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ANALISIS SHOCKS KEBIJAKAN MONETER DALAM 
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TAHUN 1998-2017 

ABSTRAK 

Kebijakan moneter pada dasarnya adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk 

mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, 

dan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eskternal (keseimbangan neraca 

pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro yaitu menjaga stabilitas 

ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca 

pembayaran internasional yang seimbang.Penelitian ini menggunakan data sekunder 

time series yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) 

dan International Monetary Fund (IMF).Analisis data yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah persamaan regresi dengan menggunakan metode regresi 

Ordinary Least Square (OLS). Untuk mengetahui variabel pertumbuhan ekonomi, 

inflasi, nilai tukar, BI rate. 

Kata Kunci :Shock Kebijakan moneter, perekonomian terbuka, inflasi, nilai tukar, 

Pertumbuhan ekonomi. 

ABSTRACT 

Monetary policy on policies that discuss internal policy and economic growth     and 

external balance (financial balance) and the achievement of macroeconomic 

objectives related to the economy that can be adjusted to work requirements, price 

stability, and balanced international payments. This study uses secondary time series 

data sourced from the Central Statistics Agency (BPS), Bank Indonesia (BI) and the 

International Monetary Fund (IMF). The data analysis carried out in this study is 

regression regression using the Ordinary Least Square (OLS) regression method. To 

find out the variables of economic growth, valuation, exchange rate, BI rate.  

Keywords: Shock monetary policy, open finance, monetary, exchange rate, 

economy. 
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1. PENDAHULUAN

Dalam suatu sistem perekonomian, salah satu cara untuk mengendalikan 

keseimbangan ekonomi adalah melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter 

merupakan suatu usaha pemerintah dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro 

agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kebijakan moneter pada dasarnya 

adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal 

(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, dan pemerataan pembangunan) 

dan keseimbangan eskternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya 

tujuan ekonomi makro yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan 

kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang 

seimbang. Kebijakan moneter yang diambil Bank Sentral/ Bank Indonesia (BI) tidak 

bisa secara langsung mempengaruhi kegiatan ekonomi tapi memerlukanwaktu (time 

lag) dan melalui suatu mekanisme transmisi tertentu yang dikenal dengan nama 

channels of monetary transmission. Kebijakan moneter mempengaruhi kegiatan 

ekonomi riil melalui berbagai saluran (channel), di antaranya suku bunga, agregat 

moneter, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi. Oleh karena itu, identifikasi 

transmisi kebijakan moneter merupakan hal yang penting bagi pengambil kebijakan 

moneter dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

Pada tahun 2008 sempat terjadi krisis ekonomi global bermula pada krisis 

ekonomi Amerika Serikat yang menyebar pada negara lain termasuk Indonesia. 

dampak krisis ekonomi di Indonesia masih tergolong ringan jika dibandingkan 

dengan negara lain. Krisis ekonomi merupakan perwujudan terjadinya risiko nilai 

mata uang atau currency risk khususnya nilai dollar US terhadap rupiah dari 

kewajiban valuta asing dalam arti kata lain hutang luar negeri swasta yang harus 

dibayar dalam bentuk mata uang asing dengan jumlah yang sangat besar melebihi 

pasokan mata uang asing sehingga mendorong meningkatnya nilai tukar dollar 

terhadap rupiah. Risiko valuta asing berdampak pada timbulnya risiko likuiditas yang 

menimbulkan risiko suku bunga akan berdampak pada krisis perbankkan (Sudirman, 

2013). 
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Kebijakan pemerintah di bidang moneter telah dikeluarkan dalam rangka 

mengantisipasi dampak krisis keuangan pada sektor perbankan. Penetapan kebijakan 

cadangan wajib minimum (giro wajib minimum) untuk menambah kepercayaan diri 

bank terhadap kondisi likuiditas perbankan yang melemah akibat krisis keuangan 

(Sudarsono, 2009). Manajemen pengkreditan akan dapat dilakukan dengan baik jika 

didasarkan perhitungan yang matang dan terpadu dari pendapatan, keamanan, dan 

giro wajib minimalnya. Pendekatan kredit ini beranggapan bahwa meningkatnya 

jumlah uang beredar sebagai akibat adanya ekspansi moneter akan meningkatkan 

deposito yang selanjutnya meningkatkan loanable fund sehingga terjadi peningkatan 

kredit perbankan. Kenaikan kredit perbankan ini akan meningkatkan komponen 

belanja (spending) dalam perekonomian yang selanjutnya akan meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi (Yeniwati dan Riani, 2010). 

Sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia yang kegiatannya bertumpu pada 

aset keuangan kredit perbankkan, maka pemerintah perlu melaksanakan kebijakan 

moneter melalui pengelolaan atau pengaturan simtem kredit perbankkan secara 

dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat 

daerah (resource base) yang akan digerakkan. Kebijakan moneter ditetapkan oleh 

Bank Indonesia agar tujuan antara intermediate target berupa penentuan indikator 

ekonomi dapat tercapai sehingga dengan itu tujuan pembangunan ekonomi dapat 

diwujudkan (Sudirman, 2013). 

Salah satu instrumen kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh BI adalah 

kebijakan BI Rate. Pemberlakuan BI Rate memiliki tujuan untuk mengontrol inflasi, 

Pemberlakuan BI Rate akan disesuaikan dengan kondisi perekonomian secara umum. 

Apabila harga-harga melonjak tinggi, BI akan memperketat peredaran uang. Sebab 

banyaknya uang yang beredar di masyarakat akan diikuti naikknya inflasi. Lembaga 

perbankan pun lebih suka menyimpan uangnya di BI daripada meminjamkannya ke 

nasabah.Diharapkan dengan sedikitnya uang yang beredar di masyarakat, inflasi 

perlahan-lahan akan turun. Jika sudah begitu, kondisi finansial secara umum akan 

menjadi stabil. Dan Bank Indonesia (BI) bisa menurunkan BI Rate, perekonomian 
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pun dengan sendirinya bertumbuh.Shock yang terjadi pada kebijakan moneter (dalam 

hal ini kebijakan BI Rate), melalui channels of monetary transmission, akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di mana tujuan akhirnya adalah inflasi yaitu 

tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Tingkat inflasi, yang merupakan tujuan akhir 

dari kebijakan moneter, sepanjang tahun 2018 tetap terkendali di sekitar angka 4,5 

persen. 

2. METODE

2.1 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari peneliti 

sebelumnya baik dari perpustakaan dan laporan penelitian terdahulu. Penelitan 

ini menggunakan data time series. Data diperoleh dari perpustakaan, jurnal atau 

penelitian sebelumnya dan dari instansi yang terkait seperti BadanPusat 

Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI) dan International Monetary Fund (IMF). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series 

dengan periode waktu tahun 1998 - 2017. 

2.2 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui Analisis Shocks Kebijakan 

Moneter Dalam Perekonomian Terbuka Di Indonesia ada tahun 1998-2017 

adalah analisis data time series. Data times series adalah data yang 

dikumpulkan berdasarkan runtun waktu pada suatu individu ( Armawaddin et 

al, 2017) . Maka model dapat ditulis sebagai berikut: 

Yit = βo + β1Xit + µit 
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Dimana : 

i         = 1,2,………,N 

t         = 1,2,………,T 

Y       = variabel dependen 

X       = variabel independen 

N       = banyaknya observasi 

T        = banyaknya waktu 

Adapun model ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini , di 

modifikasi dari jurnal : Tiwa et al , (2016).“Pengaruh Investasi ,Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014” adalah sebagai berikut: 

GDP  = f{Inf , Kurs , Bi Rate} 

Y = βo + 𝜷1INF + 𝜷2KURS+ 𝜷3i + e 

Keterangan : 

Y  :GDP (juta($)) 

X1 :Tingkat Inflasi  (%) 

X2 :KursRpterhadap dollar Amerika(Rp) 

X3 :BI Rate (%) 

βo :Konstanta / Intercept 

𝛽1-β3  :Koefisien Regresi 

𝑒 :error term 
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3. HASIL PEMBAHASAN 

Hasil Estimasi Model Ekonometri 

𝐺𝐷𝑃𝑡 = 430757,6 - 7253,572𝐼𝑛𝑓𝑡  + 61,12474𝐾𝑢𝑟𝑠𝑡–47523,10i 

(0,0380)**(0,0136)**(0,0000)**

R
2
 =0,825886; DW-Stat. =1,099982; F-Stat. =25,29798;Sig. F-Stat. = 0,000003

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

Inf: 2.209501;Kurs: 1.919364    ; Bi Rate:  1.424046 

(2) Normalitas 

JB(2) = 0,387969; Prob. (JB) = 0,823671 

(3) Otokorelasi 


2
(3) =4.659350; Prob. (

2
) = 0.3241

(4) Heteroskedastisitas 


2
(10) = 7.540393; Prob. (

2
) = 0.5810

(5) Linieritas 

F(1,15) =1.579912; Prob. (F) = 0.2280 

Sumber: BPS, diolah. Keterangan: **Signifikan pada α = 0.05**

3.1 Uji Pemilihan Model 

3.1.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF   

multikolinieritas dimana nilai INF , KURS , Bi Rate kurang dari 10, maka 

dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam 

model prediksi 
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3.1.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual akan diuji memakai uji Jarque Bera (JB). terlihat 

nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik JB adalah 

sebesar0,823>0.05 ; jadi H0 diterima, distribusi residual normal. 

3.1.3 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG). terlihat nilai 

p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik 2
uji BG

sebesar0.324(>0,05); jadi H0 diterima kesimpulan tidak terdapat otokorelasi 

dalam model. 

3.1.4 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. terlihat 

nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik 2
uji White adalah

sebesar 0.581(> 0,05) ; jadi H0 diterima, kesimpulan tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam model.. 

3.1.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan 

diuji memakai uji Ramsey Reset. Nilai p, probabilitas, atau signifikansi 

empirik stastistik Fuji Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0.228 (> 

0,05), jadi dapat disimpulkan bahwa variabel bebas linear dengan variabel 

terikat. 

3.2 Uji Kebaikan Model  

3.2.1 Eksistensi Model 

Uji eksistensi model adalah uji F. Dalam penelitian ini terlihat nilai p, 

probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F pada estimasi model 

memiliki nilai 0,000 yang berarti < 0,05; jadi H0 ditolak, kesimpulan model 

yang dipakai dalam penelitian eksis. 
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3.2.2 Interpretasi Koefisien Determinasi (R
2
)

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan daya ramal dari model

terestimasi. Dari Tabel 4.1 terlihat nilai R
2
 sebesar 0.826 artinya 82.6%

variasi varaiabel GDP dapat dijelaskan oleh variabel INF, Kurs dan Bi Rate . 

Sisanya 17.4% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain 

yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.2.3 Uji Validitas Pengaruh  

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen 

terangkum pada Tabel berikut : 

Variabel sig. T Kriteria Kesimpulan 

INF 0.0380 ≥ 0,05 Signifikan ada α = 0,05 

KURS 0.0136 ≥0,05 Signifikan ada α = 0,05 

Bi Rate 0,0000 ≥0,05 Signifikan ada α = 0,05 

3.3 Interpretasi Pengaruh Variabel independen 

1) Inflasi

Variabel INF memiliki koefisien regresi sebesar -7253.572 yang 

menandakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap GDP . Pola 

hubungan antara variabel independen Inflasi dan GDP adalah linier-linier . 

Jadi setiap kenaikan sebesar 1% inflasi akan menurunkan GDP sebesar 

7253.572 juta $. 

2) Kurs

Variabel KURS memiliki koefisien regresi sebesar 61.12474 yang 

berpengaruh positif terhadap GDP .Pola hubungan kedua variabel ini adalah 

variabel linier-linier. Hal tersebut ditunjukan oleh koefisien variabel KURS 
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sebesar 61.12474 yang berarti terjadi penguatan kurs sebesar 1 Rp/$ yang 

akan meningkatkan GDP sebesar 61.12474 juta $. 

3) BI Rate

Variabel BI Rate memiliki koefisien sebesar-47523.10 yang 

berpengaruh negatif terhadap GDP . Pola hubungan kedua variable ini adalah 

variabel linier-linier. Hal tersebutditunjukan oleh kenaikan 1% Bi Rate akan 

menurunkan GDP sebesar 47523.10 juta$ . 

4. Penutup

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis shocks kebijakan moneter dalam perekonomian 

terbuka terhadap variabel-variabel makro ekonomi seperti tingkat inflasi, nilai 

tukar riil, dan BI Rate terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1998-

2017 maka dapat ditarik kesimpulan: 

1) Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik diketahui data normal dan

tidak terdapat masalah multikolinearitas ,otokorelasi dan

heteroskedastisitas serta dalam spesifikasi model (linearitas) Ho

diterima sehingga spesifikasi model benar (model linier dengan variabel

terikat).

2) Berdasarkan hasil uji eksistensi model (Uji F) yang digunakan untuk

menguji eksistensi model ,diperoleh hasil nilai signifikan sistatistik F

sebesar 0.000<0.05 , maka model yang dipakai eksis.

3) Hasil Uji Koefisien determinasi (𝑅2) menunjukan nilai(𝑅2)sebesar

0,826 artinya 82,6 % variasi varaiabel GDP dapat dijelaskan oleh

variabel INF, Kurs, dan Bi Rate . Sisanya 17,4% dipengaruhi oleh

variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam

model.
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4) Berdasarkan Uji Validitas Pengaruh (uji t) pada signifikansi (α) sebesar t

varibel INF sebesar 0.0380(> 0,05); variabel Kurs0.0136(>0,05);

variabel Bi Rate 0,0000 (>0,05) . Dari hasil ini dapat disimpulkansecara

sendiri-sendiri memiliki pengaruh signifikan.

5) Inflasi berpengaruh negatif terhadap GDP hal ini di dukung dengan

penelitian terdahulu yang menunjukkan pada variabel inflasi.Tidak

berpengaruhnya inflasi dalam jangka pendek disebabkan oleh dimana

level inflasi pada suatu Negara terlalu rendah ataupun terlalu tinggi .

Tingkat inflasi yang terlalu rendah ataupun terlalu tinggi akan

menyebabkan pergeseran pada tingkat pertumbuhan , sedangkan nilai

inflasi yang berada pada level rata-rata tidak akan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi secara besar-besaran.

6) Kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP . Di mana

hipotesis pertama di dukung dengan penelitian terdahulu yang

menunjukkan pada variabel nilai tukar rupiah mempengaruhi secara

positif dan signifikan hal ini dibuktikan  dengan  penelitian terdahulu

bahwa nilai tukar Rupiah dan GDP adalah sesuatu ikatan yang sangat

penting, tingginya pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan

tingginya investasi dan keberhasilan ekspor dan kesuksesan ekspor akan

memberikan surplus bagi perekonomian suatu Negara dan itu

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi .

7) Bi Rate berpengaruh negatif terhadap GDP .Dimana hipotesis pertama

di dukung dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa suku

bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang

secara negatif dan signifikan yang berarti jika suku bunga turun maka

perekonomian Indonesia akan meningkat,begitu pula sebaliknya . Jika

suku bunga Bank Indonesia naik maka pertumbuhan ekonomi di

Indonesia akan menurun karena suku bunga akan mempengaruhi tingkat

bunga kredit dan tingkat bunga deposit , sehingga naik atau turunnya



11 

tingkat suku bunga yang dikeluarkan Bank Indonesia akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

4.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran – saran yang dapat berikan penulis 

melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Pemerintah maupun pihak-pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan

dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas . Pertumbuhan

ekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya

tinggi tetapi dapat berkembang dan dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

2) Dalam upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus

didukung dengan membangun fundamental ekonomi yang kuat dan

kokoh, misalnya pemerintah memperhatikan pengembangan sektor riil

dan sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

3) Bank Indonesia dan Pemerintah harus tetap menjaga kestabilan inflasi

salah satunya dengan cara memastikan kecukupan pasokan pangan ,

memperkuat cadangan pangan pemerintah dan tata operasi pasar oleh

Bulog  dll . Selanjutnya menjaga kestabilan kurs salah satunya BI

senantiasa berada di pasar untuk memastikan tersedianya likuiditas

dalam jumlah memadai baik valas maupun rupiah kemudian bank

sentral juga harus terus memantau perkembangan perekonomian global.

Sedangkan Bi Rate semakin kecil tingkat Bi Rate investasi dan

perekonomian akan tumbuh.

4) Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menganalisis variabel-variabel lain

seperti halnya inflasi , kurs , dan Bi Rate serta variabel lain yang dapat

mempengaruhi GDP dan memperpanjang periode penelitian agar dapat

memperoleh hasil yang lebih mendekati dengan kondisi yang

sebenarnya.
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