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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bank Indonesia sejak tahun 2000 telah menerapkan Inflation Targaeting 

Framework (ITF) dengan menggunakan base money sebagai alat kebijakan 

moneter. Hasil penerapan frame work ini kurang optimal jika melihat inflasi 

aktual yang selalu tidak berada pada kisaran target yang dibutuhkan, sehingga 

kestabilan makro kurang terjaga dan akhirnya akan mempengaruhi keberhasilan 

pembangunan. Sebagai pembanding, new zealand yang juga menerapkan ITF, 

telah berhasil mencapai tingkat inflasi yang rendah sesuai dengan target yang 

diinginkan mereka menggunakan suku bunga sebagai alat kebijakan moneter 

dalam penerapan ITF. Oleh karena itu, Bank Indonesia memutuskan untuk 

menggunakan suku bunga sebagai alat kebijakan untuk mencapai inflasi yang 

rendah (Manurung, 2004: 5-6). 

Salah satu indikator ekonomi yang sangat penting dalam menjaga 

kestabilan ekonomi adalah suku bunga. Untuk menjaga kestabilan tersebut 

diperlukan kesinambungan harga barang dan jasa dalam masyarakat. Peran good 

governance diperlukan disini untuk mewujudkan perekonomian yang dinamis 

baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter dan secara empiris suku bunga 

merupakan salah satunya. Selain itu suku bunga merupakan instrument 

konvensional yang mengendalikan laju pertumbuhan inflasi melalui jumlah uang 
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beredar (JUB). Di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, tujuan 

kebijakan moneter dikaitkan dengan pengawasan jumlah uang yang beredar dan 

kredit serta stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. 

Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter yakni dengan 

membatasi tingkat suku bunga yang berlaku dipasar uang baik untuk suku bunga 

deposito maupun kredit. Tingkat suku bunga riil yang negative akan sering 

muncul jika tingkat suku bunga tersebut dihadapkan pada inflasi, hal ini 

disebabkan suku bunga nominal lebih kecil dari inflasi. Pembatasan tingkat suku 

bunga yang cenderung merusak alokasi sumber ekonomi dalam hal akumulasi 

kapital pada tingkat tabungan berapapun (BI, 2001: 5). 

Stabilisasi sistem perbankkan dan stabilitas moneter merupakan dua 

aspek yang saling terkait dan menentukan satu sama lain. Stabilitas sistem 

perbankkan yang sehat dan berjalannya fungsi intermediasi  perbankkan dalam 

memobilisasi simpanan masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk kredit dan 

pembiayaan lain kepada dunia usaha. Apabila kondisi seperti ini terpelihara, maka 

proses perputaran uang dan mekanisme kebijakan moneter dalam perekonomian 

yang sebagian besar berlangsung melalui sistem perbankkan juga dapat berjalan 

dengan baik. Dengan demikian, stabilnya sistem perbankkan akan menentukan 

efektifitas pelaksanaan kebijakan moneter. 

Kebijakan yang ditandai lahirnya pakto 88 (paket oktober 1988) yang 

menjadi tonggak kebangkitan system perbankkan ini memberikan kemudahan 

perbankkan untuk menghimpun dana masyarakat (jumlah uang yang beredar) 
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dengan memberi kemudahan pendirian bank, membuka kantor cabang dan 

memperluas pergerakan instrument dana masyarakat dimana suku bunga 

digunakan sebagai senjata dan strategi dalam menghimpun dana masyarakat, 

sehingga tiap penurunan suku bunga selalu melibatkan perpindahan dana bank-

bank yang menetapkan suku bunga lebih tinggi (Tirani, 2002: 1). 

Ketika kondisi normal keadaan seperti ini tentu tidak akan jadi masalah, 

namun ketika dalam kondisi rentan likuiditas, perilaku perang suku bunga sangat 

riskan. Pada kebijakan uang ketat seperti pada tahun 1991 dengan tingkat suku 

bunga yang terlalu tinggi mencapai 30% mengakibatkan kredit macet sehingga 

aktivitas ekonomi mandeg. Dalam operasi pasar terbuka, kebijakan uang ketat 

oleh Bank Indonesia selama ini tidak akan berkesudahan dengan penurunan 

inflasi hingga akhir periode SBI. Kebijakan SBI cenderung akan memberikan 

beban tambahan bagi upaya mengendalikan inflasi pada periode selanjutnya 

(Mochtar,2003:1). 

Pada tahun 1995 tingkat suku bunga Indonesia bertahan pada tingkat 

yang cukup tinggi, artinya usaha pemerintah untuk menekan tingkat bunga 

dibawah 13% sangat sulit, hal ini disebabkan tingkat inflasi yang tinggi. Oleh 

sebab itu tingkat suku bunga 13% diharapkan mampu mengurangi jumlah uang 

beredar agar tingkat inflasi tidak terus meninggi. Namun dengan demikian 

masalah pemanasan suhu ekonomi akan tetap membayangi mengingat tingkat 

bunga tabungan dan pinjaman masih tetap tinggi, diperkirakan masih sekitar 17-

18% (Sri dan Thia,1995;8). Inflasi yang tinggi dengan suku bunga yang rendah 
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tentu tidak akan menarik bagi pemilik uang untuk menitipkan uangnya dibank 

sebagai akibat terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain 

suku bunga bank menjadi pengaman agar dana tidak lari keluar bank, dimana naik 

turunnya jumlah uang beredar akan berpengaruh langsung pada inflasi 

(Iswardono,1997;228). Bukti empiris adanya kecenderungan harga dan suku 

bunga bergerak bersama adalah Paradoks Gibson yaitu bila harga naik maka suku 

bunga akan cenderung naik begitu sebaliknya (Iswardono,1997;246). 

Krisis mata uang yang berubah menjadi krisis ekonomi dan krisis 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta perbankkan nasional ini 

dimulai sejak akhir triwulan kedua tahun 1997 dengan terjadinya rush pada bank-

bank umum telah melonjakkan tingkat suku bunga pada titik yang tidak wajar 

hingga pernah mencapai 49,23% pada akhir triwulan keempat tahun 1998 yang 

naik dari posisi 15,93 pada triwulan kedua 1997. Kenaikan ini dilakukan sebagai 

upaya untuk mengendalikan jumlah uang beredar guna menekan laju inflasi yang 

tak terkendali. Untuk mengatasinya dilaksanakan sidang istimewa pada tanggal 

23 juli 2001 yang telah memberikan dorongan awal bagi pulihnya kepercayaan 

masyarakat dengan respon pasar yang sangat positif, yaitu menguatnya kurs 

rupiah dari Rp 11,366 per US$ pada akhir minggu triwulan 2 Juni 2001 menjadi 

Rp 9522 per US$ pada akhir Juli 2001. Hal ini berarti kurs harian menguat 30% 

pada periode tersebut hingga kegiatan dipasar modal mulai bergairah (laporan 

tahunan bank Indonesia 1997/1998;81-82). 
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Kondisi perekonomian dan perbankkan mulai berangsur-angsur 

membaik pasca kritis pertengahan 1999. Namun pertengahan 2001 suku bunga 

deposito berada pada posisi 14,25% dan terus meningkat sampai akhir 2001 

hingga 16,07%. Hal ini menunjukkan kondisi perbankkan yang kurang baik 

karena suku bunga deposito bulanan masih bertahan pada kisaran diatas 10% per 

tahun. Tahun 2001 inflasi mencapai 12,5% yang dipengaruhi oleh melemahnya 

rupiah pada triwulan ketiga tahun 2001, pertumbuhan jumlah uang beredar yang 

relative masih tinggi, dan dampak dari pelaksanaan kebijakan penyesuaian harga 

barang dan jasa yang dikendalikan oleh pemerintah (administrated price) serta 

announcement effect yang ditimbulkan. Suku bunga SBI pun bertahan tinggi 

yakni 16,98 % sampai 17,25%, hal ini guna mengimbangi kenaikan laju JUB 

yang terus meningkat, selain itu juga untuk menekan tingkat inflasi yang 

bervariatif diatas 10% (y-o-y) sampai akhir tahun 2002. Pada tahun 2004 sampai 

pertegahan tahun 2005 diiringi pula kenaikan suku bunga SBI dan suku bunga 

deposito dimana tingkat suku bunga deposito berada dibawah inflasi sehingga 

menghasilkan suku bunga riil yang negative yang dapat merugikan investor yang 

mendepositokan uangnya (laporan tahunan bank Indonesia 2003/2005;II-4). 

Begitu terciptanya kestabilan harga, upaya-upaya disektor moneter akan 

terus ditingkatkan. Pada tahun 2002, Bank Indonesia telah menetapkan sasaran 

inflasi 9 sampai 10%. Dalam lima tahun kedepan bank Indonesia mempunyai 

komitmen untuk secara bertahap menurunkan inflasinya sekitar 6 sampai 7%. 

Proses deinflasi ini secara bertahap akan menghindarkan penerapan kebijakan 
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moneter yang terlampau ketat yang dapat berdampak negative bagi proses 

pemulihan ekonomi (Laporan Bank Indonesia, 2003/2005;II-10). 

Dengan pertimbangan suku bunga riil sekitar 4 sampai 5%, kebijakan 

moneter akan diarahkan pada pengendalian uang primer agar sesuai dengan 

kebutuhan riil guna mencapai sasaran inflasi. Pengendalian tingkat suku bunga 

melalui bank Indonesia dalam penjualan SBI melalui operasi pasar terbuka oleh 

bank-bank dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan akan menentukan besarnya 

suku bunga deposito tiap bank. Upaya juga terus dilakukan dalam memelihara 

CAR bank-bank yang telah mencapai 8% terhadap kenaikan suku bunga dan 

melemahnya nilai tukar serta penurunan kualitas kredit. Langkah-langkah tersebut 

harus dilakukan secara berhati-hati agar kestabilan harga tetap terjaga untuk 

mendukung proses pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung sehingga dalam 

jangka menengah-panjang dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang 

berkesinambungan. 

B.  Perumusan Masalah 

Bagaimanakah pola dan arah kausalitas antara tingkat suku bunga 

deposito dan JUB di Indonesia dalam jangka panjang maupun pendek, periode 

tahun1998.1 – 2007.4 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut maka tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.  Penelitian berikut bertujuan untuk mengetahui pola dan arah kausalitas antara 

tingkat suku bunga deposito dan JUB di Indonesia (Final Prediction Error) 

dalam jangka panjang maupun pendek, periode tahun1998.1 – 2007.4.  

2. Untuk mengetahui prediksi akhir dengan keberadaan hubungan equilibrium 

jangka panjang antara tingkat suku bunga deposito dan jumlah uang beredar.  

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1.  Sebagai aplikasi teori ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi pembangunan 

pada khususnya serta diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian dan 

kepustakaan yang ada. 

2.  Bagi disiplin ilmu untuk mengetahui hubungan antara tingkat deposito bank 

umum dan JUB. 

3.  Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah 

satu langkah. 

4.  Sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian dibidang 

yang sama. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu 

data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain. Adapun sumber data 
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penelitian ini Bank Indonesia dalam rentan waktu 1998.1-2007.4, serta 

sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel tingkat suku bunga deposito  

Tingkat suku bunga deposito adalah imbalan jasa (harga) yang harus 

dibayar kepada penabung agar ia bersedia melepaskan bagian dari 

tabungannya yang ditahan dalam bentuk dana likuiditas untuk kemudian 

dicairkan kedalam bentuk investasi (Wijaya, 1992:150). 

b. Variabel jumlah uang beredar  

Jumlah uang beredar adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang 

beredar dalam masyarakat. Dalam penelitian ini jumlah uang beredar 

yang dianalisis adalah jumlah uang beredar (dalam miliar rupiah). 

(Nopirin, 1996:126) 

 

3. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan uji kausalitas Granger dengan 

menggabungkan konsep-konsep kausalitas Granger dengan penentuan final 

prediction error (FPE) yang dikenalkan oleh Akaike (1969) untuk 

mendapatkan waktu kelambanan maksimal yang optimal. 

Metode analisis kausalitas FPE untuk mengetahui kausalitas antar dua 

variabel, maka variabel X dan Y ini diformulasikan sebagai berikut 

(Wahyudin dan Widatik,2004:111-132): 
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Metode ini pada hakekatnya didasarkan dari pemilihan model dengan 

kriteria FPE minimum. Misalkan kita ingin mengetahui pola kausalitas antara 

variabel Y dan X metode ini dapat dijelaskan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: (Wahyudin dan Widatik,2004:111-132) 

a. Regres Y dengan nilai masa lalu Y dengan berbagai waktu kelambanan 

maksimum (m) yang berbeda 

Yt = ∑  αi yt-1 

b. Titik nilai FPE untuk masing-masing nilai m dengan rumus: 
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Pada saat FPE y(m) adalah waktu kelambanan maksimum optimal untuk 

variabel Y sebut saja sebagai FPE y(m0). 

c. Regres kembali Y terhadap nilai masa lalu Y dengan waktu kelambanan 

maksimum optimal (m0) dan nilai masa lalu dengan berbagai waktu 

kelambanan maksimum (n) yang berbeda: 

Yt = ∑
=

)0,(

1

m

i
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n
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d. Titik nilai FPE y(m,n) untuk masing-masing nilai n dengan rumus: 
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Pada saat FPE y(m,n)  minimum berarti waktu kelambanan maksimum 

optimal untuk variabel X, sebut saja sebagai FPE y(m,n,0). 

e. Bandingkan FPE y(m,0) dengan FPE y(mn,0) apaabila FPE y(m,0) < FPE 

y(mn,0) berarti model yang tepat adalah tanpa keberadaan variabel X, 

artinya X  tidak menyebabkan Y. Apabila FPE y(m,0) > FPE y(mn,0) 

berarti nodel yang tepat adalah model yang keberadaan variabel X, 

artinya X menyebabkan Y. 

F. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

                     Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang seluruh teori yang relevan dan berhubungan 

dengan penelitian yaitu berkaitan dengan suku bunga deposito dan 

jumlah uang beredar, beserta hubungannya. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi tentang data dan sumber data,  metode pengumpulan data, definisi 

operasional variable, metode analisis data. 
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BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, hasil analisis, dan 

pembahasan. 

BAB V    PENUTUP 

Berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan baik untuk objek penelitian ataupun bagi 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


