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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu

perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi

lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur

dengan menggunakan dataprodukdomestik bruto (GDP), atau pendapatan output perkapita. GDP

adalah total nilai pasaryang dihasilkan didalam suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu

(Sachs and Larrain,1993: 25).

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis

tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

sejauh mana aktifitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu

periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-

faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu

aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat (Basri, 2002).

Kuznet dalam Hariyanto (2005) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang dalam

kemampuan suatu negara dalam menyediakan semakin banyak barang jenis ekonomi kepada

penduduknya.
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B. Teori Keynes tentang tingkat bunga

Tingkat suku bunga menurut Keynes adalah harga yang dikeluarkan debitur untuk mendorong seorang

kreditur memindahkan sumber daya langka (uang) mereka, akan tetapi, uang yang dikeluarkan debitur

mempunyai kemungkinan adanya kerugian berupa resiko tidak diterimanya tingkat bunga tertentu.

Menurut Keynes, tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya tingkat bunga ditentukan

oleh penawaran dan akan permintaan uang. Uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi (GNP),

sepanjang uang ini akan mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi dan dengan demikian

akan mempengaruhi GNP. Permintaan uang akan mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga.

Hubungan negatif antara permintaan uang dengan tingkat bunga dapatlah dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat bunga

normal. Apabila tingkat bunga turun dibawah nominal makin banyak orang yakin bahwa tingkt bunga

akan kembali ke tingkat normal (jadi mereka yakin bahwa tingkat bunga akan naik diwaktu yang akan

datang). Jika mereka memegang surat berharga pada waktu tingkat bunga naik mereka akan menderita

kerugian. Mereka menghindari kerugian ini dengan cara mengurangi surat ebrjharga yang dipegangnya

dan dengan sendirinya menambah uang kas yang dipegang, pada waktu tingkat bunga naik. Kedua,

berkaitan dengan ongkos memegang uang kas (opportunity cost of holding money). Makin tinggi

tingkat  bunga, makin tinggi pula ongkos memegang uang kas sehingga keinginan memegang uang kas

juga turun. Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang kas juga makin

rendah sehingga permintaan akan uang kas naik.
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C. Kebijakan Moneter

a. Definisi Kebijakan Moneter

Menurut Nopirin, kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa moneter (biasanya

bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan

mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat (Nopirin, 1992:45). Bank sentral adalah lembaga yang

berwenang mengambil langkah kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang beredar.

Sedangkan menurut Iswardono, kebijakan moneter merupakan salah satu bagian integral dari

kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter ditujukan untuk mendukung tercapainya sasaran

ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan,

dan keseimbangan neraca pembayaran (Iswardono, 1997 : 126).

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan moneter pada dasarnya

merupakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan

ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal

(keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yakni menjaga stabilisasi

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

internasional yang seimbang. Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka

kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter

pertama kali akan

dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.
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b. Instrumen Kebijakan Moneter

Alat / instrumen kebijakan moneter yang umum dijelaskan oleh Nopirin (1992 : 46) dan Mishkin

(2001 : 435) sebagai berikut :

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)

Instrumen ini merupakan alat kebijakan moneter yang terpenting karenamerupakan determinan utama

antara perubahan tingkat suku bunga dan monetary base serta menjadi sumber utama untuk

mempengaruhi fluktuasi jumlah uang beredar. Kebijakan ini meliputi tindakan menjual dan membeli

surat-surat berharga oleh bank sentral. Tindakan ini memiliki 2 pengaruh utama terhadap kondisi pasar

uang : pertama, menaikkan cadangan bank-bank umum yang turut dalam transaksi. Hal ini

dikarenakan dalam pembelian surat berharga misalnya, bank sentral akan menambah cadangan bank

umum yang menjual surat berharga tersebut, akibatnya bank umum dapat menambah jumlah uang

yang beredar (melalui proses penciptaan kredit). Pada saat bank sentral menjual surat-surat berharga di

pasar terbuka, cadangan bank-bank umum akan menurun. Berikutnya bank-bank ini dipaksa untuk

mengurangi penyaluran kreditnya, dengan demikian akan mengurangi jumlah uang beredar. Pengaruh

yang kedua, tindakan pembelian atau penjualan surat berharga akan mempengaruhi harga (dan dengan

demikian juga tingkat bunga) surat berharga, sehingga mengakibatkan menurunnya jumlah uang

beredar dan meningkatkan tingkat suku bunga.

Berdasarkan tujuannya, operasi pasar terbuka dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Dynamic open market operation, bertujuan untuk mengubah jumlah cadangan dan monetary base.

2. Penetapan Tingkat Diskonto (Discount Policy)

Kebijakan ini meliputi tindakan untuk mengubah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank umum

dalam hal meminjam dana dari bank sentral. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk
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mempengaruhi tingkat diskonto yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar

melalui perubahan tingkat bunga pinjaman. Dengan menaikkan diskonto, maka biaya untuk meminjam

dana dari bank sentral akan naik sehingga akan mengurangi keinginan bank umum untuk melakukan

peminjaman ke bank sentral.

Akibatnya, jumlah uang yang beredar dapat ditekan / dikurangi. Di samping itu, posisi jumlah

cadangan juga dapat dipengaruhi melalui instrumen ini. Apabila tingkat diskonto mengalami kenaikan,

maka akan meningkatkan biaya pinjaman pada bank. Peningkatan jumlah cadangan ini merupakan

indikasi bahwa bank sentral menerapkan kebijakan moneter yang ketat.

3. Penetapan Cadangan Wajib Minimum (Reserves Requirements)

Kebijakan perubahan cadangan minimum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila

cadangan wajib minimum diturunkan, maka akan mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah

deposito sehingga jumlah uang beredar cenderung meningkat, dan sebaliknya apabila cadangan wajib

minimum dinaikkan, maka akan mengurangi jumlah deposito yang akhirnya akan menurunkan jumlah

uang yang beredar.

D. Konsep Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan bagaimana kebijakan moneter

yang ditempuh bank sentral mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan sehingga pada

akhirnya dapat mencapai tujuan akhir. Tujuan akhir kebijakan moneter tersebut meliputi :

a. Menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi

yang rendah dan stabil.
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b. Stabilitas ekonomi, suatu keadaan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara terkendali dan

berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan arus barang dan jasa dan arus uang berjalan seimbang.

c. Kesempatan kerja, dimana kesempatan kerja akan meningkat apabila produksi meningkat.

Peningkatan produksi biasanya diikuti dengan perbaikan nasib para karyawan ditinjau dari segi

upah maupun keselamatan kerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran

para karyawan.

d. Neraca pembayaran internasional, neraca pembayaran dikatakan seimbang apabila jumlah nilai

barang yang diekspor sama dengan nilai yang diimpor. Misalnya, pemerintah melakukan

devaluasi (penurunan nilai uang dalam negeri terhadap uang luar negeri).

Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI Rate sebagai

instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir

pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan BI rate sampai dengan pencapaian

sasaran inflasi tersebut sangat kompleks dan memerlukan waktu (time lag).

Mekanisme bekerjanya perubahan BI Rate sampai mempengaruhi inflasi tersebut sering disebut

sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. Mekanisme ini menggambarkan tindakan Bank

Indonesia melalui perubahan-perubahan instrumen moneter dan target operasionalnya mempengaruhi

berbagai variable ekonomi dan keuangan sebelum akhirnya berpengaruh ke tujuan akhir inflasi.

Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan,

serta sektor riil. Perubahan BI Rate mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur diantaranya jalur suku

bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Gambar 4 dijelaskan

bagaimana transmisi kebijakan moneter ketika bank sentral mengubah instrumennya sehingga

mempengaruhi sasaran akhir.
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Sumber: Warjiyo (2004)

Gambar 7. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter

Secara spesifik Taylor (1995) menyatakan bahwa mekanisme transmisi kebijakan moneter adalah “the

process through which monetary policy decision are transmitted into changes in real GDP and

inflation”.

Sumber: Miskhin (1995).

Gambar 8. Mekanisme Kebijakan Moneter Sebagai Black box

Dalam kenyataannya, mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang kompleks dan

karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan “black box” (Miskhin, 1995).
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Pada jalur suku bunga, perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit

perbankan. Apabila perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat menggunakan

kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi.

Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit sehingga permintaan akan kredit dari

perusahaan dan rumah tangga akan meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan

biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan aktifitas konsumsi

dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi

mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk

mengerem aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi.

Perubahan suku bunga BI Rate juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Mekanisme ini sering disebut

jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate, sebagai contoh, akan mendorong kenaikan selisih antara suku

bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut

mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrument-instrumen keuangan di

Indonesia seperti SBI karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi.

Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi

Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di luar negeri menjadi

lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong impor dan mengurangi ekspor.

Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan

perekonomian.

Perubahan suku bunga BI Rate mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset.

Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi sehingga mengurangi
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kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya mengurangi kemampuan mereka untuk

melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi.

Dampak perubahan suku bunga kepada kegiatan ekonomi juga mempengaruhi ekspektasi publik akan

inflasi (jalur ekspektasi). Penurunan suku bunga yang diperkirakan akan mendorong aktifitas ekonomi

dan pada akhirnya inflasi mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta

upah yang lebih tinggi. Upah ini pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen

melalui kenaikan harga.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter ini bekerja memerlukan waktu (time lag). Time lag masing-

masing jalur bisa berbeda dengan yang lain. Jalur nilai tukar biasanya bekerja lebih cepat karena

dampak perubahan suku bunga kepada nilai tukar bekerja sangat cepat. Kondisi sektor keuangan dan

perbankan juga sangat berpengaruh pada kecepatan transmisi kebijakan moneter. Apabila perbankan

melihat risiko perekonomian cukup tinggi, respon perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate

biasanya sangat lambat. Juga, apabila perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk memperbaiki

permodalan, penurunan suku bunga kredit dan meningkatnya permintaan kredit belum tentu direspon

dengan menaikkan penyaluran kredit. Di sisi permintaan, penurunan suku bunga kredit perbankan juga

belum tentu direspon oleh meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat apabila prospek

perekonomian sedang lesu. Kesimpulannya, kondisi sektor keuangan, perbankan, dan kondisi sektor

riil sangat berperan dalam menentukan efektif atau tidaknya proses transmisi kebijakan moneter.

1. BI rate

BI rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang

ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Tingkat suku bunga adalah harga dari

penggunaan dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator
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dalam menentukan apakah seorang akan melakukan investasi atau menabung (Boediono, 1994:76).

Pengertian lain tentang suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu

tertentu. Pengertian suku bunga sebagai harga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila

terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang atau satu rupiah nanti.

Menurut Marshall Principle : ”bunga selaku harga yang harus dibayaruntuk penggunaan modal di

semua pasar, cenderung ke arah keseimbangan,sehingga modal seluruhnya di pasar itu menurut tingkat

bunga sama dengan persediaannya yang tampil pada tingkat itu”. Bunga merupakan imbalan atas

ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Tingkat suku

bunga berkaitan dengan peranan waktu dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakam moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka

kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga. Stance kebijakan moneter dicerminkan oleh

penetapan suku bunga kebijakan (BI rate).

2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat merupakan suatu surat keterangan atau pernyataan atau tercetak dari orang yang berwenang

yang dapat digunakan sebagai bukti suatu kejadian. Sertifikat yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

dikenal dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pendapat tersebut diperkuat oleh S.K Direksi BI No.

31/67/Kep/DIR tertanggal 23 Juli 1998 tentang penerbitan dan perdagangan SBI serta intervensi rupiah

yakni “Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk atas rupiah yang diterbitkan

oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto”.

SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan

rupiah. Dengan menjual SBI, Bank Indonesia dapat menyerap kelebihan uang primer beredar. Tingkat
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suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan

sistem lelang. Sejak awal juli 2005, BI menggunakan mekanisme “BI rate” (suku bunga BI), yaitu BI

mengumumkan target suku bunga SBI yang diinginkan BI untuk pelelangan pada masa periode

tertentu. BI rate ini kemudian yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti

pelelangan. Bank Indonesia selaku otoritas moneter memiliki SBI sebagai instrumen utama yang

digunakan dalam operasi pasar terbuka. Penjualan SBI oleh Bank Indonesia yang dilakukan melalui

lelang bertujuan untuk memenuhi target base money yang telah ditetapkan. Bank indonesia menjual

SBI dengan tujuan antara lain untuk memperkecil jumlah uang beredar dan sekaligus menjaga deflasi

serta membuat inflasi tidak terjadi secara terus menerus. Sesuai dengan konsep tersebut maka SBI

mempunyai jangka waktu maksimum dan saat ini yang diperdagangkan adalah SBI berjangka waktu

satu bulan dan tiga bulan. Berdasarkan jangka waktu dari SBI ini maka para investor ataupun pemain

dalam pasar uang mengklarifikasikan SBI sebagai salah satu instrumen pasar uang dan dianggap

beresiko rendah.

Tujuan penerbitan SBI sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah.

Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal + uang giral di BI) yang berlebihan

dapat mengurangi kestabilan nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi

kelebihan uang primer tersebut.

Dan sebaliknya, bila menambah uang beredar maka Bank Indonesia membeli surat-surat berharga di

pasar uang. Melalui penggunaan SBI, Bank Indonesia (BI) dapat secara tidak langsung dapat

mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan cara mengumumkan stop out rate (SOR). SOR

merupakan tingkat suku bunga yang diterima oleh BI atas penawaran tingkat bunga dari peserta pada
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lelang harian maupun mingguan. Selanjutnya stop out rate tersebut digunakan sebagai indikator bagi

tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya.

Tingkat suku bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentuan suku bunga di Indonesia, setiap

perubahan pada tingkat suku bunga SBI akan segera direspon oleh suku bunga PUAB (pasar uang

antar bank) dan suku bunga deposito. Sehingga suku bunga SBI mencerminkan perilaku pasar uang.

Suku bunga SBI menjadi patokan bagi perbankan untuk menetapkan tingkat suku bunga yang akan

diberikan kepada para deposan.

3. Suku Bunga Deposito

Deposito adalah produk simpanan bank yang penyetoran maupun penarikannya hanya dapat dilakukan

pada waktu tertentu saja atau sesuai dengan jatuh temponya sehingga deposito dikenal juga sebagai

tabungan berjangka (Raharja,2003).

Bunga deposito selalu lebih besar dari bunga tabungan sehingga otomatis dana pun akan berkembang

lebih cepat. Inilah biasanya yang menjadi dayatarik utama depsito, sehingga depsito lebih cocok

dijadikan saran investasi dibandingkan tabungan (Dwiastuti,2000).

4. Suku Bunga Kredit Modal Kerja

Suku bunga pinjaman, merupakan tingkat suku bunga yang dikenakan oleh bank kepada debitur yang

meminjam uang dari bank. Suku bunga kredit modal kerja adalah suku bunga kredit yang digunakan

untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya diberikan untuk membeli

bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan produksi

perusahaan. Tingkat suku bunga kredit modal kerja akan mempengaruhi jumlah permintaan kredit

perbankan dan pada akhirnya akan mempengaruhi output riil dan inflasi (Andini, 2014).
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5. Suku Bunga Kredit Investasi

Suku bunga kredit investasi, merupakan suku bunga kredit jangka panjang yang biasanya digunakan

untuk keperluan rehabilitasi. Contoh, membangun pabrik atau membeli mesin-mesin yang masa

pemakainnya untuk suatu produk yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang cukup besar.

Suku bunga kredit investasi yang rendah, menyebabkan peningkatan permintaan perusahaan-

perusahaan terhadap kredit investasi, yang nantinya dapat menghasilkan/menambah produksi dari

perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga berpengaruh juga terhadap peningkatan output riil, demikian

juga sebaliknya.

6. Suku Bunga Kredit Konsumsi

Suku bunga kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, dalam kredit ini tidak ada

pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan/dikonsumsi secara

pribadi oleh perorangan. Suku bunga kredit konsumsi yang rendah mengakibatkan permintaan atas

kredit konsumsi meningkat, sehingga mendorong permintaan masyarakat atas barang-barang produksi

juga meningkat, dan hal ini dapat meningkatkan jumlah produksi dari perusahaan-perusahaan,

sehingga berpengaruh terhadap peningkatan output riil, demikian juga sebaliknya.

E. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Suku Bunga

Saluran suku bunga (interest rate channel)lebih menekankan pentingnya aspek harga di pasar

keuangan terhadap berbagai aktivitas ekonomi di sektor riil. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter yang

ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga di sektor

keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output riil. Mekanisme transmisi

kebijakan moneter melalui suku bunga dapat dilihat pada Gambar 9 dibawah ini.
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Sumber : Warjiyo (2004

Gambar 9. Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Suku Bunga

Dalam interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan para pelaku ekonomi dalam proses

perputaran uang, mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga dapat

diterangkan sebagai berikut.

Pada tahap pertama, kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap

perkembangan suku bunga jangka pendek (misalnya suku bunga SBI dan PUAB) di pasar uang rupiah.

Perkembangan ini selanjutnya akan mempengaruhi suku bunga deposito yang diberikan perbankan

pada simpanan masyarakat dan suku bunga kredit yang dibebankan bank-bank kepada para debiturnya.

Proses transmisi suku bunga tersebut biasanya tidak berlangsung secara segera atau terdapat tenggat

waktu.
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Pada tahap kedua, transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor riil akan tergantung pada

pengaruhnya terhadap permintaan konsumsi dan investasi dalam perekonomian. Pengaruh suku bunga

terhadap permintaan konsumsi terjadi terutama karena bunga deposito merupakan komponen dari

pendapatan masyarakat (income effect) dan suku bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi

(substitution effect). Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan investasi terjadi karena

suku  bunga kredit merupakan komponen biaya modal (cost of capital), disamping yield obligasi dan

dividen saham, dalam pembiayaan investasi. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut

selanjutnya akan berdampak pada besarnya agregat dan pada akhirnya akan menentukan tingkat inflasi

dan output riil dalam ekonomi.

Mekanisme transmisi jalur tingkat bunga dari ekspansi moneter adalah peningkatan permintaan

agregat sebagai akibat peningkatan ekspansi inflasi oleh penurunan tingkat bunga riil. Penurunan

tingkat bunga riil akan meningkatkan investasi dan menurunkan biaya modal dalam produksi sehingga

output agregat naik. Tingkat bunga merupakan kunci mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam

model IS, model LM.

Peningkatan investasi pada akhirnya akan meningkatkan otuput agregat. Penurunan tingkat suku bunga

riil juga akan meningkatkan pengeluaran untuk pembelian rumah dan barang tahan lama. Oleh sebab

itu penurunan tingkat suku bunga akibat ekspansi moneter akan meningkatkan belanja atau konsumsi

dan permintaan agregat. Pada tingkat suku bunga nominal yang rendah, ekspansi moneter akan

meingkatkan ekspetasi harga dan inflasi, akibatnya tingkat suku bunga riil turun. Penurunan tingkat

suku bunga riil akan menurunkan biaya modal dan biaya memegang uang, kemudian menstimulasi

pengeluaran bisnis dan konsumen.  Pengeluaran peningkatan bisnis dan konsumen pada akhirnya akan
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meningkatkan permintaan agregat. Mekanisme transmisi jalur tingkat  bunga dirumuskan dalam

bentuk, yaitu :

Dimana :

M : stock uang nominal

P : ekspetasi tingkat harga

R : tingkat bunga riil

I : investasi bunga riil

Y : output agregat

Permintaan agregat mengacu pada jumlah total yang bersedia dibelanjakan oleh sektor-sektor yang

berada dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Permintaan agregat menununjukkan

hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga.

Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-

sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga.

F. Model IS-LM

Model Keynes seperti yang telah dijlaskan belumlah dapat dipergunakan untuk menganalisa efek suatu

kebijaksanaan (moneter atau fiskal) terhadap tingkat bunga dan pendapatan nasional. Oleh karena itu,

kemudian seorang ahli ekonomi bernama J. Hicks dan A. Hansen mengembangkan alat analisa

kebijakan berdasarkan teori Keynes berupa kurva yang diberi nama IS dan LM.

m ↑ → p ↑ → r ↓→ i ↑ →y ↑
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1. Kurva IS

Alat analisis ini disusun dari teori Keynes yang berupa suatu keseimbangan dalam pasar barang

(Sektor riil). Y= C+I+G atau S+T=I+G.

Fungsi IS menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan (Y) dengan tingkat bunga (r) dalam

keseimbangan pasar barang (S+T=I+G). Hubungan Y dengan r adalah negatif, oleh karena itu bentuk

kurvanya negatif. Hubungan negatif ini terjadi karena pada tingkat bunga yang lebih tinggi investasi

akan turun (I<S). Oleh karena itu pendapatan harus lebih rendah/menurun untuk menurunkan tabungan

hingga kembali ke keseimbangan dimana I=S.

2. Kurva LM

Berbeda dengan kurva IS yang menggambarkan adanya keseimbangan dalam pasar barang kurva LM

menggambarkan adanya keseimbangan dalam pasar uang (Ms=Md). Fungsi LM menunjukkan

berbagai kombinasi pendapatan (Y) dan tingkat bunga (r) dalam keseimbangnan pasar uang. Dalam hal

ini terdapat hubungan yang positif antara tingkat pendapatan dengan tingkat bunga, sehingga bentuk

kurvanya pun positif. Hal ini dikarenakan pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi permintaan uang

kas akan mningkat. Oleh sebab itu tingkat bunga juga harus ikut dinaikkan untuk menurunkan jumlah

permintaan uang.

3. Efektivitas Kebijakan Moneter Menggunakan Kurva IS-LM

a) Kurva IS, semakin datar kurva IS, maka kebijakan moneter makin efektif. Sebab turnnya tingkat

bunga sebagai akibat penambahan jumlah unang beredar akan mengakibatkan naiknya

pengeluaran investasi yang cukup besar. Sebaliknya, jika kurva IS makin tegak, maka kebijakan

moneter makin tidak efektif.
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Gambar 10. Kurva IS dalam Efektivitas Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter yang ekspansif, misalnya dengan penambahan uang beredar, menyebabkan kurva

LM dari ke . Efeknya terhadap Y tergantung dari lereng kurva IS. Untuk IS datar, Y naik

dari ke , sedangkan untuk IS tegak kenaikan Y menjadi lebih kecil, yakni dari ke . Maka

jelas terlihat bahwa makin datar kurva IS, kebijakan moneter makin efektif.

b) Kurva LM, makin datar kurva LM, maka kebijakan moneter makin tidak efektif. Alasannya,

makin kecil turunnya tingkat bunga apabila jumlah uang beredar ditambah, sehingga dengan

penurunan tingkat bunga yang kecil ini akan mengakibatkan kenaikan yang kecil dalam

pengeluaran investasi dan juga Y, karena perubahannya yang begitu kecil sehingga

mengakibatkan kebijakan moneter yang diterapkan tidak cukup efektif.
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Tingkat bunga
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Gambar 11. Kurva LM dalam Efektivitas Kebijakan Moneter

Untuk LM yang tegak, kebijakan moneter yang ekspansif menyebabkan kurva LM bergeser dari

ke . Sedangkan untuk yang datar, kurvanya begeser dari ᴅ ke ᴅ . Untuk LM

yang datar efeknya terhadap Y kecil dibandingkan dengan LM yang tegak. Dengan demikian makin

datar LM kebjiakan moneter makin tidak efektif.
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G. Error Correction Model

Model Vector Auto Regression atau disingkat dengan VAR dikembangkan oleh ahli ekonometrika

untuk menyelesaikan persoalan yang seringkali terjadi, yaitu ketika teori ekonomi belum mampu

menentukan spesifikasi yang tepat. Misalnya, teori terlalu komplek sehingga simplifikasi harus dibuat

atau sebaliknya fenomena yang ada terlalu kompleks jika hanya dijelaskan dengan teori yang ada.

Model VAR dibangun dengan pertimbangan meminimalkan pendekatan teori dengan tujuan agar

mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Dengan demikian VAR adalah model non

struktural atau merupakan model tidak teoritis (ateoritis).

Model VAR adalah model persamaan regresi yang menggunakan data time series. langkah pertama

pembentukan model VAR adalah dengan melakukan uji stasioneritas data.Jika data adalah stasioner

pada tingkat level maka model VAR-nya adalah model VAR biasa (unrestricted VAR). Sebaliknya

apabila data tidak stasioner pada level tetapi stasioner pada proses diferensi data,maka harus diuji

apakah data mempunyai hubungan dalam jangka panjang atau tidak dengan melakukan uji kointegrasi.

Apabila terdapat kointegrasi maka model yang digunakan adalah Error Correction Model (ECM).Hal

ini dapat dilihat pada Gambar 12.
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Sumber: Widarjono, 2009(diolah)

Gambar 12. Proses Pembentukan Var

Model ECM ini merupakan model yang terestriksi (restricted VAR) karena adanya kointegrasi yang

menunjukkan adanya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR. Spesifikasi ECM

merestriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel agar konvergen ke dalam hubungan

kointegrasi namun tetap membiarkan perubahan dinamis dalam jangka pendek.

Terminologi kointegrasi ini dikenal sebagai koreksi kesalahan (error corection) karena bila terjadi

deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi melalui penyesuaian parsial jangka

pendek secara bertahap. Apabila data stasioner pada proses diferensi data namun variabel tidak

terkointegrasi maka disebut model VAR dengan data diferensi (Var In Difference). Selain uji

Data Time Series

Uji Stasioneritas Data

Tidak StasionerStasioner
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stasioneritas dan uji kointegrasi data,hal yang juga penting dalam estimasi VAR adalah masalah

penentuan panjangnya kelambanan didalam sistem VAR. Panjangnya kelambanan variabel yang

optimal diperlukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel terhadap variabel lain dalam sistem

VAR. Penentuan panjangnya kelambanan optimal ini bisa menggunakan beberapa kriteria seperti

Akaike Information Criteria (AIC), Schwartz Information Criteria (SIC), atau dengan menggunakan

Hannan-Quin Criteria (HQ).

Ada beberapa analisis penting yang bisa dihasilkan didalam model VAR yaitu peramalan, Impulse

Response, Variance Decomposition, dan Uji Kausalitas.

H. Studi Empirik

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis mencoba mempelajari hasil-hasil penelitian yang berkaitan

dengan topik yang sedang ditulis oleh peneliti sebelumnya yang dapat dilihat pada Tabel 1 :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Penulis Judul Variabel yang
dipakai

Metode Penelitian Hasil Penelitian

1. Seprillina,
2012

Efektivitas
Kebijakan
Moneter
Terhadap
Pertumbuhan
Ekonomi Di
Indonesia
(periode
1999:1-2012:2)

Suku Bunga
SBI, Jumlah
Uang Bererdar,
Suku Bunga
Deposito, Suku
Bunga Kredit,
Volume Kredit,
dan Investasi

Granger Causality dan
Vector
Autoregression(VAR)/Vector
Error Corerrction Model
(VECM)

Instrumen
jumlah uang
beredar dan suku
bunga SBI,
rDepo,rKredit
berpengaruh
negatif terhadap
pertumbuhan
ekonomi.

2. Natsir, 2011 Analisis
Empiris
Efektivitas
Transmisi
Kebijakan
Moneter Di
Indonesia
Melalui Suku

Inflasi, Output
Gap, Rpuab,
Rdepo,Rkredit,
dan rSBI

Vector Auto Regression
(VAR)

Variabel Rpuab
mampu
menjelaskan
variasi sasaran
akhir kebijakan
moneter secara
signifikan. Hal
ini menunjukkan
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Bunga rPUAB
berfungsi secara
efektif sebagai
sasaran
operasional
kebijakan
moneter

3. Ascarya Alur Transmisi
dan Efektivitas
Kebijakan
Moneter

Ganda di
Indonesia
periode januari
2003-2009

SBI (1bulan),
SBIS. rPUAB ,
Tingkat bagi
hasil PUAB,
rKredit Modal
Kerja, Tingkat
bagi hasil
pembiayaan,
Total Kredit
Konvensional,
Total
pembiayaan
syariah,
Tingkat Inflasi

Granger Causality dan
Vector Autoregression
(VAR) / Vector Erorr
Correction Model (VECM).

Kebijakan
moneter dengan
pola syariah
lebih efektif
untuk
pengurangan
inflasi daripada
pola
konvensional

4. Mardani, 2012 Analisis
Tingkat Suku
Bunga Bank
Indonesia
Sebagai
Instrumen
Dalam
Kebijakan
Moneter Di
Indonesia

BI rate, Inflasi,
Pertumbuhan
Ekonomi, Nilai
Tukar, IDR

VECM, Impulse Respons
Function, dan Variance
Decomposition

Jangka pendek
nilai tukar dan
inflasi
berpengaruh
signifikan, hasil
impulse respon
function
menunjukkan
shock inflasi dan
IDR direspon
naik pada awal
bulan,
sedangkan
pertumbuhan
ekonomi
direspon
menurun pada
awal bulan

5. Satria dan
Juhro(2011)

Perilaku Risiko
Dalam
Transmisi
Kebijakan
Moneter Di
Indonesia

Kredit, PDB,
Indeks persepsi
resiko pelaku
sektor
perbankan,
tingkat resiko
perbankan,
stance

ECM (Error Correction
Model)

Persepsi resiko
dan tingkat
resiko
perbankan
berperan yang
signifikan dalam
mentransmisikan
kebijakan
moneter melalui
kredit
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6. Alfian (2011) Efektivitas
Mekanisme
Transmisi
Kebijakan
Moneter Pada
Suku Bunga
(periode
2005:07-
2010:06)

SBI, rPUAB ,
Deposito,
Kredit

VAR Respon variabel
pada jalur ini
terhadap

shock suku
bunga SBI
relatif lemah
masing-masing
mebutuhkan
time lag untuk
merespon SBI

7. Julaiha dan
Insukrindo
(2004)

Analisis
Efektivitas
Kebijakan
Moneter
Terhadap
Variabel
Makroekonomi
Di Indonesia
periode 1983.1-
2003.2

M0, SBI,
DEPO, Inflasi,
PDB, Nilai
Tukar

VECM Respon laju
pertumbuhan
terhadap
peningkatan
rSBI adalah
negatif
berdasarkan VD,
maka terlihat
bahwa uang
primer tidak
mampu
memberikan
konstribusi
terhadap
pertumbuhan
ekonomi

8. Gamawati
(2012)

Respon Suku
Bunga
Perbankan
Terhadap Suku
Bunga
Kebijakan
Moneter Di
Indonesia
periode
2006:01-
2011.12

BI rate,
rPUAB, rSBI,
rFASBI,
rDEPO,
rKRDTK,
rKRDTI,
rKRDTM,
KONS,
INVES, PDB,
INF

VAR Seluruh variabel
bebas tidak
berpengaruh
pada suku bunga
kredit konsmusi,
karena tingkat
kredit konsumsi
yang diminta
masyarakat terus
meningkat
sehingga
meningkatkan
resiko beban
bagi perbankan


