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ANALISIS PENGARUH APMK, UANG ELEKTRONIK, DAN INFLASI 

TERHADAP TINGKAT SUKU BUNGA DI INDONESIA 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kartu ATM/debit, kartu 

kredit, uang elektronik, dan inflasi terhadap tingkat suku bunga di Indonesia. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 

badan pusat statistik (BPS) dan bank Indonesia (BI). Model analisis yang 

digunakan adalah Partial Adjustment Model (PAM).  Hasil analisis uji t 

menunjukkan variabel uang elektronik berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap tingkat suku bunga di Indonesia. Sedangkan variabel kartu ATM/debit, 

kartu kredit, serta inflasi tidak berpengaruh terhadap tingkat suku bunga. Hasil uji 

F membuktikan bahwa model estimator PAM yang dipakai dalam penelitian ini 

eksis. Koefisien determinasi sebesar 96,77% artinya variasi variabel suku bunga 

dapat dijelaskan oleh variabel kartu ATM/debit, kartu kredit, uang elektronik, dan 

inflasi. Sedangkan sisanya 3,23% dijelaskan oleh variabel bebas lain yang tidak 

dimasukkan dalam model. 

 

Kata kunci: pembayaran non tunai, inflasi, birate, pam 

 

Abstract 

This study aims to analyze the effect of ATM / debit cards, credit cards, electronic 

money, and inflation on interest rates in Indonesia. The data used in this study is 

secondary data sourced from the Central Statistics Agency (BPS) and Bank 

Indonesia (BI). The analysis model used is the Partial Adjustment Model (PAM). 

The results of the t test analysis show that the electronic money variable has a 

negative and significant effect on interest rates in Indonesia. Meanwhile, the 

variables of ATM / debit cards, credit cards, and inflation have no effect on 

interest rates. The results of the F test prove that the PAM estimator model used in 

this study exists. The coefficient of determination is 96.77%, meaning that 

variations in interest rates can be explained by the variables of ATM / debit cards, 

credit cards, electronic money, and inflation. While the remaining 3.23% is 

explained by other independent variables which are not included in the model. 

 
Keywords: non-cash payments, inflation, birate, pam 

 

1. PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi, dimana kegiatan perekonomian suatu negara juga 

dipengaruhi oleh kegiatan perekonomian negara lain sehingga pemerintah dalam 

menetapkan kebijakan baik kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter akan 

dipengaruhi oleh faktor eksternal. Moneter merupakan bagian yang sangat penting 

dalam sebuah perekonomian, pertumbuhan ekonomi tidak akan bisa dianalisis 

tanpa melibatkan persoalan moneter (Cioran, 2014). Terdapat beberapa indikator 

ekonomi domestik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di 



 
 
 

 

2 

Indonesia, antara lain suku bunga. Tabungan, menurut teori klasik tingkat bunga 

adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin tinggi pula 

keinginan masyarakat untuk menabung. Sedangkan menurut Keynes, tingkat 

bunga merupakan suatu fenomena moneter artinya tingkat bunga ditentukan oleh 

penawaran dan permintaan akan uang (Nopirin, 2015). 

Perkembangan dunia perekonomian kian pesat seiring dengan 

perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam melakukan berbagai 

hal. Sistem pembayaran berubah dari waktu ke waktu, dimulai dari sistem 

pembayaran tunai dengan menggunakan uang tunai (currency) yang diterbitkan 

oleh Bank Indonesia. Seiring berkembangnya teknologi, muncul suatu sistem 

pembayaran yang baru yaitu sistem pembayaran non tunai yang dewasa ini mulai 

menggeser peranan uang tunai dalam bertransaksi (Ismanda, 2019). 

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, 

lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, 

guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Secara 

garis besar sistem pembayaran terbagi menjadi dua yaitu sistem pembayaran tunai 

dan sistem pembayaran non tunai. Perbedaan mendasar terletak pada instrumen 

yang digunakan. Sistem pembayaran tunai menggunakan uang kartal sebagai alat 

pembayaran. Sedangkan pada sistem pembayaran non tunai, instrumen yang 

digunakan berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet 

giro, nota debit, maupun uang elektronik (Bank Indonesia, 2020). 

APMK dan E-Money sebagai instrumen pembayaran non tunai memberi 

kemudahan dan  keamanan bagi penggunanya. Selain itu, juga bisa meminimalisir 

kejahatan peredaran uang palsu serta terwujudnya transparansi transaksi karena 

sistem pembayaran non tunai telah tercatat dan terekam oleh sistem perbankan. 

Perkembangan Transaksi Uang Elektronik di Indonesia dari periode Januari 2017-

Juni 2020 dapat dilihat pada Grafik 1. 
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Gambar 1. Transaksi Uang Elektronik di Indonesia Periode 2017-2020 (Rp 

Miliar) 

Gambar 1 memperlihatkan bahwa selama periode Januari 2017-Juni 2020, 

baik Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit dan Uang Elektronik di Indonesia terus 

mengalami peningkatan. Kelancaran Sistem Pembayaran, baik tunai maupun 

nontunai, tetap terjaga. Pertumbuhan nilai transaksi nontunai menggunakan ATM, 

Kartu Debit, Kartu Kredit, dan Uang Elektronik (UE) masih tercatat kontraksi -

12,80% (yoy), meskipun membaik dari pertumbuhan pada Mei 2020 yang 

terkontraksi -24,46% (yoy). Apabila dipilah lebih rinci, nilai transaksi UE pada 

Juni 2020 tumbuh meningkat dari 17,31% pada Mei 2020 menjadi 25,94% (yoy). 

Perkembangan tersebut terus menunjukkan trend yang positif mengindikasikan 

preferensi masyarakat terhadap penggunaan uang digital yang terus menguat dan 

sebagai bentuk pola pembayaran masyarakat pada masa pandemi COVID-19. 

Peningkatan aktivitas pembayaran menggunakan kartu tersebut ditengarai 

dipengaruhi selain semakin tingginya minat dan permintaan masyarakat untuk 

memiliki alat pembayaran berbasis non tunai juga semakin tingginya tingkat 

persaingan antar bank dalam menyediakan layanan jasa pada konsumen. Tingkat 

persaingan yang tinggi dalam menghimpun dana, mendorong perbankan untuk 

menyediakan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan penarikan dananya. 

Disamping adanya peningkatan pembayaran non tunai yang dapat 

berdampak terhadap penurunan permintaan uang di masyarakat, terdapat inflasi 

yang akan mempengaruhi tingkat suku bunga jika dilihat secara teori. Keberadaan 

tingkat inflasi dalam Indonesia cukup menjadi pemikiran yang rumit, berikut 
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instrumen yang digunakan untuk menekan target angka di bawah dua digit 

(Purnomo, 2004). 

(Ismanda, 2019) menemukan pengaruh yang signifikan variabel nominal 

transaksi Kartu Debit dan Kartu Kredit terhadap Tingkat Suku Bunga BI secara 

parsial. Sementara untuk variabel nominal transaksi e-money tidak berpengaruh 

signifikan. Sedangkan secara simultan, ketiga instrumen pembayaran non tunai 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga BI. 

Menurut Permatasari (2020), E-money tidak terdapat pengaruh terhadap 

tingkat suku bunga, karena pada dasarnya transaksi e-money oleh masyarakat 

merupakan transaksi pembayaran secara langsung, tidak menggunakan suku 

bunga dalam proses pembayaran. 

Kebijakan sistem pembayaran terus diperkuat guna mendukung 

pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas keuangan. Instrumen pembayaran 

non tunai dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik kartu debit, kartu 

kredit, maupun uang elektronik sehingga akan mempengaruhi kebijakan moneter 

di Indonesia. Hal ini merupakan isu menarik sebagai topik dalam penelitian ini, 

yaitu tentang “Analisis Pengaruh APMK, Uang Elektronik dan Inflasi 

terhadap Tingkat Suku Bunga di Indonesia”. 

2. METODE 

2.1. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang bersifat 

kuantitatif bersumber dari Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Analisis data yang digunakan adalah analisis Partial Adjustment Model (PAM) 

yang dilakukan berdasarkan teknik pengumpulan data dengan rentang waktu 

bulanan dari tahun 2018-2020 di Indonesia yang meliputi Suku Bunga Bank 

Indonesia, Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik, dan Inflasi. 

2.2. Teknik Analisis Data 

Dalam mengamati pengaruh Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik 

dan Inflasi terhadap Suku Bunga Bank Indonesia digunakan analisis regresi 

Partial Adjustment Model (PAM) yang merupakan modifikasi dari penelitian 

Fabiola Ismanda (2019), dengan model ekonometrika sebagai berikut: 

       =    +         
 +        

 +        
 +       +              (1) 
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di mana: 

BIRATE : Suku Bunga Bank Indonesia, % 

DE  : Kartu Debit, Rp Juta 

KR  : Kartu Kredit, Rp Juta 

EM  : E-Money, Rp Juta 

INF  : Inflasi, % 

ln  : Operasi logaritma natural 

λ  : (1- ) 

   : koefisien penyesuaian 

    :     ; konstanta jangka pendek 

  …   :    …    ; koefisien regresi jangka panjang 

   :    ; error term jangka pendek 

   : Error term jangka panjang 

0   : Konstanta jangka panjang 

  ...     : Koefisien regresi jangka panjang 

t  : bulan ke t 

Tahapan estimasi model ekonometrik di atas akan meliputi: estimasi 

parameter model estimator, uji asumsi klasik, uji kebaikan model dan uji validitas 

pengaruh. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi Model Ekonometrik 

Tabel 1. Hasil Estimasi Model Estimator PAM Jangka Pendek 

  

        = 5,4406 + 0,6956          0,2981         0,2169         
(0,1125)              (0,1910)               (0,0001)* 

 +0,1058     + 0,9805          
(0,3799)         (0,0000)* 

R² = 0,9677; DW-Stat = 1,8401; F-Stat = 179,5667; Prob. F-Stat = 0,000 

Uji Diagnosis 

1. Multikolinearitas (VIF) 

ln(     = 2,0255; ln(     = 3,2561; ln(     = 1,5734;      = 1,1901; 

          = 1,8581 
2. Normalitas (Jarque Bera) 

 JB(2) = 2,1669; Prob. JB(2) = 0,3384 

3. Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

   (3) = 2,5704; Prob.   (3) = 0,4627 
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4. Heteroskedastisitas (White) 

   (9) = 13,9012; Prob.   (9) = 0,1259 

5. Linieritas (Ramsey Reset) 

F(2,28) = 1,0391; Prob. F(2,28) = 0,3670 

Sumber: BI, diolah. Keterangan: *Signifikan pada   = 0,01; **Signifikan pada 

  = 0,05; ***Signifikan pada   = 0,10. Angka dalam kurung adalah signifikansi 
empirik (p value) t-statistik. 

Koefisien regresi           (λ), terlihat sebesar 0,9805 dengan nilai p atau 

probabilitas (signifikansi) empirik statistik t 0,0000 (<0,01), artinya koefisien 

adjustment ( ) akan memenuhi syarat 0 <   < 1 dan signifikan. Kedua kondisi ini 

menunjukkan bahwa model terestimasi benar-benar merupakan model PAM, yang 

dapat mempresentasikan keberadaan hubungan teoritik jangka panjang antara 

variabel dependen dan variabel independen, yang dipilih untuk menyusun model 

ekonometrik dalam penelitian ini. 

Perhitungan parameter model terestimasi jangka panjang PAM adalah 

sebagai berikut: 

λ = (1 ) (2) 

0,980524 = (1 ) 

  = 10,980524 = 0,019476 

 

   =     (3) 

5,440587 = 0,019476   

   = 
        

        
 = 279,3483 

 

   =     (4) 

0,695619 = 0,019476   

   = 
        

        
 = 35,7167 

 

   =     (5) 

0,298053 = 0,019476   

   = 
         

        
 = 15, 3036 

 

   =     (6) 

0,216943 = 0,019476   

   = 
         

        
 = 11,1390 

 

   =     (7) 

0,105764 = 0,019476   

   = 
        

        
 = 5,4305 
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Dari hasil perhitungan parameter model jangka panjang tersebut, diperoleh 

model estimator jangka panjang sebagai berikut: 

        = 279,3483 +35,7167         15, 3036        11,1390         

+5,4305     (8) 

Data yang dipergunakan adalah data bulanan, sehingga waktu penyesuaian 

atau adjustment time-nya adalah: 

AT = 
 

        
 = 51,3453 bulan 

3.2. Uji Asumsi Klasik 

3.2.1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF multikolinearitas 

terjadi apabila nilai VIF untuk variabel independen ada yang bernilai > 10. Hasil 

uji multikolinearitas VIF disajikan dalam tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji VIF 

Variabel VIF  Kriteria  Kesimpulan 

         2,0255  < 10                Tidak menyebabkan multikolinearitas 

        3,2561  < 10                Tidak menyebabkan multikolinearitas 

        1,5734  < 10                Tidak menyebabkan multikolinearitas 

      1,1901  < 10                Tidak menyebabkan multikolinearitas 

          1,8581  < 10                Tidak menyebabkan multikolinearitas 

 

3.2.2. Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual diuji memakai uji Jarque Bera (JB).    uji JB adalah 

distribusi residual normal; dan   -nya distribusi residual tidak normal.    

diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikannsi empirik statistik JB 

>  ;    ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik JB    . 

Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik JB adalah sebesar 0,3384 (> 0,10); jadi    diterima, simpulan distribusi 

residual normal. 

3.2.3. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG).    dari uji BG adalah 

tidak terdapat otokorelasi dalam model;   -nya terdapat otokorelasi dalam model. 
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   diterima apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikannsi empirik 

statistik χ² uji BG >  ;    ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, atau 

signifikansi empirik statistik χ² uji BG    . 

Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik χ² uji BG sebesar 0,4627 (> 0,10); jadi    diterima, simpulan 

tidak terdapat otokorelasi dalam model. 

3.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas.    dari uji White 

adalah tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model;   -nya terdapat 

heteroskedastisitas dalam model.    diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ² uji White >  ;    ditolak apabila 

nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik χ² uji White    . 

Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik χ² uji White sebesar 0,1259 (> 0,10); jadi    diterima, simpulan 

tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. 

3.2.5. Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki    spesifikasi modelnya 

tepat atau linier; sementara   -nya spesifikasi modelnya tidak tepat atau tidak 

linier.    diterima apabila nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset >  ;    ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik F  uji Ramsey Reset    . 

Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik F uji Ramsey Reset sebesar 0,3670 (> 0,10); jadi    diterima. 

Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian tepat atau linier. 

3.3. Uji Kebaikan Model 

3.3.1. Uji Eksistensi Model 

Uji eksistensi model adalah uji F. Karena terdapat lima variabel independen 

dalam model estimator jangka pendek PAM, formulasi jipotesis uji eksistensi 

modelnya adalah    :    =    =    =    = λ = 0, koefisien regresi secara simultan 

bernilai nol atau model tidak eksis;    :      0 ˅      0 ˅      0 ˅      0 ˅ λ   

0, koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol atau model eksis.    akan 
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diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F 

estimasi model estimator PAM >  ;    ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikansi empirik statistik F  estimasi model estimator PAM <  . 

Dari Tabel 4.1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirik statistik F estimasi model ekonometrik memiliki nilai 0,0000 (< 0,01); 

jadi    ditolak. Kesimpulan model estimator PAM yang dipakai dalam penelitian 

eksis. 

3.3.2. Interpretasi Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R-Squared atau R²) menunjukkan daya rama dari model 

terestimasi. Dari Tabel 4.1 terlihat R² memiliki nilai sebesar 0,9677, artinya 

96,77% variasi Suku Bunga Bank Indonesia (BIRATE) dapat dijelaskan oleh 

variabel Kartu ATM/Debit (DE), Kartu Kredit (KR), Uang Elektronik (EM) dan 

variabel Inflasi (INF). Sisanya 3,23%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau 

faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

3.4. Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t.    uji t adalah    = 0, 

variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan   -nya      0, 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan.    akan diterima jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t >  ;    ditolak jika 

nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik t    . 

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum 

pada Tabel 4.3. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel  Sig. t  Kriteria  Kesimpulan Pengaruh 

         0,1125  > 0,10   Tidak Signifikan 

        0,1910  > 0,10   Tidak Signifikan 

        0,0001  < 0,01*  Signifikan pada   = 0,01 

      0,3799  > 0,10   Tidak Signifikan 

3.5. Interpretasi Ekonomi 

Uang Elektronik memiliki pengaruh negatif terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia. Artinya seiring dengan meningkatnya penggunaan Uang Elektronik 
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selama kurun waktu 2018-2020, maka Suku Bunga Bank Indonesia cenderung 

menurun, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintangsari 

(2018). Peningkatan transaksi Uang Elektronik sejalan dengan meningkatnya uang 

kartal yang diedarkan oleh Bank Indonesia. Namun peningkatan jumlah uang 

beredar tersebut berpengaruh negatif terhadap inflasi, hal ini dikarenakan 

melemahnya perekonomian di Indonesia yang disebabkan konsumsi swasta dan 

investasi bangunan sebagai dampak dari terbatasnya mobilitas akibat pandemi 

COVID-19. Sehingga meskipun jumlah uang beredar tinggi namun tidak cukup 

untuk mempengaruhi peningkatan inflasi. Selain itu, dampak dari penguatan nilai 

tukar Rupiah yang didorong oleh peningkatan aliran masuk modal asing ke pasar 

keuangan domestik menyebabkan inflasi mengalami penurunan.  Tetap rendahnya 

prakiraan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah 

kondisi ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan stabilitas 

eksternal yang terkendali, sehingga mempengaruhi penurunan Suku Bunga Bank 

Indonesia. 

Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) baik Kartu ATM/Debit 

maupun Kartu Kredit tidak memiliki pengaruh terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lintangsari 

(2018). Hal ini dikarenakan transaksi pembayaran menggunakan Kartu 

ATM/Debit dan Kartu Kredit belum dikenal oleh masyarakat Indonesia secara 

luas, hanya sebagian masyarakat kelas menengah ke atas yang menggunakannya 

untuk bertransaksi. Sehingga penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu 

(APMK) kurang maksimal dibandingkan dengan penggunaan uang tunai. Selain 

itu, Kartu ATM/Debit dan Kartu Kredit tidak dapat mempengaruhi Suku Bunga 

Bank Indonesia secara langsung. 

Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap Suku Bunga Bank Indonesia, hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2004). Sehingga naik 

turunnya Suku Bunga Bank Indonesia tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan 

Inflasi. Hal tersebut dikarenakan ketika terjadi kenaikan Suku Bunga Bank 

Indonesia, masyarakat tidak menyimpan uangnya di Bank namun lebih memilih 

menggunakan uang tersebut untuk keperluan konsumtif. Perubahan Suku Bunga 
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Bank Indonesia tidak hanya disebabkan oleh Inflasi, namun terdapat variabel 

seperti nilai tukar. 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab empat mengenai 

pengaruh Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik dan Inflasi terhadap 

Suku Bunga Bank Indonesia maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dari 

hasil regresi yang telah dilakukan variabel Kartu ATM/Debit menunjukkan bahwa 

variabel Kartu ATM/Debit tidak berpengaruh terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia. 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan variabel Kartu menunjukkan bahwa 

variabel Kartu Kredit tidak berpengaruh terhadap Suku Bunga Bank Indonesia. 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan variabel Uang Elektronik menunjukkan 

bahwa variabel Uang Elektronik berpengaruh negatif terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia. 

Dari hasil regresi yang telah dilakukan variabel Inflasi menunjukkan 

bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Suku Bunga Bank Indonesia. 

Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan Uji Signifikansi Simultan (Uji F) bahwa 

variabel Kartu ATM/Debit (DE), Kartu Kredit (KR), Uang Elektronik (EM) dan 

Inflasi (INF) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia atau model yang digunakan dalam penelitian eksis. 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan koefisien determinasi 

menunjukkan nilai R² sebesar 0,9677. Hal ini berarti bahwa variabel Suku Bunga 

Bank Indonesia dapat dijelaskan oleh variasi Kartu ATM/Debit (DE), Kartu 

Kredit (KR), Uang Elektronik (EM) dan Inflasi (INF) sebesar 96,77% dan sisanya 

3,23% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. 

4.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat penulis berikan melalui hasil 

penelitian ini sebagai berikut: Sebaiknya pemerintah terus meningkatkan 

pengembangan instrumen pembayaran non tunai, khususnya pada Kartu 

ATM/Debit dan Kartu Kredit sehingga dapat berdampak positif pada 

perekonomian Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melakukan sosialisasi 
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mengenai instrumen-instrumen pembayaran non tunai, terutama Kartu Kredit 

yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Serta pemerintah 

dalam menentukan perubahan Suku Bunga jangan hanya terpacu pada perubahan 

Inflasi, namun harus mempertimbangkan variabel yang lain, semisal nilai tukar. 

Untuk peneliti selanjutnya dengan topik yang sama, perlu menguji dan 

menganalisis Suku Bunga Bank Indonesia dengan menambahkan atau 

mengkombinasikan variabel bebas lainnya serta menggunakan sample penelitian 

yang lebih banyak sehingga mendapatkan hasil regresi yang lebih baik 

dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. 
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