 

kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, meningkatnya sisi 

permintaan agregat, dan ekspektasi inflasi masyarakat yang terkait dengan 

dampak kebijakan pemerintah tersebut.  
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Tabel 3.6. Perkembangan Inflasi 1998-2001 

Tingkat Inflasi (% / Tahun) Periode 

1998 1999 2000 2001 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

7,17 

12,66 

5,27 

4,70 

5,24 

4,64 

8,56 

6,30 

3,75 

-0,27 

0,08 

1,42 

2,97 

1,26 

-0,18 

-0,68 

-0,28 

-0,34 

-1,05 

-0,93 

-0,68 

0,06 

0,25 

1,73 

1,32 

0,07 

-0,45 

0,56 

0,84 

0,50 

1,28 

0,51 

-0,06 

1,16 

1,32 

1,94 

0,33 

0,87 

0,89 

0,46 

1,13 

1,67 

2,12 

-0,21 

0,64 

0,68 

1,71 

1,62 

Sumber : Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia Berbagai Edisi 

Namun, dalam perkembangannya pertumbuhan ekonomi dan pergerakan 

nilai tukar tidak sesuai dengan yang diasumsikan semula dan tekanan inflasi lebih 

besar dari yang diperkirakan. Meningkatnya tekanan inflasi bersumber dari 

semakin kuatnya pengaruh kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan, 

melemahnya nilai tukar Rupiah, memburuknya ekspektasi inflasi yang terkait 

dengan melemahnya nilai tukar Rupiah dan kebijakan pemerintah tersebut, serta 

adanya keterbatasan produksi tanaman bahan makanan. Di sisi lain, kondisi 

permintaan agregat belum memberikan tekanan inflasi yang berarti.  

Bank Indonesia telah menempuh berbagai upaya untuk mencapai sasaran 

inflasi, yakni dengan mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia 
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dan dengan mengeluarkan instrumen regulasi baru di bidang nilai tukar dan 

devisa. Untuk meredam pengaruh melemahnya nilai tukar terhadap inflasi serta 

untuk mencapai sasaran uang primer yang ditetapkan, Bank Indonesia berupaya 

menyerap kelebihan likuiditas melalui instrumen Operasi Pasar Terbuka. Selain 

itu, guna membantu penyerapan likuiditas, Bank Indonesia secara intensif 

melakukan sterilisasi valuta asing. Upaya-upaya tersebut didukung pula oleh 

kebijakan pembatasan transaksi Rupiah oleh bukan penduduk. Sementara itu, 

guna mengurangi terbentuknya ekspektasi inflasi yang tinggi, Bank Indonesia 

menetapkan sasaran inflasi yang lebih rendah.  

Namun, berbagai upaya tersebut belum dapat secara maksimal mengurangi 

tekanan depresiasi dan fluktuasi nilai tukar yang terjadi mengingat sumber 

tekanan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak sepenuhnya 

dapat dikendalikan oleh Bank Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain masih 

tingginya permintaan valuta asing yang tidak diimbangi dengan ketersediaan 

pasokan yang memadai di pasar domestik, sentimen negatif pelaku pasar terhadap 

kelemahan implementasi berbagai program restrukturisasi ekonomi dan berbagai 

faktor nonekonomi, serta berbagai kelemahan pada struktur mikro di pasar 

keuangan domestik dan fungsi intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya 

pulih. Hal tersebut menyebabkan likuiditas perekonomian lebih banyak berputar 

di pasar keuangan sehingga cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan spekulasi 

valuta asing.  

Kuatnya tekanan inflasi dari sisi biaya dan ekspektasi inflasi serta adanya 

berbagai permasalahan yang dihadapi Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi, 
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menyebabkan tingginya realisasi inflasi IHK pada 2001 yang mencapai 12,55%. 

Tingginya tekanan inflasi dari sisi biaya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah 

di bidang harga dan pendapatan yang diperkirakan memberikan tambahan inflasi 

sebesar 3,83%. Kebijakan pemerintah tersebut meliputi kenaikan beberapa harga 

barang dan tarif jasa seperti bahan bakar minyak (BBM), angkutan, listrik, air 

minum dan rokok, serta kenaikan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji 

pegawai negeri.  

Dengan mengeluarkan dampak kebijakan pemerintah tersebut, maka 

inflasi IHK di luar pengaruh kebijakan harga dan pendapatan pada tahun 2001 

diperkirakan mencapai 8,72%. Meskipun realisasi inflasi IHK di luar dampak 

kebijakan pemerintah melebihi sasaran, namun hal itu terutama disebabkan oleh 

meningkatnya biaya pada tingkat produsen sebagai dampak dari melemahnya nilai 

tukar Rupiah serta memburuknya ekspektasi inflasi yang terkait dengan 

meningkatnya tekanan biaya. 

 

I. PERKEMBANGAN NILAI TUKAR 

Selama periode penelitian, nilai tukar Rupiah mengalami tekanan 

depresiasi yang sangat besar, meskipun sempat terapresiasi tajam pada 

pertengahan tahun 2001. Secara keseluruhan, nilai tukar Rupiah terdepresiasi 

sekitar 17,7%, yaitu dari rata-rata Rp8.438 pada tahun 2000 menjadi rata-rata 

Rp10.255 per dolar pada tahun 2001. Besarnya tekanan depresiasi tersebut tidak 

terlepas dari meningkatnya country risk sejalan dengan memburuknya 

ketidakpastian kondisi sosial politik di dalam negeri yang terjadi selama periode 
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penelitian. Di pihak lain, meskipun terdapat kemajuan, kondisi fundamental 

ekonomi makro dan mikro masih menghadapi sejumlah permasalahan. Sebagai 

akibat dari besarnya tekanan depresiasi tersebut, nilai tukar Rupiah secara riil 

menjadi semakin undervalued dan menimbulkan tekanan yang cukup besar 

terhadap laju inflasi. Dalam menyikapi perkembangan tersebut, Bank Indonesia 

telah menempuh berbagai upaya yang diperlukan, yakni dengan mengoptimalkan 

seluruh instrumen kebijakan yang tersedia.  

Selain itu, implementasi beberapa program restrukturisasi perekonomian 

masih terus dilanjutkan meskipun belum sepenuhnya memenuhi harapan semua 

pihak. Ke depan, berbagai upaya tersebut akan terus dilanjutkan dan lebih 

dioptimalkan dengan harapan dapat memperbaiki kondisi fundamental ekonomi, 

yang pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan permintaan dan penawaran 

valuta asing, sekaligus dapat memperbaiki kepercayaan pasar. Kendati demikian, 

berbagai upaya tersebut perlu dibarengi dengan terciptanya kondisi sosial politik 

yang kondusif sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun 

kepercayaan publik terhadap proses pemulihan ekonomi.  

Berbagai faktor risiko (ketidakpastian) yang semula diperkirakan akan 

mulai membaik pada pertengahan tahun 2001, dalam kenyataannya justru 

mengalami perkembangan yang memburuk. Sampai pertengahan 2001, 

ketidakpastian situasi sosial politik di dalam negeri semakin memburuk, yang 

ditandai dengan terjadinya gejolak politik, serta beberapa kerusuhan sosial dan 

ancaman disintegrasi di beberapa daerah. Perkembangan tersebut pada gilirannya 
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mengakibatkan kepercayaan pasar semakin merosot dan secara persisten 

menimbulkan sentimen negatif terhadap Rupiah.  

Selanjutnya, pasca pengalihan kepemimpinan nasional pada pertengahan 

tahun, situasi politik di dalam negeri memperlihatkan kecenderungan yang 

membaik, bahkan menebarkan optimisme yang tinggi bagi berlanjutnya proses 

pemulihan ekonomi. Hal ini tercermin dari pulihnya kepercayaan pasar yang 

ditandai dengan apresiasi nilai tukar Rupiah yang sangat tajam. Namun, apresiasi 

nilai tukar Rupiah tersebut tidak berlangsung lama karena kepercayaan pasar 

kembali menurun, terutama dipengaruhi oleh kondisi fundamental ekonomi makro 

dan mikro yang dalam kenyataannya masih menghadapi sejumlah permasalahan.  

Dari sisi makro-fundamental, meskipun tercatat adanya beberapa 

kemajuan, penanganan beberapa program restrukturisasi ekonomi secara umum 

dinilai pelaku pasar masih berjalan lamban. Hal ini terutama terlihat pada 

restrukturisasi utang dan korporasi, privatisasi dan divestasi, serta upaya 

revitalisasi sektor perbankan dan korporasi. Lambannya perbaikan kondisi makro-

fundamental tersebut, selain sebagai akibat dari kompleksitas permasalahan 

ekonomi yang semakin berat, juga karena lemahnya dukungan sistem 

kelembagaan, jaminan kepastian hukum, dan keamanan berusaha.  

Di samping itu, kondisi ekonomi dunia memperlihatkan perkembangan 

yang kurang menguntungkan sehingga kurang kondusif bagi kinerja sektor 

eksternal. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan masih tetap terbatasnya aliran 

devisa masuk ke dalam negeri sehingga di pasar masih terjadi kelangkaan pasokan 

valuta asing. Di pihak lain, permintaan valuta asing masih tetap tinggi, baik untuk 
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kebutuhan impor maupun pelunasan utang luar negeri swasta. Munculnya 

permintaan valuta asing semakin dipermudah dalam kondisi di mana terjadi 

kelebihan likuiditas Rupiah di sektor keuangan, terutama sebagai akibat dari 

proses intermediasi perbankan yang belum sepenuhnya pulih.  

Tabel 3.7. Perkembangan Nilai Tukar (Rp/$) 1998-2002 

Nilai Tukar (Rp/$) rata-rata Periode 

1998 1999 2000 2001 2002 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

Nopember 

Desember 

10375 

8750 

8325 

7970 

10525 

14900 

13000 

11075 

10700 

7550 

7300 

8025 

8950 

8730 

8685 

8260 

8105 

6725 

6875 

7565 

8385 

6900 

7425 

7100 

7425 

7505 

7590 

7945 

8620 

8735 

9005 

8290 

8780 

9395 

9530 

9675 

9450 

9835 

10400 

11675 

11055 

11440 

9525 

8865 

9675 

10435 

10430 

10400 

10320 

10190 

9655 

9315 

8785 

8730 

9110 

8865 

9015 

9195 

9065 

8910 

Sumber : Statistik Ekonomi & Keuangan Indonesia Berbagai Edisi 

Dari sisi mikro-fundamental, berbagai kelemahan mendasar yang melekat 

pada struktur mikro pasar keuangan di dalam negeri masih mewarnai ekonomi 

Indonesia. Hal ini tercermin dari struktur pasar keuangan yang masih 

tersegmentasi dan kurang berkembangnya pasar lindung nilai (hedging). 

Terjadinya segmentasi pasar mengakibatkan mekanisme pembentukan harga 

menjadi kurang berfungsi secara baik (well-functioning market). Dalam kondisi 
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tersebut, harga yang terbentuk di pasar valuta asing tidak mewakili kekuatan 

pelaku pasar secara keseluruhan, tetapi merupakan cerminan dari kekuatan 

beberapa pelaku yang menguasai sebagian besar pangsa pasar. 

Sepanjang 2001, nilai tukar Rupiah melemah 725 poin atau 7,0% terhadap 

dolar dari Rp9.675 pada akhir Desember 2000 menjadi Rp10.400 per dolar pada 

akhir Desember 2001. Tingkat depresiasi Rupiah terlihat cukup tajam bila 

dihitung secara rata-rata harian, yaitu melemah sebesar 1.817 poin atau 17,7% 

dari Rp8.438 pada tahun 2000 menjadi Rp10.255 per dolar pada tahun 2001. 

Tekanan depresiasi tersebut disertai dengan besarnya fluktuasi nilai tukar Rupiah, 

yang tercermin dari tingginya tingkat volatilitas. Secara rata-rata harian, tingkat 

volatilitas nilai tukar Rupiah mengalami peningkatan dari 2,2% pada tahun 2000 

menjadi 2,8% pada tahun 2001, dan sempat mencapai tingkat tertinggi 14,4% 

pada pertengahan Agustus 2001 (Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001).   

Perkembangan nilai tukar Rupiah dapat diamati dalam empat fase. Fase 

pertama, Rupiah menunjukkan kecenderungan melemah dalam empat bulan 

pertama 2001 hingga mencapai nilai terendah Rp12.090 sebelum akhirnya ditutup 

pada level Rp11.600 pada akhir April 2001. Selanjutnya, pada fase kedua, nilai 

tukar Rupiah bergerak relatif stabil (sideways) dalam kisaran Rp11.200 hingga 

menjelang Sidang Istimewa MPR. Sementara itu, pada fase ketiga, sejak 

digelarnya Sidang Istimewa MPR pada 21 Juli 2001, nilai tukar Rupiah menguat 

tajam hingga mencapai nilai tertinggi Rp8.485 per dolar pada 14 Agustus 2001. 

Namun, pada fase keempat, nilai tukar Rupiah kembali bergerak melemah hingga 

menembus batas pertahanan psikologis pasar Rp10.000.  
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Pada fase pertama, tekanan depresiasi terhadap nilai tukar Rupiah terutama 

dipengaruhi oleh sentimen pasar, yang dipicu oleh kekhawatiran terhadap 

ketidakpastian kondisi politik dan keamanan yang mengiringi proses impeachment 

—melalui memorandum I dan II— terhadap kepemimpinan nasional saat itu. 

Situasi ketidakpastian tersebut menimbulkan ekspektasi terhadap melemahnya 

nilai tukar Rupiah ke depan yang pada gilirannya mendorong terjadinya aksi beli 

(panic buying) sehingga Rupiah melemah cukup tajam. Menghadapi gejolak nilai 

tukar Rupiah tersebut, Bank Indonesia berupaya melakukan penyerapan kelebihan 

likuiditas di pasar keuangan melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang dibantu 

melalui langkah sterilisasi di pasar valuta asing. Kebijakan ini terus dilakukan 

secara konsisten dan terukur. Selain itu, pada 12 Januari 2001 Bank Indonesia 

menerbitkan PBI No. 3/3/2001 yang dimaksudkan untuk membatasi transaksi 

Rupiah oleh bukan penduduk yang berpotensi digunakan untuk berspekulasi.  

Pada fase kedua, situasi politik di dalam negeri semakin diwarnai oleh 

merosotnya kepercayaan terhadap kepemimpinan nasional. Hal ini pada 

gilirannya semakin memperkuat dukungan terhadap perlunya digelar Sidang 

Istimewa MPR yang diharapkan dapat melahirkan kepemimpinan nasional baru. 

Menyikapi situasi politik di Indonesia yang semakin rawan, pada 21 Mei 2001 

lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor’s (S&P), menurunkan 

peringkat utang (sovereign credit rating) Indonesia dari B- menjadi CCC+. 

Selanjutnya, rapat paripurna DPR pada 30 Mei 2001 akhirnya meminta secara 

resmi kepada MPR untuk menggelar Sidang Istimewa. Kendati demikian, dengan 

nilai tukar yang sangat undervalued, dalam situasi seperti ini pelaku pasar tidak 
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banyak mengambil posisi karena bersikap menunggu (wait and see) 

perkembangan politik menjelang Sidang Istimewa MPR sehingga pergerakan nilai 

tukar Rupiah relatif stabil (sideways) dalam kisaran Rp11.200 hingga menjelang 

Sidang Istimewa MPR.  

Pada fase ketiga, optimisme terhadap membaiknya situasi politik 

meningkat seiring dengan berhasilnya Sidang Istimewa MPR memilih 

kepemimpinan nasional baru. Kondisi ini diharapkan menjadi landasan baru bagi 

Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga 

mampu mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah yang sangat tajam. Dalam kurun 

waktu tersebut, dukungan dari dalam negeri maupun dari luar negeri terhadap 

pemerintahan baru terus mengalir sehingga nilai tukar Rupiah menguat lebih 

lanjut mencapai nilai tertinggi Rp8.485 per dolar pada 14 Agustus 2001.  

Pada fase keempat, Rupiah kembali bergerak melemah hingga menembus 

batas pertahanan psikologis pasar Rp10.000 (clear break) dan berlanjut hingga 

menjelang akhir 2001. Tekanan depresiasi tersebut terutama diawali oleh 

meningkatnya kembali aksi beli valuta asing oleh korporasi dengan 

memanfaatkan level nilai tukar Rupiah yang rendah akibat apresiasi yang sangat 

tajam pasca pengalihan kepemimpinan nasional. Dalam saat yang sama, 

kepercayaan pasar mulai merosot kembali sebagai akibat meningkatnya 

ketidakpastian mengenai penanganan beberapa program restrukturisasi ekonomi. 

Meskipun situasi politik cenderung membaik, pelaku pasar belum melihat 

terdapatnya sinyal perbaikan pada sisi fundamental ekonomi.  
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Kepercayaan pasar terutama dipengaruhi oleh persepsi terhadap besarnya 

utang pemerintah baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang dipandang 

akan menjadi ancaman yang sangat berat dalam memelihara kesinambungan 

fiskal. Beratnya kondisi keuangan pemerintah tersebut dikonfirmasi oleh S&P 

pada 2 November 2001 dengan menurunkan kembali peringkat utang Indonesia 

dari CCC+ menjadi CCC dengan negative outlook, yang berarti bahwa peringkat 

utang Indonesia tersebut masih berpeluang untuk diturunkan lagi di masa yang 

akan datang. Rencana pemerintah yang akan meminta penjadwalan utang luar 

negeri melalui forum Paris Club III menjadi alasan utama bagi S&P dalam 

menurunkan peringkat utang Indonesia tersebut. Bahkan S&P mengancam akan 

kembali menurunkan peringkat utang Indonesia ketingkat terendah, yaitu Selected 

Default (SD), jika bunga Yankee Bonds Indonesia sampai harus dijadwalkan 

sebagai konsekuensi atas penerapan azas comparibility of treatment dalam Paris 

Club. Kepercayaan pasar semakin memburuk karena keterlambatan pencairan 

pinjaman dari IMF sebesar $400 juta yang baru dicairkan pada Agustus 2001 

setelah tertunda sejak Desember 2000.  

Sementara itu, krisis politik internasional sebagai dampak peristiwa 

serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001 selanjutnya 

berimbas ke dalam negeri berupa reaksi keras yang menimbulkan situasi yang 

tidak aman bagi investor asing di dalam negeri. Berbagai peristiwa tersebut 

dipandang semakin memperburuk country risk Indonesia sebagaimana 

dikonfirmasi oleh Political & Economic Risk Consultancy (PERC) yang berbasis 

di Hong Kong. Berdasarkan hasil kajian PERC, country risk Indonesia meningkat 
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dari 7,3 menjadi 7,6. Namun, menjelang penutupan akhir tahun, nilai tukar Rupiah 

sedikit menguat kembali sehubungan dengan terdapatnya pasokan valuta asing 

dari BPPN, serta meningkatnya kebutuhan Rupiah dalam rangka menghadapi 

beberapa hari besar yang hampir berlangsung secara bersamaan pada Desember 

2001.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 

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



 100 

 

 Untuk mengetahui apakah dugaan sementara (hipotesis) yang telah 

dinyatakan sesuai atau tidak, maka harus dilakukan pengujian secara empiris. 

Dalam studi empiris yang menggunakan model ekonometri, sering kita mencari 

hubungan antar variabel makro yang  dianalisis dengan bantuan model atau 

persamaan regresi. Pada bab ini akan dikemukakan hasil analisis data dari 

pengolahan data yang sudah dilakukan.  

Data yang akan dianalisis ini merupakan data sekunder yang bersumber 

dari Laporan Tahunan dan Statistik Ekonomi–Keuangan Indonesia yang 

dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang merupakan data bulanan mulai dari bulan 

Januari 1998 sampai Desember 2002 seperti ditampilkan pada lampiran. Data-data 

tersebut meliputi tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai 

variabel terikat (dependent variable) dan Jumlah Uang Beredar (JUB) di 

Indonesia, tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar AS sebagai variabel bebas (independent variable). 

Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan metode Regresi Kuadrat 

Terkecil / OLS (Ordinary Least Square) yang dibantu dengan program komputer 

E Views (Econometric Views) Version 2.0. Pembahasan dilakukan dengan analisis 

secara statistik dan ekonometri. 

 

 

A. Hasil Analisis Data 
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Perhitungan atas data-data tersebut menggunakan program Econometric-

Views dan tersaji sebagai berikut : 

Tabel 4.1. Hasil Perhitungan Regresi 

Dependent Variable : PUAB 
Method : Least Squares 
Sample : 1998:01 2002:12 
Included observations : 60 
Variabel Koefisien Std Error T-Stat Prob Sig 

C 25.64287 5.289251 4.848111 0.0000 
JUB -2.32E-05 8.69E-0.6 -2.675424 0.0098 
SBI 0.912728 0.057883 15.76862 0.0000 

INFLASI 2.712412 0.363732 7.457173 0.0000 
KURS -0.001053 0.000610 -1.726485 0.0899 

R-squared    
Adjusted R-squared      
S.E. of regression           
Sum squared resid         
Log likelihood                 
Durbin-Watson stat                            

0.953747 
0.950383 
4.640692 
1184.481 
-174.6178 
1.219984 

Mean dependent var          
S.D. dependent var            
Akaike info criterion            
Schwarz criterion               
F-statistic                           
Prob(F-statistic)                 

25.27433 
20.83378 
3.149382 
3.323911 
283.5279 
0.000000 

Sumber : Hasil print out  komputer 

Keterangan : 

PUAB  = Tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (% per tahun) 

JUB   = Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia (Milliar Rupiah) 

SBI   = Tingkat suku bunga SBI (% per tahun) 

INFLASI = Tingkat inflasi (% setiap bulan) 

KURS  = Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Rp/$) 

Hasil estimasi regresi pada tabel 4.1, dapat disusun ke dalam persamaan 

sebagai berikut : 

PUAB  =  25.64287 – 0.0000232 JUB + 0.912728 SBI + 2.712412 INFLASI  

– 0.001053 KURS 
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Untuk menentukan apakah model regresi tersebut merupakan model yang 

terbaik/lebih tepat, maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan metode 

MacKinnon, White and Davidson Test (MWD Test ). Menurut metode MWD Test, 

model regresi bentuk linear mempunyai nilai t-stat Z1 yang lebih kecil dari nol (-

2,057793), sedangkan untuk bentuk log-linear mempunyai nilai t-stat Z2 yang 

juga kurang dari nol (-4,813650). 

Dari ketentuan MWD Test, terlihat bahwa baik Z1 maupun Z2 sama-sama 

mempunyai nilai kurang dari nol. Sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar 

untuk menentukan model yang terbaik. Untuk itu perlu dilakukan uji Zarembaka 

(Zarembaka Test) dalam penelitian ini sehingga diharapkan mampu menunjukkan 

bentuk model yang sebaiknya digunakan dalam bentuk linear atau bentuk log-

linear. 

Dari hasil perhitungan dalam uji Zarembaka terlihat bahwa nilai RSS 

hitung yang besarnya 30,077996 lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai X2 

tabel pada tingkat signifikansi 5% yang besarnya 79,0819, dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa model yang baik untuk menganalisis penelitian ini adalah 

model regresi linear. 

Pengaruh variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia, tingkat suku 

bunga SBI, tingkat inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS terhadap 

perubahan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien regresi dari masing-masing variabel tersebut. Dari persamaan 

regresi di atas dapat dijelaskan pengaruh variabel-variabel independen terhadap 

variabel dependen sebagai berikut : 
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1. Nilai koefisien regresi Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia sebesar - 

0,0000232 artinya apabila JUB naik sebesar 1 milliar Rupiah, maka suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) akan turun sebesar 0,0000232 % 

per tahun, dan sebaliknya apabila JUB turun sebesar 1 milliar Rupiah, 

maka suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) akan meningkat 

sebesar 0,0000232 % per tahun.        

2. Nilai koefisien regresi tingkat suku bunga SBI sebesar 0,912728 artinya 

apabila SBI naik sebesar 1 % per tahun, maka suku bunga Pasar Uang 

Antar Bank (PUAB) akan meningkat sebesar 0,912728 % per tahun, dan 

sebaliknya apabila SBI turun sebesar 1 % per tahun, maka suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga akan turun sebesar 0,912728 % per 

tahun.       

3. Nilai koefisien regresi tingkat inflasi sebesar 2,712412 artinya apabila 

inflasi naik sebesar 1 % setiap bulan, maka suku bunga Pasar Uang Antar 

Bank (PUAB) akan meningkat sebesar 2,712412 % per tahun, dan 

sebaliknya apabila inflasi turun sebesar 1 % setiap bulan, maka suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) juga akan turun sebesar 2,712412 

% per tahun.       

4. Nilai koefisien regresi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sebesar – 

0,001053 artinya apabila kurs menguat sebesar 1 poin, maka suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) akan menurun sebesar 0,001053 % per 

tahun, dan sebaliknya apabila kurs melemah sebesar 1 poin, maka suku 
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bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) akan meningkat sebesar 0,001053 

% per tahun.        

5. Nilai konstanta persamaan regresi di atas sebesar 25,64287 mempunyai 

arti bahwa apabila Jumlah Uang Beredar (JUB) di Indonesia, tingkat suku 

bunga SBI, tingkat inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

bernilai nol, maka suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) akan 

berubah meningkat sebesar 25,64287 % per tahun. 

 

B. Analisis Statistik 

  Analisis di sini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui lebih jauh 

apakah variabel-variabel independen berpengaruh dan signifikan terhadap 

variabel dependen. Maka, akan diteliti tingkat signifikansi variabel tersebut secara 

individual (t-test), secara serempak (F test) dan koefisien determinasi dari 

perhitungan yang telah dilakukan. 

   1. Pengujian variabel secara individual (t-test) 

Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah secara individual 

variabel-variabel independen berpengaruh dan signifikan terhadap variabel 

dependen. Hipotesis nol menyatakan bahwa suatu variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, sedangkan hipotesis 

alternatif menyatakan bahwa variabel independen mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 

signifikansi secara individual atau sendiri-sendiri semua koefisien regresi. 

Langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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a. Hipotesis yang digunakan adalah : 

 Ho : β1 = 0 dan Ha : β1 ≠ 0 

b. Menentukan nilai t tabel 

T tabel; tα/2 ; N-K = ((0,05/2); 60 – 5)  

Di mana α = tingkat signifikansi 

        N = Jumlah sampel (observasi) 

        K = banyaknya parameter 

c. Daerah kritis 

 

 

              Ho ditolak                  Ho diterima                  Ho ditolak  

                           -t α/2                                           t α/2 

Gambar 4.1. Daerah Kritis Uji t 

Apabila nilai t hitung yang diperoleh lebih kecil daripada nilai t tabel yang 

digunakan (pada a 5%) dan nilai t hitung yang diperoleh lebih besar dari nilai -t 

tabel yang digunakan (pada a 5%), maka H0 diterima yang berarti variabel 

independen tersebut secara signfikan tidak berbeda dengan nol pada a 5% atau 

juga berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen pada a 5%. Sebaliknya jika t hitung yang diperoleh 

lebih besar daripada t tabel pada a 5% dan nilai t hitung yang diperoleh lebih 

kecil daripada - t tabel pada a 5%, maka H0 ditolak, yang berarti variabel 

independen tersebut secara signifikan berbeda dengan nol pada a 5% atau juga 
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berarti variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen pada a 5%. 

Cara lain untuk menguji signifikan tidaknya koefisien regresi adalah 

dengan menggunakan probabilitas (melihat nilai prob-nya). Apabila nilai 

probabilitasnya kurang dari 0,05 maka koefisien regresi tersebut signifikan pada 

a 5% atau juga berarti variabel independen tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen pada a 5%. Dan sebaliknya, apabila nilai 

probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka koefisien regresi tersebut tidak 

signifikan pada a 5% atau juga berarti variabel independen tersebut tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada a 5%. 

Tabel 4.2. Hasil t-test Dengan Probabilitas 

Variabel Probabilitas < / > α = 5% Kesimpulan 
C 0,0000 < 0,05 Signifikan 

JUB 0,0098 < 0,05 Signifikan 
SBI 0,0000 < 0,05 Signifikan 

INFLASI 0,0000 < 0,05 Signifikan 
KURS 0,0899 > 0,05 Tidak 

signifikan 
Sumber : Hasil print out  komputer 

Hasil pengujian secara individual dalam penelitian ini secara lengkap 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Koefisien regresi dari konstanta berbeda dengan nol atau berarti  bahwa 

signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 

b. Koefisien regresi dari variabel JUB secara signifikan berbeda dengan nol atau 

berarti bahwa variabel JUB secara individu berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen PUAB pada tingkat signifikansi 5%. 
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c. Koefisien regresi dari variabel SBI secara signifikan berbeda dengan nol atau 

berarti bahwa variabel SBI secara individu berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen PUAB pada tingkat signifikansi 5%. 

d. Koefisien regresi dari variabel INFLASI secara signifikan berbeda dengan nol 

atau berarti bahwa variabel INFLASI secara individu berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel PUAB pada tingkat signifikansi 5%. 

e. Koefisien regresi dari variabel KURS secara signifikan tidak berbeda dengan 

nol atau berarti bahwa variabel KURS secara individu tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen PUAB pada tingkat signifikansi 

5%. Namun pada tingkat signifikansi 10%, variabel KURS signifikan atau 

berarti bahwa variabel KURS secara individu berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen PUAB.  

2. Pengujian variabel secara serempak (Uji F) 

Uji F merupakan pengujian variabel-variabel independen secara 

keseluruhan dan serentak yang dilakukan untuk melihat apakah variabel 

independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen secara 

signifikan.  

Pengujian secara serempak tersebut dapat dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Hipotesis yang digunakan adalah  

Ho : β1 = β2 = β3 = 0 dan Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 

b. Menentukan F tabel 

Fα ; N-K ; K-1 = (0,05; 60 – 5; 5 – 1) 
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Di mana  N = jumlah sampel (observasi) 

         K = banyaknya parameter/koefisien regresi plus konstanta. 

 

c.   Daerah kritis  

 

      Ho ditolak 

                     Ho diterima                    

              Fα    

Gambar 4.2. Daerah Kritis Uji F 

Apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel (pada a 5%), maka Ho 

diterima yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari semua 

variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5%. 

Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka Ho ditolak 

yang berarti bahwa semua variabel independen secara serentak berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen pada taraf signifikansi 5%. 

Cara lain untuk menguji signifikan tidaknya semua variabel independen 

terhadap variabel dependen pada tingkat signifikansi 5% adalah dengan 

menggunakan probabilitas (melihat nilai prob-nya). Apabila nilai 

probabilitasnya kurang dari 0,05 maka semua variabel independen tersebut 

signifikan pada a 5% atau juga berarti semua variabel independen tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen pada a 5%. Dan 

sebaliknya, apabila nilai probabilitasnya lebih besar dari 0,05 maka semua 

variabel independen tersebut tidak signifikan pada a 5% atau juga berarti semua 
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variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen pada a 5%. 

Nilai statistik F hitung yang diperoleh dari hasil estimasi adalah sebesar 

283,5279 dengan nilai probabilitas signifikansinya sebesar 0,0000, yang berarti 

lebih kecil daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel 

independen secara serentak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen pada derajat keyakinan 5%. 

3.  Test of  “Goodness of Fit” / Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Test of  “Goodness of Fit” bertujuan untuk mengetahui berapa besar 

variasi dari variabel dependen yaitu suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yaitu Jumlah 

Uang Beredar (JUB), tingkat suku bunga SBI, tingkat inflasi, dan nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar AS. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan cara 

melihat nilai adjusted R-squared dari hasil regresi model OLS yang telah 

dilakukan. 

Nilai statistik koefisien determinasi yang telah disesuaikan (adjusted R-

squared) yang diperoleh  dari hasil estimasi adalah sebesar 0,950383. Ini berarti 

bahwa 95,0383 persen variasi variabel suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen yang 

dimaksudkan dalam model (Jumlah Uang Beredar (JUB), tingkat suku bunga 

SBI, tingkat inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS), sedangkan 

sisanya sebesar 4,9617 persen dijelaskan oleh variasi dari variabel lain yang 

tidak dimasukkan dalam model. 
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Untuk nilai koefisien korelasi sendiri (r) adalah sebesar 0,974876 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara variabel independen 

dengan variabel dependen. Hubungan yang kuat tersebut dapat disimpulkan 

karena nilai r yang dihasilkan 0,974876 yang ada diantara nilai 0,9 dan nilai 1. 

   

C. Analisis Ekonometri 

1. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu keadaan di mana terjadinya satu atau 

lebih variabel bebas yang berkorelasi sempurna atau mendekati sempurna dengan 

variabel lainnya. 

Uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan metode klein, 

yaitu dengan melakukan regresi setiap variabel bebas dengan variabel bebas 

lainnya dan kemudian menghitung nilai koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan (r2). Setelah itu membandingkan nilai r2 yang dihasilkan dari masing-

masing model regresi sederhana antar variabel penjelas dengan nilai R2 dari 

model regresi seperti di atas.  

Jika ada satu atau lebih nilai koefisien determinasi dari model regresi 

sederhana antara variabel independen nilainya lebih besar daripada nilai koefisien 

determinasi dari model regresi, maka berarti terjadi masalah multikolinearitas 

dalam hasil estimasi model regresi yang digunakan. Jika semua nilai koefisien 

determinasi dari model regresi sederhana antara variabel independen nilainya 

lebih kecil daripada nilai koefisien determinasi dari model regresi, maka berarti 

tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam estimasi model regresi yang 
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digunakan. Nilai koefisien determinasi dari model regresi dalam penelitian ini 

adalah sebesar 0,953747. 

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.3. Hasil Pengujian Multikolinearitas 

Variabel r2 R2 Kesimpulan 
JUB-SBI 0,374154 0,953747 Tidak terdapat multikolinearitas 

JUB-INFLASI 0,260584 0,953747 Tidak terdapat multikolinearitas 
JUB-KURS 0,02505 0,953747 Tidak terdapat multikolinearitas 
SBI-INFLASI 0,221717 0,953747 Tidak terdapat multikolinearitas 
SBI-KURS 0,116832 0,953747 Tidak terdapat multikolinearitas 

INFLASI-KURS 0,187552 0,953747 Tidak terdapat multikolinearitas 

Sumber: Hasil print out komputer 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan di mana varian dari kesalahan 

pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas, yaitu E (X1,Є1) ≠ 0, 

sehingga E (Є1)² atau varian setiap pengganggu yang dibatasi oleh nilai tertentu 

pada variabel-variabel bebas adalah tidak terbentuk konstanta yang sama dengan 

σ². Ini merupakan pelanggaran salah satu asumsi tentang model regresi linier 

berdasarkan metode kuadrat terkecil. Apabila terjadi gejala heteroskedastisitas, 

maka penaksiran varian parameter akan bias dan menyebabkan pengujian 

hipotesis tentang parameter tidak tepat, interval keyakinan menjadi bias atau 

menjadi tidak efisien. 

Untuk menentukan ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

nilai koefisien regresi pada persamaan. Pengujian terhadap masalah 

heteroskedastisitas adalah dengan melakukan regresi masing-masing variabel 

independen terhadap residu dan kemudian dilakukan uji t. Apabila t hitung < t 
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tabel maka Ho diterima, yang artinya menunjukkan adanya homoskedastisitas dan 

sebaliknya (Gujarati, 1993 : 186).  

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser, yaitu 

dengan meregresikan suatu nilai absolut residual yang diperoleh dari estimasi 

model OLS yang telah dispesifikasikan dengan variabel bebas dalam model OLS 

tersebut secara satu persatu.  

Untuk menentukan ada tidaknya situasi heteroskedastisitas dapat diketahui 

dengan meregresikan residual (residu) dengan masing-masing variabel 

independen, selanjutnya dilakukan perbandingan nilai t hitung masing-masing 

regresi dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, 

maka terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model, begitu pula sebaliknya.  

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 4.4.  Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 

Dependent variabel: Residu 
Variabel Koefisien Std Error T-Stat Prob Sig 

C 79,87140 40,03103 1,995237 0,0510 
JUB -9,29E-05 6,58E-05 -1,412546 0,1634 
SBI 1,25E-05 0,438077 2,84E-05 1,0000 

INFLASI 4,173633 2,752860 1,516108 0,1352 
KURS -0,000260 0,004617 -0,056224 0,9554 
Adjusted R2 = 0,182518 
D-W Stat = 2,159017 
F-Stat = 4,293216 
Prob.Sig F-Stat = 0,004288 

Sumber : Hasil print out  komputer 

 Dari hasil regresi dilakukan uji t dengan melihat probabilitasnya didapat 

bahwa: 

 a. Variabel JUB tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 

 b. Variabel SBI tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 
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 c. Variabel INFLASI tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 

 d. Variabel KURS tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5%. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa pada derajat keyakinan 5% 

semua koefisien tersebut tidak signifikan yang berarti tidak ada masalah 

heteroskedastisitas dalam model tersebut.  

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi. Heteroskedastisitas mengakibatkan penaksir tidak lagi 

efisien baik dalam sampel besar maupun kecil. Pengujian terhadap gejala 

autokorelasi dilakukan dengan statistik d dari Durbin-Watson. 

d   = 2     1- Σ eiei - 1  

                       Σei² 

       

                 Autokorelasi      Ragu-                                         Ragu-     Autokorela- 

                      Positif              ragu                                              ragu     si negatif 

                                                               Tidak ada  

                                                              Autokorelasi 

        

               0                       dL           dU                            4-dU       4-dL                4 

Gambar 4.3. Statistik Durbin-Watson 

Hipotesis yang digunakan, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial 

autokorelasi baik positif maupun negatif. maka: 

d < dL dan d > 4 – dL   : menolak Ho 
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dU < d < 4 – dU    : tidak menolak Ho  

dL ≤ d ≤ dU dan 4 – dU ≤ d ≤ 4 – dL  : pengujian tidak meyakinkan 

Setelah dilakukan pengujian, didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 

1,219984 sedangkan untuk N=60 dan empat variabel yang menjelaskan, nilai 

kritis d pada tingkat signifikan 1% atau 0,01 adalah dL=1,44 dan dU=1,73. 

Hipotesisnya, Ho adalah dua ujungnya tidak ada serial autokorelasi baik positif 

maupun negatif, karena ternyata nilai d sebesar 1,219984 berada di daerah 

autokorelasi positif. Karena masih ada masalah autokorelasi dalam pengujian ini 

maka perlu dilakukan pengujian masalah autokorelasi yang lain yaitu 

menggunakan Lagrange Multiplier Test. 

 

                 Autokorelasi      Ragu-                                         Ragu-     Autokorela- 

                      Positif              ragu                                              ragu     si negatif 

                                                               Tidak ada  

                                                              Autokorelasi 

        

       0                      1,44        1,73                            2,27          2,56                4 

Gambar 4.4. Statistik Durbin-Watson 

Uji autokorelasi dengan menggunakan Lagrange Multiplier Test, yaitu 

berupa regresi atas semua variabel bebas dalam persamaan model regresi OLS 

dan variabel lag-1 dari nilai residual dari hasil regresi model OLS atau 

RESIDU = α + β1 JUB + β2 SBI + β3 INFLASI + β4 KURS + β5 RESIDU  

(-1) + U1    …………………………...(4.1) 
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Dari model persamaan (4.1) akan didapat nilai R2 (R-Squared) kemudian 

dimasukkan ke dalam rumus: 

(t - 1 ) R2 ………………..(4.2), di mana t = jumlah sampel 

Jika nilai (t - 1) R2 > X2 (0.1), berarti terjadi masalah autokorelasi serial 

dalam hasil estimasi terhadap model regresi OLS tersebut. Sebaliknya jika nilai (t 

- 1) R2 < X2 (0.1) berarti tidak ada masalah autokorelasi serial dalam hasil 

estimasi terhadap model regresi OLS tersebut. 

Tabel 4.5.  Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test 

Variabel Koefisien Std. Error t-stat Prob 
C 54,16094 30,11209 1,798644 0,0778 

JUB 2,21E-05 4,87E-05 0,454435 0,6514 
SBI 0,888480 0,327566 2,712373 0,0090 

INFLASI 6,764919 2,295928 2,946486 0,0048 
KURS -0,008424 0,003376 -2,494989 0,0157 

RESIDU(-1) -0,332106 0,110644 -3,001559 0,0041 
R-squared = 0,359061 

Sumber: Hasil print out komputer 

Dari hasil estimasi model didapat nilai R2 (R squared) sebesar 0,359061 

kemudian nilai R2 tersebut dimasukkan kedalam rumus sehingga didapat nilai (t - 

1) R2 = (60-1)*0,359061 = 21,184599. Sedangkan nilai X2(0.1) = 88,3794. Ini 

berarti bahwa nilai (t - 1) R2 < X2(0.1) atau 21,184599< 88,3794, sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi dalam model regresi OLS 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

D. Interpretasi Hasil  

 Interpretasi data dari hasil regresi OLS untuk masing-masing koefisien 

regresi secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut: 
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a. Nilai konstanta sebesar 25,64287, berarti bahwa jika semua nilai variabel 

penjelas konstan, maka rata-rata perubahan suku bunga Pasar Uang Antar 

Bank (PUAB) adalah sebesar 25,64287 persen. 

b. Nilai koefisien regresi dari variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) 

berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada tingkat signifikansi 5%, di mana 

nilai koefisien regresi dari variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah 

sebesar -0,0000232. Ini berarti apabila Jumlah Uang Beredar (JUB) 

meningkat sebesar 1 milliar Rupiah dengan mengasumsikan variabel 

penjelas lainnya konstan maka akan mengakibatkan penurunan suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebesar 0,0000232 persen, begitu pula 

sebaliknya. 

Jumlah Uang Beredar (JUB) yang semakin tinggi akan mengakibatkan 

tingginya tingkat inflasi akibat perputaran uang beredar yang semakin 

cepat. Dengan tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada sektor riil, 

sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meredam tingginya Jumlah Uang 

Beredar (JUB) dengan jalan mengendalikan tingkat suku bunga ke tingkat 

yang lebih tinggi. Implikasi dari hal  tersebut menunjukkan bahwa 

peningkatan Jumlah Uang Beredar (JUB) akan cenderung meningkatkan 

tingkat suku bunga, untuk mengantisipasi akibat yang ditimbulkan oleh 

meningkatnya Jumlah Uang Beredar (JUB). 

c. Nilai koefisien regresi dari variabel suku bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI) berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan suku bunga Pasar 
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Uang Antar Bank (PUAB) pada tingkat signifikansi 5%, di mana nilai 

koefisien regresi dari variabel suku bunga SBI adalah sebesar 0,912728. 

Ini berarti bahwa jika variabel suku bunga SBI meningkat sebesar 1 persen 

dengan mengasumsikan variabel penjelas lainnya konstan maka akan 

mengakibatkan peningkatan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

sebesar 0,912728 persen. 

Tingkat suku bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentuan 

tingkat suku bunga di Indonesia. Peningkatan diskonto SBI akan segera 

direspon oleh suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Sejak krisis 

moneter pada pertengahan tahun 1997, peranan SBI dalam menentukan 

tingkat suku bunga di Indonesia menjadi semakin besar. Di tengah-tengah 

kondisi fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan baik, SBI 

menjadi alternatif utama jika tidak ada lagi tempat bagi perbankan untuk 

menanamkan likuiditas yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti itu, setiap 

perubahan pada suku bunga SBI akan segera direspon oleh suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga deposito. 

d. Nilai koefisien regresi dari variabel tingkat inflasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) 

pada tingkat signifikansi 5%, di mana nilai koefisien regresi dari variabel 

tingkat inflasi adalah sebesar 2,712412. Ini berarti apabila tingkat inflasi 

meningkat sebesar 1 persen dengan mengasumsikan variabel penjelas 

lainnya konstan maka akan mengakibatkan peningkatan suku bunga Pasar 
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Uang Antar Bank (PUAB) sebesar 2,712412 persen, begitu pula 

sebaliknya. 

Kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan naiknya harga barang-barang 

secara umum yang akan menyebabkan menurunnya daya saing produk 

pada sektor rill. Hal ini akan membuat kondisi perekonomian tidak stabil.  

Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk kembali membuat kondisi 

perekonomian yang stabil dengan cara pemerintah melalui bank sentral 

merumuskan suatu kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi, misalnya 

dengan memberlakukan kebijakan uang ketat lewat peningkatan tingkat 

suku bunga. 

e. Nilai koefisien regresi dari variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB) pada tingkat signifikansi 5%. Namun pada 

tingkat signifikansi 10%, variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

signifikan atau berarti bahwa variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

AS berpengaruh secara signifikan terhadap variabel suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB), di mana nilai koefisien regresi dari variabel 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS adalah sebesar – 0,001053. Ini 

berarti apabila nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS menguat sebesar 1 

poin dengan mengasumsikan variabel penjelas lainnya konstan maka akan 

mengakibatkan penurunan tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) sebesar 0,001053 persen, begitu pula sebaliknya.  
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Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sepanjang dalam 

kondisi yang stabil tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomian. Stabilitas nilai tukar tersebut pada dasarnya bersifat semu 

karena dalam rentang masa pengamatan, Bank Indonesia selaku bank 

sentral masih sering melakukan intervensi di pasar valuta asing. Intervensi 

tersebut dilakukan untuk meredam gejolak nilai tukar Rupiah terutama 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Hal ini menyebabkan nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar AS yang terjadi tidak mencerminkan mekanisme 

pasar yang sebenarnya sehingga pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar AS yang terjadi di pasar uang tidak mempengaruhi perubahan 

tingkat suku bunga.  

Namun pada saat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS menguat, maka 

akan berdampak pada sektor riil. Kondisi ini bagi dunia usaha tentunya 

menghendaki pelonggaran kebijakan moneter yang tercermin dari 

menurunnya suku bunga.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh Jumlah 

Uang Beredar (JUB), tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tingkat 

inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS terhadap besarnya tingkat suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) adalah sebagai berikut: 

1. Pada uji t, variabel independen yaitu Jumlah Uang Beredar (JUB), tingkat 

suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan tingkat inflasi masing-

masing mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada tingkat signifikansi 5%. Sedangkan 

variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS tidak menunjukkan 

pengaruh yang signifikan terhadap tingkat suku bunga Pasar Uang Antar 

Bank (PUAB) pada tingkat signifikansi 5%, namun mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) pada tingkat signifikansi 10%. 

2. Pada uji F, semua variabel yaitu Jumlah Uang Beredar (JUB), tingkat suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), tingkat inflasi, dan nilai tukar 

Rupiah terhadap Dollar AS, secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) pada tingkat signifikansi 5%. 

3. Pada uji ekonomi: 
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a. Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh negatif terhadap variabel suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan nilai koefisien regresi dari 

variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah sebesar -0,0000232. Ini 

berarti apabila Jumlah Uang Beredar (JUB) meningkat sebesar 1 milliar 

Rupiah dengan mengasumsikan variabel penjelas lainnya konstan maka 

akan mengakibatkan penurunan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) sebesar 0,0000232 persen, begitu pula sebaliknya. 

Jumlah Uang Beredar (JUB) yang semakin tinggi akan mengakibatkan 

tingginya tingkat inflasi akibat perputaran uang beredar yang semakin 

cepat. Dengan tingginya tingkat inflasi akan berakibat pada sektor riil, 

sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meredam tingginya Jumlah Uang 

Beredar (JUB) dengan jalan mengendalikan tingkat suku bunga ke tingkat 

yang lebih rendah.  

b. Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh positif 

terhadap perubahan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dengan 

nilai koefisien regresi dari variabel suku bunga SBI adalah sebesar 

0,912728. Ini berarti bahwa jika variabel suku bunga SBI meningkat 

sebesar 1 persen dengan mengasumsikan variabel penjelas lainnya konstan 

maka akan mengakibatkan peningkatan suku bunga Pasar Uang Antar 

Bank (PUAB) sebesar 0,912728 persen. 

Tingkat suku bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentuan 

tingkat suku bunga di Indonesia. Peningkatan diskonto SBI akan segera 

direspon oleh suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Ditengah-
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tengah kondisi fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan baik, 

SBI menjadi alternatif utama jika tidak ada lagi tempat bagi perbankan 

untuk menanamkan likuiditas yang dimilikinya. Dalam kondisi seperti itu, 

setiap perubahan pada suku bunga SBI akan segera direspon oleh suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan suku bunga deposito. 

c. Tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap variabel suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB) dengan nilai koefisien regresi dari variabel 

tingkat inflasi adalah sebesar 2,712412. Ini berarti apabila tingkat inflasi 

meningkat sebesar 1 persen dengan mengasumsikan variabel penjelas 

lainnya konstan maka akan mengakibatkan peningkatan suku bunga Pasar 

Uang Antar Bank (PUAB) sebesar 2,712412 persen, begitu pula 

sebaliknya. 

Kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan naiknya harga barang-barang 

secara umum yang akan menyebabkan menurunnya daya saing produk 

pada sektor rill. Hal ini akan membuat kondisi perekonomian tidak stabil.   

Untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk kembali membuat kondisi 

perekonomian yang stabil dengan cara pemerintah melalui bank sentral 

merumuskan suatu kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi, misalnya 

dengan memberlakukan kebijakan uang ketat lewat peningkatan tingkat 

suku bunga. 

d. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) pada 

tingkat signifikansi 5%. Namun pada tingkat signifikansi 10%, variabel 
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nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS signifikan atau berarti bahwa 

variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), 

di mana nilai koefisien regresi dari variabel nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar AS adalah sebesar – 0,001053. Ini berarti apabila nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar AS menguat sebesar 1 poin dengan mengasumsikan 

variabel penjelas lainnya konstan maka akan mengakibatkan penurunan 

tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebesar 0,001053 

persen, begitu pula sebaliknya.  

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sepanjang dalam 

kondisi yang stabil tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi 

perekonomian. Stabilitas nilai tukar tersebut pada dasarnya bersifat semu 

karena dalam rentang masa pengamatan, Bank Indonesia selaku bank 

sentral masih sering melakukan intervensi di pasar valuta asing. Intervensi 

tersebut dilakukan untuk meredam gejolak nilai tukar Rupiah terutama 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Hal ini menyebabkan nilai tukar 

yang terjadi tidak mencerminkan mekanisme pasar yang sebenarnya 

sehingga pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS yang terjadi di 

pasar uang tidak mempengaruhi perubahan tingkat suku bunga.  

 

B. Saran-Saran 

1. Variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) menunjukkan hubungan yang 

negatif dengan variabel suku bunga Pasar Uang Antar Bank, hal ini 
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dikarenakan perkembangan Jumlah Uang Beredar (JUB) selama periode 

penelitian yang semakin tinggi berakibat pada tingginya tingkat inflasi 

akibat perputaran uang beredar yang semakin cepat. Dengan tingginya 

tingkat inflasi akan berakibat pada sektor riil, sehingga diperlukan upaya-

upaya oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter untuk meredam 

tingginya Jumlah Uang Beredar (JUB) tersebut dengan jalan 

mengendalikan tingkat suku bunga ke tingkat yang lebih rendah.  

2. Tingkat suku bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentuan 

tingkat suku bunga di Indonesia. Dalam penelitian ini terjadi hubungan 

positif antara suku bunga SBI dengan suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB), hal ini dikarenakan peningkatan diskonto SBI akan segera 

direspon oleh suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Ditengah-

tengah kondisi fungsi intermediasi perbankan tidak berjalan dengan baik, 

Bank Indonesia (BI) bisa menggunakan suku bunga SBI menjadi alternatif 

utama jika tidak ada lagi tempat bagi perbankan untuk menanamkan 

likuiditas yang dimilikinya.  

3. Kenaikan tingkat inflasi akan mengakibatkan naiknya harga barang-barang 

secara umum yang akan menyebabkan menurunnya daya saing produk 

pada sektor rill dan membuat kondisi perekonomian tidak stabil. Untuk itu 

diperlukan upaya-upaya untuk kembali membuat kondisi perekonomian 

yang stabil dengan cara pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) 

merumuskan suatu kebijakan untuk mengendalikan laju inflasi, misalnya 

dengan memberlakukan kebijakan uang ketat lewat peningkatan tingkat 
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suku bunga. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan 

hubungan yang positif antara tingkat inflasi dengan tingkat suku bunga 

Pasar Uang Antar Bank (PUAB). 

4. Hasil penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan 

dari variabel nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS terhadap variabel suku 

bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), dikarenakan Bank Indonesia 

selaku bank sentral masih sering melakukan intervensi di pasar valuta 

asing sehingga stabilitas nilai tukar yang terjadi pada dasarnya bersifat 

semu. Intervensi yang dilakukan tersebut sebenarnya untuk meredam 

gejolak nilai tukar Rupiah terutama nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. 

Hal ini menyebabkan nilai tukar yang terjadi tidak mencerminkan 

mekanisme pasar yang sebenarnya sehingga pergerakan nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar AS yang terjadi di pasar uang tidak mempengaruhi 

perubahan tingkat suku bunga. Untuk itu seharusnya Bank Indonesia (BI) 

selaku otoritas moneter hanya sebatas melakukan pengawasan terhadap 

pergerakan nilai tukar tidak harus melakukan intervensi secara langsung 

sehingga stabilitas nilai tukar yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar 

yang sebenarnya tidak stabilitas nilai tukar yang semu.    

5. Untuk Bank Indonesia (BI) selaku otoritas moneter sebaiknya berusaha 

lebih keras dalam rangka mencapai tujuan utama Bank Indonesia 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, dengan jalan penerapan 

Inflation Targeting yang lebih terarah yang berbasis pada pengendalian 
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tingkat suku bunga terutama tingkat suku bunga Pasar Uang Antar Bank 

(PUAB) sebagai sasaran operasional kebijakan Bank Indonesia. 

6. Untuk pemerintah selaku otoritas pemegang kebijakan fiskal hendaknya 

mendukung upaya pencapaian kestabilan nilai Rupiah melalui kebijakan-

kabijakan fiskal yang dijalankan, sehingga akan tercipta keharmonisan 

antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Hal itu penting untuk 

menciptakan kondisi yang kondusif bagi perekonomian secara umum di 

Indonesia.  
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