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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap pemerintah, lepas dari ideologi politiknya,  terlibat dalam mobilisasi 

dan alokasi sumberdaya-sumberdaya, stabilisasi perekonomian nasional, dan 

promosi inovasi teknologi. Lebih jauh, suatu pemerintah memainkan peran yang 

sangat bervariasi dalam pembangunan: sebagai penjaga stabilitas ekonomi, yang 

merupakan prasyarat pertumbuhan ekonomi, sebagai instrumen hukum dan ta-

tanan, sebagai investor, sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sebagai agen 

perubahan sosial yang kuat, sebagai sebuah kekuatan pendorong bagi keputusan 

investasi sektor privat, dan sebagai penjaga dari kesejahteraan sosial. Prioritas 

relatif yang diberikan pada berbagai peran pemerintah yang bermacam-macam 

tersebut adalah sangat bervariasi sepanjang waktu sesuai dengan perubahan 

tekanan-tekanan pasar dan perubahan lingkungan bisnis (Joung, 1987:70). 

Apabila dirangkum, dalam perekonomian modern peran pemerintah dapat 

diklasifikasikan dalam tiga kelompok besar: peran alokasi, peran distribusi, dan 

peran stabilisasi (Mangkoesoebroto, 1993:2).  World Bank (1997:4) mengemuka-

kan lima tugas pokok sebagai inti misi pemerintah, yang tanpanya pembangunan 

berkelanjutan, seimbang, dan bersifat mengikis kemiskinan tidak mungkin terjadi. 

Kelima tugas tersebut adalah: membangun landasan hukum; memelihara ling-

kungan kebijakan yang bersifat tidak mendistorsi, termasuk di dalamnya stabilitas 

perekonomian secara makro; melakukan investasi dalam layanan-layanan dan 

infrastruktur sosial; melindungi kelompok lemah; dan melindungi lingkungan. 
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Walaupun pentingnya ke lima tugas pokok di atas telah lama dan secara luas 

diterima, beberapa pandangan baru muncul berkenaan dengan tingkat kombinasi 

yang tepat antara peran pasar dan aktivitas pemerintah di dalam mencapai ke lima 

hal tersebut. Yang terpenting adalah, kini dipahaminya bahwa pasar dan pemerin-

tah adalah komplementer: negara adalah penting dalam meletakkan fondasi-

fondasi kelembagaan yang tepat bagi pasar. Kredibilitas – predikbilitas dari 

aturan-aturan dan kebijakannya serta konsistensi dalam aplikasinya – dapat 

menjadi sama pentingnya dengan isi dari aturan-aturan dan kebijakan tersebut 

dalam menarik investasi swasta. (World Bank, 1997:4) 

Dalam literatur ekonomi makro, secara lebih spesifik disebutkan bahwa 

peran pemerintah dalam perekonomian dijalankan melalui dua bentuk kebijakan, 

yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. 

Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi pemerintah yang ditujukan 

untuk mempengaruhi kinerja perekonomian melalui instrumen variabel jumlah 

uang beredar; sementara kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi pemerintah 

yang ditujukan untuk mempengaruhi kinerja perekonomian melalui intrumen 

variabel penerimaan (pajak) dan pengeluaran pemerintah. 

Di negara maju, kebijakan fiskal merujuk pada ukuran-ukuran yang diambil 

oleh pemerintah untuk menstabilkan perekonomiannya pada tingkat pengerjaan 

dan output yang tinggi melalui perpajakan dan pengeluaran pemerintah. 

Kebijakan moneter memiliki instrumen kebijakan yang lebih beragam, mulai dari 

operasi pasar terbuka, penentuan cadangan wajib minimum, dan penetapan suku 

bunga diskonto (Sexton, 2008:532-534). 
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Dalam perekonomian, media transmisi pengaruh kebijakan moneter pada 

dasarnya adalah sektor keuangan, khususnya sektor perbankan (Agénor dan Mon-

tiel, 2008:154-155), melalui proses penciptaan uang giral, uang kuasi dan kredit. 

Efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi pendapatan nasional, oleh 

karena itu, sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor perbankan. Sebaliknya, efektivi-

tas kebijakan moneter dapat pula menjadi indikator dari kinerja sektor perbankan. 

Sektor perbankan Indonesia, setelah perkembangannya yang selalu sangat 

mengesankan hingga pertengahan tahun 1997, akhirnya mengalami krisis skala 

nasional, yang sangat parah (Basalim, 2000:83). Triyono dan Utomo (2004:86-8), 

selama periode pra krisis, menemukan elastisitas jangka pendek dan jangka 

panjang intrumen kebijakan moneter (jumlah uang beredar) masing-masing adalah 

sebesar -0,4012 dan -1,2938. Elastisitas negatif dengan nilai semakin besar ini 

memperlihatkan betapa sektor perbankan Indonesia memang sangat keropos dan 

rapuh, menunjukkan bahwa kebijakan moneter justru berdampak negatif terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

Selama krisis maupun pasca krisis, sektor perbankan mengalami rangkaian 

deregulasi berkelanjutan, ditujukan untuk memperbaiki kinerja perbankan dan 

mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sektor ini, dan yang lebih 

penting, tentu saja, adalah untuk mencegah terulangnya kembali krisis nasional 

sektor perbankan. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas menarik dicermati sejauh mana rangkaian 

kebijakan deregulasi sektor perbankan, yang dilakukan pemerintah Indonesia, se-
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lama masa krisis maupun pasca krisis, telah berhasil memperbaiki kinerja sektor 

perbankan ataupun memperbaiki efektivitas pengaruh kebijakan moneter. Apakah 

elastisitas jangka pendek dan jangka panjang variabel kebijakan moneter (jumlah 

uang beredar) telah menurun, atau bahkan telah berubah menjadi positif. 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah, penelitian ini diarahkan untuk mengukur 

perubahan elastisitas jumlah uang beredar terhadap pendapatan nasional, selama 

periode pra dan pasca krisis sektor perbankan, setelah rangkaian kebijakan dere-

gulasi sektor perbankan, yang dilakukan selama maupun pasca krisis sektor 

perbankan. Selanjutnya, akan dikaji implikasinya terhadap perubahan kinerja 

sektor perbankan pasca krisis. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi praktisi atau penentu kebijakan, hasil penelitian diharapkan dapat 

dipakai sebagai salah satu alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari 

rangkaian kebijakan deregulasi sektor perbankan, yang secara berkelanjutan 

dilakukan pemerintah Indonesia guna memperbaiki kinerja sektor perbankan dan 

efektivitas pengaruh kebijakan moneter. 

Di bidang akademik, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya khasanah 

kepustakaan yang berhubungan dengan metode-metode evaluasi kebijakan 

pemerintah, yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja sektor keuangan khu-

susnya sektor perbankan dan kinerja kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya 

kebijakan moneter. 
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E. Sistematika Penelitian 

Sistematika yang dipakai dalam penelitian ini, akan meliputi bab-bab seperti 

berikut ini. 

1. Bab I Pendahuluan 

Pendahuluan mendiskripsikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, diakhiri dengan sistematika penelitian. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka membahas landasan teori, pembentukan model teoritis 

penelitian, penelitian sebelumnya, dan ditutup dengan perumusan hipotesis 

penelitian. 

3. Bab III Metode Penelitian 

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode yang dipakai untuk melakukan 

penelitian, meliputi uraian mengenai jenis dan objek penelitian, cara pengumpulan 

data, populasi dan sampel, serta metode-metode statistik yang dipakai dalam 

penelitian. 

4. Bab IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bagian ini akan menyajikan hasil-hasil pengolahan data, uji-uji kelayakan 

terhadap hasil-hasil pengolahan data, kemudian diakhiri dengan pembahasan 

terhadap hasil-hasil pengolahan data, yang meliputi interpretasi ekonometrik 

maupun interpretasi ekonomis terhadap berbagai ukuran yang terdapat dalam 

hasil-hasil pengolahan data. 
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5. Bab V Penutup 

Penutup berisi ringkasan atau kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan 

pada bab sebelumnya, kemudian diakhiri dengan saran-saran, baik berupa usulan 

kebijakan maupun usulan mengenai tema-tema dan perbaikan, yang dapat diambil 

untuk melengkapi dan menyempurnakan penelitian ini.   

 


