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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 

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).
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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 Gambar 1.1. 

 

Gambar 1. 1. Transaksi Uang Elektronik di Indonesia 

 (Rp Miliar) 
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Grafik 1-1 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”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Kartu ATM/Debit terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia periode 2018-2020? 
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2. Bagaimana pengaruh Kartu Kredit terhadap Suku Bunga Bank Indonesia 

periode 2018-2020? 

3. Bagaimana pengaruh Uang Elektronik terhadap Suku Bunga Bank Indonesia 

periode 2018-2020? 

4. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Suku Bunga Bank Indonesia periode 

2018-2020? 

5. Bagaimana pengaruh Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik dan 

Inflasi terhadap Suku Bunga Bank Indonesia periode 2018-2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Menganalisa pengaruh Kartu ATM/Debit terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia periode 2018-2020. 

2. Menganalisa pengaruh Kartu Kredit terhadap Suku Bunga Bank Indonesia 

periode 2018-2020. 

3. Menganalisa pengaruh Uang Elektronik terhadap Suku Bunga Bank 

Indonesia periode 2018-2020. 

4. Menganalisa pengaruh Inflasi terhadap Suku Bunga Bank Indonesia periode 

2018-2020. 

5. Menganalisa pengaruh Kartu ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik dan 

Inflasi terhadap Suku Bunga Bank Indonesia periode 2018-2020. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat teoritis, dimana penelitian yang dilakukan diharapkan dapat 

membuktikan secara empiris hubungan antara variabel ekonomi makro yang 

akan diuji yaitu tingkat suku bunga dengan indikator Kartu ATM/Debit, 

Kartu Kredit, Uang Elektronik dan Inflasi. 

2. Bagi pemerintah, sebagai dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan 

kebijakan moneter untuk mengatur Suku Bunga Bank Indonesia yang akan 

mempengaruhi jumlah uang beredar di masyarakat. 

3. Untuk menambah pengetahuan serta dapat bermanfaat sebagai tambahan 

referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

berbentuk data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu (time series) dari bulanan 

tahun 2018-2020 yang meliputi data Suku Bunga Bank Indonesia, Kartu 

ATM/Debit, Kartu Kredit, Uang Elektronik dan Inflasi yang bersumber dari 

jurnal, buku dan instansi yang terkait dalam penelitian, seperti Bank Indonesia 

(BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan analisis regresi Partial Adjustment Model (PAM). 
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E.2.  Alat dan Model Penelitian 

Untuk menganalisis 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: 

       =    +         
 +        

 +        
 +       +              

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 

E.3. Analisis Statistika dan Ekonometrika 

Pengujian terhadap hasil regresi dilakukan dengan menggunakan: 

a. Uji signifikansi parsial (Uji t) dengan kriteria apabila  Probabilitas Sig > α 

maka Ho diterima dengan Hipotesis, Ho:   = 0; variabel independen ke i 

tidak memiliki pengaruh signifikan. 

b. Uji signifikansi simultan (Uji F) dengan kriteria apabila Probabilitas atau 

signifikansi F > α maka Ho diterima dengan Hipotesis, Ho:   =   = 0; maka 
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model yang dipakai tidak eksis atau variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. R² 

menunjukkan proporsi total jumlah kuadrat yang diterangkan oleh variabel 

bebas dalam model. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak dijelaskan dalam model. 

Pengujian secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t yang 

bertujuan  untuk menguji parameter estimasi secara parsial dengan tingkat 

kepercayaan tertentu da mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

independen. Pengujian secara simultan dilakukan dengan uji F yang bertujuan 

untuk melihat apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi 

variabel independen. Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan 

seberapa besar variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan 

variabel dependen (Gujarati, 2008). 

Untuk memperoleh model regresi yang bersifat BLUE, maka peneliti 

akan melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu terhadap model persamaan dari 

hasil regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan antara lain multikolinearitas, 

normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas (Gujarati, 2008). 

1. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adannya hubungan linear yang sempurna atau pasti diantara 

beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Uji yang 

digunakan adalah uji VIF. 
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2. Uji normalitas, dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari suatu 

model regresi terdistribusi normal atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji 

Jarque Bera. 

3. Uji autokorelasi, dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual masa lalu 

memiliki pengaruh terhadap nilai residual masa kini atau masa datang. Uji 

yang digunakan adalah Uji Breusch Godfrey. 

4. Uji Heteroskedastisitas, dilakukan untuk mengetahui apakah varian dari error 

konstan atau tidak. Uji yang digunakan adalah uji White. 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara ringkas 

menjelaskan sumber data, alat dan model analisis data, dan Analisis Statistika dan 

Ekonometrika Pendahuluan ditutup dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang teori Klasik dan teori Keynes, di mana kedua 

teori tersebut yang mendasari adanya tingkat suku bunga. 

Selain itu, bab ini juga membahas teori penelitian sebelumnya tentang 

“Analisis APMK dan E-Money sebagai Instrumen Pembayaran Non Tunai 

terhadap Tingkat Suku Bunga dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, “Analisis 

Pengaruh Instrumen Pembayaran Non Tunai terhadap Stabilitas Sistem Keuangan 



10 
 

 
 

di Indonesia” dan beberapa jurnal lain yang terkait. Selain itu, bab ini juga 

membahas hipotesis yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu sebagai 

jawaban sementara sebelum dilakukan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi dan uji hipotesis, jenis dan sumber data yang terdiri dari 

pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan diawali dengan analisis deskriptif yang 

berisi deskripsi perkembangan tingkat suku bunga dan sistem pembayaran non 

tunai di Indonesia dengan menggunakan variabel yang ada dalam model analisis, 

penyajian hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan 

inerpretasi kuantitatifnya. Dan terakhir, berisikan interpretasi ekonomi yang 

didalamnya terdapat peramalan terhadap kondisi dan kemungkinan-kemungkinan 

kebijakan yang dapat diambil untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang 

diramalkan sebelumnya. 

BAB V PENUTUP 

Penutup menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil 

estimasi model analisis, ditutup dengan saran kebijakan, baik bagi otoritas 

pembuat kebijakan ekonomi dan stakeholders, serta bagi penelitian yang 

selanjutnya.


