
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Kebijakan moneter adalah merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas 

moneter dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

berkelanjutan dengan tetap mempertahankan kestabilan harga. Kestabilan itu 

mencakup kestabilan nilai rupiah dari segi nilai tukar terhadap mata uang asing 

(kurs) dan juga kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa atau yang sering 

kita sebut inflasi. Hal ini sesuai dengan makna yang tersirat dalam Undang- 

Undang No.23 tahun 1999 tentang  Bank sentral yang menyebutkan bahwa 

sasaran utama dari kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan nilai tukar yang 

pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut bank sentral atau otoritas moneter berusaha 

mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar 

inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam 

pasokan atau distribusi barang. Dengan diamandemennya UU No.23 tahun 1999 

menjadi UU No.3 tahun 2004 membuat tujuan Bank Indonesia (BI) menjadi lebih 

fokus karena memiliki sasaran tunggal yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah. Hal 

yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan 

terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk 



mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2000 BI menggunakan kerangka strategis 

penargetan inflasi (inflation targeting framework) dengan menganut sistem nilai 

tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat 

penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, BI 

juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar 

yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu. 

Penargetan inflasi adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang 

ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi 

dalam satu periode tertentu (Warjiyo dkk, 2003: 113). 

Pada awal penerapan ITF (inflation targeting framework) ini, bank sentral 

menggunakan monetery base (uang primer) atau dikenal sebagai money 

targetingframework (MTF) sebagai sebagi alat kebijakan moneternya. Menurut 

teori Verticalist, yang mendasari dipilihnya kuantitas uang primer sebagai 

instrumen pengendalian moneter adalah bahwa jumlah uang primer berada pada 

kendali otoritas moneter. Dengan asumsi money multipliers stabil dan dapat 

diperkirakan dengan baik, dan perubahan uang primer akan mempengaruhi 

komposisi neraca perbankkan yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi 

perekonomian. Akan tetapi, hasil yang dicapai kurang memuaskan kerena pada 

kenyataannya target inflasi yang telah ditetapkan sering tidak sesuai dengan 

dengan inflasi yang terjadi (Astuti, 2009).

Oleh karena itu, mulai Juli 2005 monetery base (uang primer) tidak digunakan 

lagi sebagai sasaran operesional kebijakan bank sentral Indonesia dan diganti 

menggunakan suku bunga atau dalam hal ini suku bunga Sertifikat Bank 
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Indonesia (SBI) atau yang lebih dikenal dengan BI rate. Dalam beberapa sumber 

kepustakaan di BI menyatakan bahwa kerangka kebijakan moneter yang dipakai 

selama periode 2000 sampai dengan 2005 adalah Lite ITF sedangkan 2005 sampai 

dengan sekarang adalah ITF (Muelgini, 2010).

Dengan kerangka ITF (inflation targeting framework) ini, BI secara eksplisit 

mengumumkan sasaran inflasi kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan 

untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mencapai 

sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward looking, artinya 

perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah 

perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah 

dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh 

transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, 

stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI 

Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada 

akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi (www.bi.go.id).

Dalam pelaksanaannya, BI memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan 

moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau 

suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  ditetapkan 

oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran moneter 

tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di 

pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, 

penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 
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(www.bi.go.id). Akan tetapi ini tugas itu menjadi sangat berat karena BI hanya 

mampu mempengaruhi tekanan inflasi melalui sisi permintaan saja. Berikut 

adalah gambar gambar pergerakan BI rate terhadap inflasi dan output di Indonesia 

pada kerangka kebijakan moneter ITF periode 2005.07 – 2009.12:

Gambar 1.1. Pergerakan BI rate terhadap inflasi dan output di Indonesia pada 
kerangka kebijakan moneter ITF periode 2005.07 – 2009.12
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Dari gambar 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa pergerakan BI rate hampir sama 

dengan sasaran akhir kebijakan moneter yaitu menstabilkan nilai rupaiah atau 

khususnya inflasi. Dengan menggunakan Bi rate sebagai sasaran operasional 

kebijakan moneter BI, sasaran akhir dari kebijakan moneter yaitu menekan inflasi 

agar rendah dan stabil dapat terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari gambar, seiring 

turunnya BI rate, inflasi juga turun bahkan pada akhir periode 2009 inflasi hanya 

sebesar 2,78 persen dari periode-periode sebelumnya yang mencapai 18,38 persen 

pada november 2005.

4

http://www.bi.go.id/


Penelitian mengenai topik yang relevan di Indonesia sendiri telah banyak 

dilakukan. Julaihah dan Insukindro (2004) menyatakan bahwa suku bunga SBI 

mampu mempengaruhi pergerakan suku bunga deposito satu bulan, IHK, tingkat 

output, dan nilai tukar. Bahkan, kejutan suku bunga SBI mampu memberi 

kontribusi dalam menjelaskan variabilitas pertumbuhan ekonomi meskipun dalam 

jangka panjang. Selanjutnya, Solikin (2005) menyatakan bahwa suku bunga SBI 

berpengaruh secara signifikan hanya pada inflasi. Namun, pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan output dan kesempatan kerja relatif kecil

Penelitian lain yang juga relevan yang dilakukan oleh Nova Riana Banjarnahor 

(2008) yang berjudul Mekanisme Suku Bunga SBI Sebagai Sasaran Operasional 

Kebijakan Moneter dan Variabel Makroekonomi Indonesia: 1990.1-2007.4. 

Penelitian ini menggunakan model Differenced Vector Autoregressive (DVAR) 

atau Vector Autoregression (VAR). Dari penelitian itu dapat disimpulkan bahwa 

perubahan SBI sebagai sasaran operasional kebijakan BI berpengaruh langsung 

terhadap perubahan suku bunga deposito dan berpengaruh tidak langsung 

terhadap nilai tukar, M1, GDP, dan IHK. Hasil analisis IRF ditemukan bahwa 

perubahan suku bunga deposito, perubahan persentase nilai tukar, perubahan 

persentase jumlah uang beredar, perubahan persentase nilai PDB, dan perubahan 

persentase nilai IHK memberikan respon terhadap kejutan perubahan suku bunga 

SBI dalam jangka pendek sedangkan dalam jangka panjang tidak bersifat 

permanaen.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang diatas dan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul ”Analisis Pengaruh 
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Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Output dan Inflasi di Indonesia 

Periode 2005:07-2009:12” dengan menggunakan model Differenced Vector  

Autoregressive (DVAR) atau Vector Autoregression (VAR).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah 

sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh kebijakan moneter kerangka kebijakan ITF dengan 

menggunakan BI rate sebagai sasaran operasionalnya terhadap pertumbuhan 

output di Indonesia periode 2005.07 – 2009.12.

2. Bagaimanakah pengaruh kebijakan moneter pada kerangka kebijakan ITF 

dengan menggunakan BI rate sebagai sasaran operasionalnya terhadap inflasi 

di Indonesia periode 2005.07 – 2009.12.

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter terhadap pertumbuhan output  

di Indonesia periode 2005.07 – 2009.12.

2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi di Indonesia 

periode 2005.07 – 2009.12.
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D. Kerangka Pemikiran

Tugas untuk menjaga kestabilai inflasi dan kurs di Indonesia dipikul oleh BI 

sebagai penguasa otoritas moneter. Hal ini sesuai dengan makna yang tersirat 

dalam Undang- Undang No.23 tahun 1999 tentang  Bank sentral yang 

menyebutkan bahwa sasaran utama dari kebjakan moneter adalah menjaga 

kestabilan nilai tukar yang pada akhirnya akan berpengaruh tehadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. 

Dalan menjalankan kebijakannya sejak tahun 2000 BI menggunakan kerangka 

strategis penargetan inflasi (inflation targeting framework).  Penargetan inflasi 

adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan moneter yang ditandai dengan 

pengumuman kepada masyarakat tentang angka target inflasi dalam satu periode 

tertentu (Warjiyo dkk, 2003: 113). Pada awal penerapan ITF (inflation targeting 

framework) ini bank sentral menggunakan monetery base (uang primer) atau 

dikenal sebagai money targetingframework (MTF) sebagai sebagi alat kebijakan 

moneternya. 

Menurut teori Verticalist, yang mendasari dipilihnya kuantitas uang primer 

sebagai instrumen pengendalian moneter adalah bahwa jumlah uang primer 

berada pada kendali otoritas moneter. Dengan asumsi money multipliers stabil dan 

dapat diperkirakan dengan baik, dan perubahan uang primer akan mempenagruhi 

komposisi neraca perbankkan yang pada akhirnya nanti akan mempengaruhi 

perekonomian. Akan tetapi, hasil yang dicapai kurang memuaskan kerena pada 

kenyataannya target inflasi yang telah ditetapkan sering tidak sesuai dengan 

dengan inflasi yang terjadi (Astuti, 2009). Oleh karena itu, mulai Juli 2005 
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monetery base (uang primer) tidak digunakan lagi sebagai sasaran operesional 

kebijakan bank sentral Indonesia dan diganti menggunakan suku bunga atau 

dalam hal ini suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Gambar 1.2. Kerangka pemikiran (Diadaptasi dari Warjiyo, 2004 dan 
         Insukindro,2004, (dimodifikasi).
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tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di 

8

Kebijakan Moneter 
Infation Targeting 

framework

Kerangka Lite ITF 
(2000:01-2005:06)

Kerangka ITF 
(2005:07-Sekarang)

Uang Primer BI rate 

r PerbankkanNeraca Bank

Jumlah Uang Beredar

Pertumbuhan Output

Inflasi



pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, 

penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. 

Secara operasional, stance kebijakan moneter saat ini dicerminkan oleh penetapan 

suku bunga kebijakan (BI Rate) yang diharapkan akan memengaruhi suku bunga 

pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Perubahan 

suku bunga ini pada akhirnya akan memengaruhi output dan inflasi. Secara umum 

pada awalnya otoritas kebijakan moneter di Indonesia atau BI mengambil 

kebijakan moneternya untuk ekspansi atau kontraksi yaitu menaikkan atau 

mengurangi jumlah uang beredar dengan menurunkan atau menaikan BI rate yang 

kemudian akan direspon oleh perbankan dan pada akhirnya nanti akan 

berpengaruh terhadap pertumbuhan output dan inflasi.

E. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah, tujuan, dan kerangka pemikiran diatas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Persamaan Pertumbuhan Output:

a. Diduga BI rate berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan output.

b. Diduga suku bunga deposito 1 bulanan riil berpengaruh negatif terhadap 

pertumbuhan output.

c. Diduga jumlah uang beredar (M2) berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan output.

d. Diduga inflasi berpengaruh negatif  terhadap pertumbuhan output.
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2. Persamaan inflasi:

a. Diduga BI rate berpengaruh negatif terhadap inflasi.

b. Diduga suku bunga deposito 1 bulanan riil berpengaruh negatif terhadap 

inflasi.

c. Diduga jumlah uang beredar (M2) berpengaruh positif terhadap  inflasi.

d. Diduga pertumbuhan output berpengaruh negatif  terhadap inflasi.

F.   Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisin ini adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan yang terdiri dari latar balakang dan masalah, 

perumusan masalah, tujuan, kerangka penelitian, hipotesis, dan 

sistematika penulisan

Bab II. Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan penelitian dan juga penelitian terdahulu yang serupa 

dengan penelitian ini.

Bab III. Metode penelitian yang berisikan tentang tahapan penelitian dan 

semua yang berkaitan dengan alat yang digunakan dalam 

penelitian.

Bab IV. Hasil perhitungan dan pembahasan berisikan analisis hasil yang 

telah dilakukan.

Bab V. Simpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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