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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan Moneter di Indonesia  

Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh 

Bank Sentral atau Otoritas Moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter 

dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian 

yang diinginkan (Warjiyo dan Solihin, 2003). Kebijakan moneter merupakan 

bagian dari kebijakan ekonomi makro dan memiliki hubungan yang sangat 

terkait. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan 

terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi 

secara seimbang. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor riil dan 

keuangan melalui mekanisme berbagai jalur transmisi kebijakan moneter yaitu 

jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem 

perbankan (Warjiyo, 2004). 

Gambar 2.1 menyajikan peranan kebijakan moneter yang digambarkan 

melalui prilaku kurva LM dan kombinasinya dengan kurva IS yang 

menggambarkan sektor fiskal. Kebijakan moneter dan fiskal akan mencapai 

keseimbangannya pada titik A di mana kurva LM dan kurva IS saling 

berpotongan dengan membentuk harga keseimbangan suku bunga I dan neraca 

pembayaran BP (balance payment). Apabila Bank Sentral ingin mencapai 

pertumbuhan ekonomi, maka secara teoritis dapat dilakukan dengan menggeser 

kurve LM ke kanan, yaitu dengan menambah jumlah uang beredar dan akhirnya 
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mendorong penurunan suku bunga. Kurva LM dapat digeser dari LMo ke 

LM1, yang menyebabkan penurunan suku bunga menggerakkan produksi ke 

kanan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kurve IS-LM 

 

Kebijakan moneter dalam rangka mencapai stabilitas perekonomian 

nasional atau peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional dilakukan dengan 

mempergunakan sejumlah instrumen pilihan untuk mencapai sasaran akhir. 

Melalui kebijakan moneter diharapkan dapat dicapai tingkat pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, inflasi yang rendah, dan 

neraca pembayaran yang seimbang. 

Inflation targeting merupakan kerangka kerja Bank Indonesia dalam 

mencapai dan memelihara kestabilan harga dengan menentukan sasaran kebijakan 

moneter secara eksplisit dengan berdasarkan pada proyeksi dan target inflasi 

Kerangka kerja Inflation Targeting menurut Bernanke dan Woodford (2002), 

Taylor (2000),  serta Svendson (2006) sebagai berikut : 
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1) Bank Indonesia menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah 

mencapai dan menjaga inflasi yang rendah. 

2) Mengumumkan target inflasi kepada publik karena Bank Indonesia 

berkomitmen dan menjamin kepada publik bahwa setiap kebijakan Bank 

Indonesia akan mengacu pada target tersebut dan bank sentral bertanggung 

jawab jika target tersebut tidak tercapai. 

3) Bank Sentral adalah independen dan bebas dari campur tangan pemerintah  

4) Tidak terdapat fiscal dominant yang mengganggu stabilitas perekonomian 

nasional. 

Prinsip yang mendasari kerangka kerja tersebut adalah sasaran akhir 

kebijakan moneter hanyalah mencapai dan memelihara laju inflasi yang rendah 

dan stabil dengan asumsi: 

1) Laju inflasi yang tinggi adalah suatu bentuk biaya yang harus ditanggung oleh 

perekonomian berupa pertumbuhan ekonomi yang rendah dan menurunnya 

nilai rill dan pendapatan nasional. 

2) Kebijakan moneter melalui pengendalian uang beredar tidak dapat 

mempengaruhi pertumbuhan output rill dalam jangka waktu panjang. 

3) Bertujuan stabilisasi dan menurunkan inflasi dalam jangka panjang. 

 Syarat-syarat agar berhasil melaksanakan inflation targeting, antara lain : 

1) Bank Indonesia harus mandiri terutama dalam melaksanakan kebijakan 

moneter. 

2) Kebijakan nilai tukar adalah mengambang. 

3) Keberadaan indikator harga adalah relevan dengan sasaran kebijakan. 
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4) Metodelogi proyeksi inflasi yang baik. 

5) Tidak ada dominasi sektor fiskal. 

Konsep dasar kerja tersebut antara lain : 

1) Sasaran inflasi 

Dimulai dengan penetapan dan diumumkannya sasaran inflasi yang ingin 

dicapai oleh bank sentral. Penetapan ini didasarkan dengan pertimbangan 

berbagai faktor dan perkembangan ekonomi makro terutama kerugian sosial 

atau social loss akibat trade off antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. 

Penentuan inflasi harus dapat dipergunakan sebagai ukuran atau anchor dari 

pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral dan penetapan itu untuk jangka 

panjang. 

2) Kebijakan moneter  forward  looking 

Kebijakan moneter awal bersifat antisipatif atau bukan relatif karena adanya 

tenggang waktu antara pengaruh kebijakan moneter dan inflasi. Seberapa 

lama tingkat inflasi tertentu ditetapkan adalah tergantung pada tenggang 

waktu tersebut. 

3) Transparansi 

Kunci sukses penerapan inflation targeting oleh bank sentral adalah 

transparan sehingga ekspektasi inflasi masyarakat yang terbentuk adalah 

sesuai dengan yang diiniginkan oleh bank sentral. Bentuk transparansi 

tersebut adalah penjelasan bank sentral kepada publik secara periodik tentang 

perkembangan ekonomi terkini, proyeksi inflasi, kebijakan yang diambil 

untuk menjaga tetap pada jalurnya. 
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4) Akuntabilitas dan Kredibilitas 

Dengan mengumumkan target inflasi kepada publik berarti melekat 

akuntabilitas karena bank sentral mempertanggungjawabkan target tersebut. 

Kredibilitas bank sentral tergantung kepada komitmen bank sentral dalam 

mencapai target inflasi yang ditetapkan sehingga penerapan target dilakukan 

dengan dibangunnya mekanisme pengembalian keputusan dengan 

mengandalkan hasil evaluasi dan penyusunan skenario proyeksi ke depan 

berdasarkan model-model ekonomi. 

  Secara teoritis, pengertian inflasi merujuk pada perubahan tingkat harga 

umum (barang dan jasa) yang terjadi secara terus-menerus. Data perkembangan 

harga barang didasarkan pada cakupan barang dan jasa dalam komponen 

pembentuk PDB, indek harga perdagangaan besar, atau indeks harga konsumen. 

Sasaran laju inflasi ditetapkan atas dasar tahun kalender dengan memperhatikan 

perkembangan dan prospek ekonomi mikro. 

  

2.1.1 Independensi Bank Sentral 

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter ditugaskan membangun sistem 

kelembagaan yang kuat dan independen dalam mengelola dan mendayagunakan 

devisa. Di dalam mengelola keuangan nusantara yang sehat, Bank Indonesia 

sebagai Bank Sentral harus mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah atau 

pihak lain serta kinerjanya tetap diawasi. Oleh karena itu agar independensi dapat 

dijalankan dengan baik dan kinerja dapat dipertanggungjawabkan, independensi 

Bank Indonesia menjadi prasyarat tercapainya kesejahteraan masyarakat. 
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Independensi Bank Indonesia memiliki dasar hukum sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23D “Negara memiliki suatu bank sentral yang 

susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab dan independensinya diatur 

dengan undang-undang”. Di samping itu juga dipertegas dengan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Pasal 4 ayat 2 “Bank Indonesia 

adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah 

dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam 

undang-undang ini”.   

Meyer (2000) mendefinisikan independensi bank sentral sebagai 

terbebasnya bank sentral dari pengaruh, intruksi/pengarahan, atau control, baik 

dari badan eksekutif maupun dari badan legislative. Sementara itu, Fraser (1994) 

mendefinisikan independensi bank sentral sebagai kebebasan bank sentral untuk 

dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-

pertimbangan politik. Namun menurut Fraser, langkah bank sentral melakukan 

konsultasi/koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menyelaraskan kebijakan 

yang menjadi kewenangan masing-masing tidak menyalahi prinsip bank sentral.  

Undang-undang tentang Bank Indonesia mengatur independensi Bank 

Indonesia baik di bidang kelembagaan, sasaran moneter, instrument kebijakan 

moneter, personal, maupun keuangan sebagai berikut :  

1. Independensi Kelembagaan 

Bank Indonesia merupakan lembaga Negara   yang independen dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya serta bebas dari campur tangan 

pemerintah dan/atau pihak lain. Bentuk campur tangan tersebut adalah segala 
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perbuatan pihak lain secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi 

kebijakan dan pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah sesuai dengan amanat dalam Pasal 7 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana 

diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 dan terakhir Undang-

Undang No. 6 Tahun 2009 dengan tugas-tugas kebijakan moneter, system 

pembayaran dan perbankan dengan akuntabilitas dan transparan. 

2. Independensi Sasaran Akhir 

Yaitu kebebasan bank sentral dalam menetapkan sasaran akhir kebijakan 

moneter (seperti sasaran inflasi atau pertumbuhan ekonomi) sebagai 

penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang. 

3. Independensi Instrumen 

Yaitu kebebasan bank sentral dalam menggunakan instrument moneter dan 

menetapkan sendiri target operasional kebijakan moneter untuk mencapai 

sasaran akhir yang ditetapkan. Independensi instrumen dapat berupa 

kewenangan penuh bank sentral dalam menetapkan jumlah uang beredar 

dan/atau suku bunga serta larangan pemberian pinjaman oleh bank sentral 

kepada pemerintah. Pada umumnya, bank sentral memiliki independensi 

sehingga dapat menentukan cara yang paling efektif dan akuntabel dalam 

mengarahkan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran akhir yang 

telah ditetapkan. Misalkan bank sentral memiliki kewenangan penuh 

menetapkan instrument seperti giro wajib minimum. 
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4. Independensi Personal 

Yaitu  kemampuan dan kewenangan dewan gubernur bank sentral sebagai 

badan pembuat kebijakan untuk menolak campur tangan pemerintah 

dan/atau pihak lain dalam melaksanakan tugas-tugas yang ditetapkan 

dalam undang-undang. 

5. Independensi Keuangan 

Yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada bank sentral 

untuk menetapkan dan mengelola anggaran dan asset kekayaannya tanpa 

perlu persetujuan dari pemerintah atau parlemen. Pertanggungjawaban 

pengelolaan keuangan bank sentral dilakukan melalui audit yang 

dilakukan oleh auditor independen yang hasilnya dipublikasikan kepada 

masyarakat.   

 

2.1.2 Kebijakan Moneter Berbasis Single Anchor Suku Bunga 

Instrumen moneter yang digunakan Bank Indonesia adalah berbasis suku 

bunga BI rate atau single anchor. BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang 

mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan Bank 

Indonesia dan diumumkan kepada publik oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia 

melalui rapat Dewan Gubernur yang diadakan setiap bulan dan diimplementasikan 

pada operasi moneter melalui pengelolaan likuiditas di pasar uang untuk mencapai 

sasaran operasional kebijakan moneter dengan mempertimbangkan perkembangan 

tingkat inflasi, stabilitas nilai rupiah dan perekonomian.  
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Perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai 

sasaran operasional kebijakan moneter diharapkan direspon dengan pergerakan 

pada suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia akan 

menaikkan BI rate apabila tingkat inflasi diperkirakan melampaui sasaran yang 

ditetapkan dan sebaliknya. Selain inflasi sebagai sasaran bagi Bank Indonesia 

dalam melaksanakan kebijakan moneter melalui suku bunga adalah kestabilan 

nilai tukar rupiah dan kestabilan perekonomian.  Agar pergerakan suku bunga 

PUAB sesuai dengan koridornya, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga 

dan memenuhi likuiditas perbankan secara seimbang sehingga tercipta suku bunga 

yang wajar dan stabil melalui operasi moneter tersebut, sehingga mekanisme 

transmisi di sektor keuangan dan di sektor riil dapat berjalan dengan efektif . 

Operasi moneter  tersebut dilaksanakan melalui Operasi Pasar Terbuka dan 

standing facilities. 

 

2.1.3 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dan Target Inflasi 

Kebijakan  moneter  yang ditempuh bank sentral dalam mempengaruhi 

kegiatan ekonomi selalu menjadi  perhatian baik  dari dimensi  nasional maupun 

dimensi regional. Kebijakan moneter secara structural dirancang untuk sebuah 

tujuan nasional  namun dampak atau respon dari berbagai koridor di indonesia 

berbeda-beda. Hal ini tergantung dari pendalaman pasar keuangan, struktur 

keuangan daerah dan hubungan perdagangan.  

Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses kebijakan 

moneter dengan menggunakan instrumen-instrumen moneter dalam 
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mempengaruhi berbagai aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran 

transmisi sehingga pada akhirnya mencapai tujuan akhir yang ditetapkan 

(Taylor,1995) . Mekanisme transmisi kebijakan moneter merupakan proses yang 

kompleks dan karenanya dalam teori ekonomi moneter sering disebut dengan 

“Black box (Mishkin, 2004). Mekanisme transmisi kebijakan moneter dalam 

penelitian ini menggunakan saluran transmisi suku bunga dan nilai tukar sesuai 

dengan Gambar 2.2 di bawah ini. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Instrumen               Sasaran                        Perkiraan             Sasaran      

Moneter              Operasional               Sasaran Antara          Akhir 

========         ============       ===========         ======== 

 1. Operasi PasarTerbuka

     SBI

     SBPU

     Obligasi Pemerintah 

 2. Fasilitas Diskonto

 3. Statutory Reserve

 4. Modal suasion      
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Gambar 2.2  

MekanismeTransmisi Kebijakan Moneter 

Sumber: Wijoyo Santoso dan Iskandar, 2006  

 

Melalui saluran suku bunga kebijakan moneter yang ditempuh bank 

sentral akan berpengaruh terhadap perkembangan berbagai suku bunga disektor 

keuangan dan selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat inflasi dan output real. 

Pada tahap awal kebijakan yang ditempuh bank sentral akan berpengaruh terhadap 

perkembangan suku bunga jangka pendek seperti suku bunga SBI dan suku bunga 
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PUAB di pasar uang rupiah. Perkembangan selanjutnya akan mempengaruhi suku 

bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan melalui tenggat waktu. 

Transmisi suku bunga dari sektor keuangan ke sektor riil akan tergantung pada 

pengaruhnya terhadap konsumsi dan investasi. Selanjutnya akan berdampak pada 

permintaan agregat, inflasi dan  output real.  

 Jalur nilai tukar relevan bagi negara yang menyatu dengan ekonomi 

terbuka seperti Indonesia.  Saluran nilai tukar menekankan pentingnya pengaruh 

perubahan harga asset financial terhadap berbagai aktivitas ekonomi terutama 

pengaruhnya assets financial dalam bentuk valuta asing yang timbul dari kegiatan 

ekonomi suatu negara dengan negara lain. Pengaruhnya tidak saja terjadi pada 

perubahan nilai tukar tetapi juga pada aliran dana masuk dan keluar suatu Negara 

karena aktivitas perdagangan luar negeri maupun aliran dana luar negeri, 

selanjutnya akan berpengaruh pada inflasi dan output riil negara tersebut. Semakin 

terbuka suatu perekonomian yang disertai dengan sistem nilai tukar yang 

mengambang dan system devisa bebas maka semakin besar pengaruh nilai tukar 

dan aliran modal  luar negeri.   

 

2.2 Financial Deepening dan Pertumbuhan Ekonomi 

Studi tentang peranan pasar keuangan akan sangat ditentukan oleh kondisi 

financial development suatu Negara. Semakin berkembang baik pasar keuangan 

suatu negara, maka semakin efektif kebijakan moneter dalam menentukan arah 

pergerakan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka memahami dinamika pasar 

keuangan suatu Negara dapat dilihat dari dua fungsi utamanya. Pertama, adalah 
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dampak dari aktivitas financial dan kinerja dari pasar keuangan tersebut dalam 

memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Pertama, adalah berfungsinya 

alat-alat pembayaran untuk mendukung transaksi antar masyarakat yang semakin 

efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong alokasi sumber daya seperti 

perdagangan, produksi dan investasi. Kedua, bahwa pasar keuangan dapat 

memberikan jaminan bagi warga masyarakat untuk bertransaksi melalui 

penggunaan alat pembayaran yang stabil dan rendah resiko (Greenwood dan 

Javanovic, 1990). 

Berkaitan dengan pasar financial dan pertumbuhan ekonomi, studi pustaka  

yang mengawali gagasan tentang korelasi antara pasar keuangan dengan 

pertumbuhan ekonomi bersumber dari gagasan Robinson (1952), yang melihat 

tentang peranan dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga 

pasar keuangan ditanggapi sebagai aspek permintaan dunia usaha. Pertumbuhan 

ekonomi dipandang sebagai dinamika yang akan menyerap lebih banyak pasar 

keuangan dengan pelayanan yang lebih baik.  Gagasan lain sebelum yang berbeda 

dengan Robinson adalah  bahwa pasar financial dipolakan sebagai passive dan 

tidak bergerak sehingga dinyatakan sebagai supply leading. 

Studi dari Goldsmith (1969), berdasarkan data time-series menemukan 

adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan pasar 

keuangan. Studi yang lebih maju ditunjukkan oleh Levine dan Zervos (1998), 

Levine (2000), yang menemukan korelasi yang sangat kuat antara financial 

development dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, studi bersangkutan 

belum sepenuhnya menggambarkan  hubungan kausalitas dibanyak negara. 
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Arellano dan Bond (1991), memanfaatkan sumber data time-series panel 

data dan menemukan bahwa financial intermediary pada industri perbankan 

meliputi variabel hutang lancar dan pinjaman dunia usaha ternyata berdampak 

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,baik dengan bersumber dari data cross-

section maupun dari data panel. King dan Levine (1993), melakukan kajian 

keterkaitan antara financial development dengan pertumbuhan ekonomi dengan 

mempergunakan sejumlah analisis perbandingan ratio antara dana pihak ketiga 

dengan total asset perbankan, berdasarkan sumber data cross-section mencakup 

80 negara, menemukan bahwa pengembangan studi financial deepening 

menunjukkan bahwa financial development berdampak signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi. 

 

2.2.1 Reformasi Pasar Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi  

Reformasi pasar keuangan berperan sebagai penentu pertumbuhan 

ekonomi di suatu neagara. Paling sedikit terdapat dua pandangan yang berbeda 

terhadap kinerja keuangan dalam kaitannya sebagai pemicu pertumbuhan 

ekonomi. Robinson (1986), menyatakan sebagai ‘demand following’ yaitu di 

mana dunia usaha akan menciptakan sendiri kebutuhan permodalan  dalam rangka 

berproduksi dan investasi. Persaingan antar industri perbankan dalam memberikan 

pelayanan kepada pengusaha akan mendorong tumbuh berkembangnya inovasi 

produk keuangan, sehingga sebagaimana dinyatakan oleh Patrick (1996), bahwa 

pertumbuhan ekonomi akan mengharuskan sejumlah lembaga keuangan berusaha 
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menyajikan pelayanan jasa keuangan yang semakin atraktif dan dapat 

memberikan pilihan bagi kepentingan produksi dan investasi.   

Pandangan yang berbeda bersumber dari ‘supply leading’ yang 

menyatakan bahwa pengembangan inovasi keuangan yang bersaing satu sama 

lainnya, tanpa terlalu banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah, akan 

menciptakan pasar keuangan yang efisien sehingga dapat menjadi pemicu bagi 

pertumbuhna ekonomi. 

McKinnon (1973) dan Shaw (1973), mengembangkan financial model 

tentang peranan positif dari kinerja pasar keuangan dan peranan reformasi 

keuangan yang akan dapat menciptakan pasar keuangan yang efisien dan 

seimbang dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi.  

Berdasarkan McKinnon dan Shaw, menyatakan bahwa melambatnya  

gerak pasar financial disebabkan oleh kondisi tingginya suku bunga perbankan, 

yang juga akhirnya menyebabkan terhambatnya realisasi kredit perbankan, 

sehingga pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi, sehingga dengan 

demikian diperlukan libralisasi financial system untuk mendorong pertumbuhan 

ekonomi.   

 

2.2.2 Teori Pertumbuhan Neo-Klasik 

Teori pertumbuhan Solow-Swan yang relevan dalam penelitian ini telah 

dikategorikan sebagai teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan Solow 

dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, 

pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam 
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perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa 

suatu negara secara keseluruhan. Dalam model ini, pertumbuhan ekonomi jangka 

panjang ditentukan secara exogen, atau dengan kata lain ditentukan di luar model. 

Model ini memprediksi bahwa pada akhirnya akan terjadi konvergensi dalam 

perekonomian menuju kondisi pertumbuhan steady-state yang bergantung hanya 

pada perkembangan teknologi dan pertumbuhan tenaga kerja. Dalam hal ini, 

kondisi steady-state menunjukkan equilibrium perekonomian jangka panjang 

(Mankiw, 2000). 

Asumsi utama yang digunakan dalam model Solow adalah bahwa modal 

mengalami diminishing returns. Jika persediaan tenaga kerja dianggap tetap, 

dampak akumulasi modal terhadap penambahan output akan selalu lebih sedikit 

dari penambahan sebelumnya, mencerminkan produk marjinal modal (marginal 

product of capital) yang kian menurun Jika diasumsikan bahwa tidak ada 

perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga kerja, maka diminishing return 

pada modal mengindikasikan bahwa pada satu titik, penambahan jumlah modal 

(melalui tabungan dan investasi) hanya cukup untuk menutupi jumlah modal yang 

susut karena depresiasi. Pada titik ini perekonomian akan berhenti tumbuh, karena 

diasumsikan bahwa tidak ada perkembangan teknologi atau pertumbuhan tenaga 

kerja. 

Pertumbuhan  ekonomi  menurut  model  pertumbuhan  Solow  dirancang 

untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan 

angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta 

bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa menuju pertumbuhan 
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steady-state yang bergantung hanya pada perkembangan teknologi dan 

pertumbuhan tenaga kerja. 

Kenaikan tingkat tabungan akan mengarah ke tingkat pertumbuhan 

ekonomi output yang tinggi hanya jika kondisi steady-state dicapai. Saat 

perekonomian berada pada kondisi steady-state, tingkat pertumbuhan output per 

pekerja hanya bergantung pada tingkat perkembangan teknologi. Hanya 

perkembangan teknologi yang bisa menjelaskan peningkatan standar of living 

yang berkelanjutan. 

Model solow diawali dari fungsi produksi Y/L = F(K/L) dan dituliskan 

sebagai y = f(k), di mana y = Y/L dan k = K/L produksi ini menunjukkkan bahwa 

jumlah output per pekerja (Y/L) adalah fungsi dari jumlah modal per pekerja 

(K/L) fungsi produksi mengasumsikan diminishing return terhadap modal yang 

mencerminkan dari kemiringan dari fungsi produksi tersebut. Kemiringan fungsi 

produksi menggambarkan produk marjinal modal (marginal product of capital) 

yang  menggambarkan  banyaknya  output  tambahan  yang  dihasikan  seorang 

pekerja ketika mendapatkan satu unit modal tambahan, Mankiw (2000). Model 

Solow secara matematis, sebagai berikut, 

Δk = sf (k)-(n+ δ+g)k  ...........................................................................  (2.1) 

di mana : 

y  = f(k) = F(K/L) 

n  = tingkat pertumbuhan penduduk 

δ  = depresiasi 

k  = modal per pekerja = K/L y = output per pekerja = Y/L s = tingkat 

tabungan 

g  = tingkat perkembangan teknologi yang mengoptimalkan tenaga 

kerja 
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Pada model Solow tanpa perkembangan teknologi, perubahan modal per 

pekerja ditentukan oleh tiga variabel berikut, yaitu investasi (s), pertumbuhan 

penduduk (n) dan depresiasi atau penyusutan (δ). 

Dalam kondisi steady-state, Δk harus sama dengan nol sehingga sf(k) = 

(n+ δ)k, 

sf(k) = (n + δ+ g) k ................................................................................  (2.2) 

Pada kondisi steady-state, output per tenaga kerja dan konsumsi per tenaga 

kerja masing- masing adalah sebagai berikut. 

y   = f (k) ............................................................................................... (2.3a) 

C  = y − i 

= f (k) − sf (k) 

= f (k) − (n + δ + g)k   .......................................................................  (2.3b) 

Pada kondisi golden-rule, diketahui bahwa produk marginal modal 

pertenaga kerja adalah 

MPK = (n + δ + g)k 

Secara grafik, model pertumbuhan Solow (tanpa perkembangan teknologi) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Model Pertumbuhan Solow 

Sumber : Mankiw (2000) 
 

y,i 

k 

i=sf (k) 

y=f (k) 

(n+ + g) k 
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Jika sf (k) > (n+ δ+g)k , atau jika tabungan lebih besar daripada tingkat 

pertumbuhan  penduduk  ditambah  tingkat  depresiasi  dan  kemajuan  teknologi, 

maka modal per pekerja (k) akan naik. Kondisi ini dikenal sebagai capital 

deepening. Sementara capital widening merujuk pada kondisi saat modal 

meningkat pada tingkatan yang hanya cukup untuk mengimbangi pertumbuhan 

penduduk dan depresiasi. 

Pada kondisi steady-state, output per pekerja adalah konstan. Namun 

demikian, output total tumbuh dengan kecepatan sama dengan pertumbuhan 

penduduk, yaitu n. Apabila modal per pekerja lebih kecil dari modal pekerja 

steady- state  atau tabungan lebih besar dari modal yang dibutuhkan maka modal 

per pekerja naik menuju modal per pekerja steady state. Ini menunjukkan capital 

deepening dan mendorong peningkatan output per pekerja. Apabila modal per 

pekerja lebih besar dari modal per pekerja steady state atau tabungan  lebih  kecil 

dari  modal  yang  dibutuhkan  maka  modal  per pekerja turun menuju modal per 

pekerja steady-state.  

 
Gambar 2.4  

Model Pertumbuhan Solow Dengan Perubahan pada Tingkat Tabungan 

Sumber: Mankiw (2000) 
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Apabila tingkat tabungan (s) naik maka modal per pekerja steady-state 

naik. Peningkatan modal per pekerja (k) m a k a  akan meningkatkan output 

per tenaga kerja (y) dan konsumsi per pekerja (c). 

 

  
Gambar 2.5 

Model Pertumbuhan Solow dengan Perubahan  

pada Pertumbuhan Penduduk 

Sumber: Mankiw (2000) 
 

Pertumbuhan penduduk pada Gambar 2.5 di atas, kenaikan tingkat 

pertumbuhan penduduk dari n ke n1 menghasilkan garis capital widening baru 

(n1+d). Kondisi steady-state tingkat per pekerja yang lebih rendah 

dibandingkan kondisi steady-state awal titik B, memiliki tingkat modal per 

pekerja yang lebih rendah dibandingkan kondisi steady-state awal di titik A. 

Model Solow memprediksi bahwa perekonomian dengan tingkat pertumbuhan 

penduduk yang lebih tinggi akan memiliki tingkat modal per pekerja yang lebih 

rendah dan karenanya pendapatan yang lebih rendah pula. 

Ada dua masalah dalam perhitungan besarnya perbedaan pendapatan 

berdasarkan  perbedaan  modal.  Pertama,  perbedaan  modal  yang  dibutuhkan 

adalah terlalu besar. Tidak ada bukti mengenai perbedaan pada stok modal. 
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Kenyataan bahwa rasio modal-output adalah konstan terhadap waktu. Kedua, 

adalah perbedaan dalam output untuk modal yang berbeda tanpa perbedaan tenaga 

kerja efektif akan berimplikasi pada keragaman yang sangat besar pada tingkat 

pengembalian terhadap modal. Jika pasar bersifat kompetitif, tingkat 

pengembalian terhadap modal adalah sama dengan produk marginal, f(k) 

dikurangi depresiasi. 

Teori yang digagas oleh Solow adalah sangat bermanfaat sebagai review 

dalam penyusunan model makro ekonomi yang berbasis regional, di mana 

produksi dan tabungan dikonsepkan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Model Solow juga dimaksudkan sebagai konsep dalam memandang 

dinamika ekonomi daerah yang tidak dapat dilepaskan dari kajian makro ekonomi 

terhadap dinamika perkembangan penduduk dan arah perkembangan teknologi 

sebagai factor penentu dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah. 

 

2.2.3 Output Gap Perekonomian Indonesia 

Output gap merupakan selisih antara output  aktual dengan output 

potensial. Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya, 

sedangkan output potensial  adalah  nilai output perekonomian yang optimal 

yang dapat dianggap permanen  dan berkelanjutan (sustainable) dalam jangka 

menengah tanpa adanya kejutan (shock) dan tekanan inflasi. Dengan demikian 

output gap dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan kelebihan 

permintaan (excess demand) atau kelebihan penawaran (excess supply) dalam 

perekonomian.   
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Output gap yang bernilai negative mengindikasikan  nilai output aktual 

yang lebih rendah dari potensialnya  atau pertumbuhan ekonomi yang tidak 

optimum. Dalam kondisi seperti ini penawaran cenderung berlebih (excess 

supply) sehingga tingkat  harga-harga juga cenderung menurun atau deflasi. 

Pertumbuhan ekonomi  yang tidak maksimum juga menyebabkan meningkatnya 

angka  pengangguran  serta penurunan penerimaan pajak. Dari sisi kebijakan 

moneter, bank sentral dapat mempertimbangkan untuk melakukan kebijakan 

moneter  longgar  seperti penurunan suku bunga dan  meningkatkan  jumlah uang 

beredar  sehingga penyaluran  kredit meningkat dan  dengan demikian akan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.  

Sebaliknya output gap yang positif  mengindikasikan nilai output actual 

yang lebih tinggi dari output optimumnya. Output gap positi biasanya ditandai 

dengan  permintaan yang berlebih  (excess demand) sehingga tingkat harga-harga 

cenderung mengalami kenaikan yang signifikan atau laju inflasi yang  relative 

tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang  melampaui optimalnya juga menyebabkan  

meningkatnya  permintaan terhadap  barangbarang impor, sehingga neraca 

perdagangan menjadi deficit atau  neraca transaksi berjalan mengalami defisit 

yang pada  gilirannya dapat memicu sentiment negative terhadap perekonomian 

secara keseluruhan, terutama terhadap nilai tukar   rupiah.  

Otoritas moneter juga dapat memperlambat  pertumbuhan ekonomi dengan 

menaikkan  suku bunga, memperlambat  pertumbuhan jumlah  uang   beredar   

sehingga memperlambat  pertumbuhan kredit yang pada gilirannya akan 

memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.  
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2.2.4 Teori Pertumbuhan Schumpeter  

Teori pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan penelitian ini adalah  

teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter yang dikenal dengan Teori Schumpeter. 

Menurut Sukirno (2006), teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh 

para pengusaha dan mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan 

oleh jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) dalam masyarakat yang mampu 

melihat peluang dan berani mengambil risiko membuka usaha baru, maupun 

memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan 

usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang 

bertambah setiap tahunnya. Menurut Arsyad (2010), teori Shumpeter ini pertama 

kali dikemukakan oleh Joseph Alois Schumpeter dalam bukunya yang berbahasa 

Jerman pada tahun 1911 yang dikemudian pada tahun 1934 diterbitkan dalam 

bahasa Inggris dengan judul The Theory of Economic Development. Kemudian 

diulas lebih dalam teorinya mengenai proses pembangunan dan factor utama yang 

menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 

dengan judul Business Cycle.  

Salah satu pendapat Schumpeter yang menjadi landasan teori 

pembangunannya adalah adanya keyakinan bahwa system kapitalisme merupakan 

system yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. 

Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem  

kapitalisme akan mengalami stagnasi. Pendapat ini sama dengan pendapat kaum 

klasik. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan 

ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau 
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pengusaha (entrepreneurs). Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa 

diterapkan dengan adanya inovasi oleh para entrepreneurs. Dan kemajuan 

ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan output total masyarakat. 

Dalam membahas perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian 

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya 

merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, 

pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan 

oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi  yang digunakan dalam proses 

produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri. Misalnya, 

kenaikan ouput yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun 

penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi 

produksi yang lama.  

Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh 

adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (entrepreneurs). Inovasi di 

sini bukan hanya berarti perubahan yang “radikal‟ dalam hal teknologi, inovasi 

dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukuan pasar 

baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari 

system ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.  

Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi akan berkembang pesat dalam 

lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk 

menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), lingkungan yang paling cocok untuk itu 

adalah lingkungan masyarakat yang menganut paham laissez-faire, bukan dalam 

masyarakat sosialis ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas 
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penduduknya. Dalam masyarakat yang menganut mekanisme pasar, besarnya 

insentif yang akan diterima seseorang karena adanya penemuan penemuan baru 

lebih besar dibandingkan dengan insentif yang diterima oleh  masyarakat sosialis. 

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan  

teknologi yang menunjang adanya kreativitas para pengusaha. Adanya lingkungan 

yang menunjang kreativitas akan mampu melahirkan beberapa pengusaha perintis 

(pioneer) yang mencoba menerapkan ide-ide baru mereka dalam kehidupan 

ekonomi (cara berproduksi baru, produk baru, bahan mentah, dan sebagainya).  

Mungkin tidak semua pengusaha perintis tersebut akan menuai sukses dalam 

inovasinya. Bagi pengusaha perintis yang menuai sukses dalam inovasinya 

tersebut, dia akan memperoleh keuntungan monopoli atas buah kreativitasnya, 

karena di mata konsumen belum ada pengusaha lain yang melakukan terobosan 

seperti yang dia lakukan. Namun perlu diingat bahwa posisi monopoli tersebut 

tidak akan bertahan lama, karena hal yang senatiasa menyertai inovasi adalah 

adanya imitasi. Seorang innovator akan terus-menerus berada di atas apabila dia 

selalu melakukan improvisasi atas inovasi-inovasinya terdahulu.  

Posisi monopoli  ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan 

normal yang diterima oleh para pengusaha yang tidak melakukan inovasi. 

Keuntungan monopolistis ini merupakan imbalan bagi para inovator dan sekaligus  

juga merupakan rangsangan bagi para calon inovator. Sehingga, hasrat untuk 

berinovasi seringkali terdorong oleh adanya harapan memperoleh keuntungan 

tersebut.  
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Menurut Schumpeter, inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu (1) 

diperkenalkannya teknologi baru, (2) menimbulkan  keuntungan lebih 

(keuntungan monopolistis ) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi 

modal, dan (3) inovasi akan selalu diikuti oleh timbulnya proses peniruan (imitasi) 

yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut.  

Proses peniruan (imitasi) tersebut pada akhirnya akan diikuti oleh investasi 

(akumulasi modal) oleh para peniru (imitator) tersebut. Proses peniruan ini akan 

berpengaruh pada dua hal yaitu (1) menurunnya keuntungan monopolistis yang 

dinikmati oleh para inovator, dan (2) adanya penyebaran teknologi baru 

(technological dissemination) di dalam masyarakat sehingga teknologi tersebut 

tidak lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya.   

 

2.2.5 Teori Milton Friedman 

Teori permintaan uang Friedman ini dikenal dengan “Restatememt of 

Quantity Theory” (penegasan kembali teori kuantitas). Friedman menyatakan 

bahwa uang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk kekayaan. Permintaan 

uang tergantung pada tiga hal yaitu : (a) total kekayaan yang dimiliki, dalam 

segala bentuk kekayaan ini merupakan kendala anggaran (Budget Constraint), (b) 

harga dan keuntungan (Return) dari masing-masing bentuk kekayaan, dan (c) 

selera dan preferensi pemilik kekayaan. 

Friedman menyatakan bahwa uang dan kebijakan moneter berperan 

penting dalam menentukan aktifitas ekonomi. Argumennya tentang pentingnya 

arti uang berasal dari teori uang kuantitatif (MV=PQ), yang berarti bahwa jumlah 
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uang dalam perekonomian (M) dikalikan jumlah waktu yang digunakan tiap 

rupiah dalam satu tahun untuk membeli barang (V) harus sama dengan output 

ekonomi yang terjual tahun itu (PQ). 

Friedman (Moneterist) berpendapat bahwa jumlah uang beredar 

merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga 

di dalam suatu perekonomian. Dalam jangka pendek jumlah uang beredar 

mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja, sedangkan dalam jangka 

panjang jumlah uang beredar mempengaruhi harga atau inflasi. Menurut Milton 

Friedman “Inflasi ada di mana saja dan selalu merupakan fenomena moneter”. 

Pertumbuhan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mengakibatkan inflasi 

dan pertumbuhan jumlah uang beredar yang tidak stabil berdampak terhadap 

timbulnya gejolak atau fluktuasi ekonomi. Oleh karena itu pertumbuhan jumlah 

uang beredar sangat mempengaruhi harga dan pertumbuhan output (GNP).  

Friedman menyatakan bahwa ketika mungkin uang berpengaruh pada 

aktivitas ekonomi dalam jangka pendek, dalam jangka panjang uang bisa netral 

dan bisa tidak memiliki dampak ekonomis. Ketika ahli ekonomi secara tradisional 

membedakan inflasi karena dorongan biaya dengan inflasi karena dorongan 

permintaan, Friedman justru menyatakan bahwa semua inflasi berasal dari terlalu 

banyaknya permintaan barang ketika terlalu banyak uang yang diciptakan. Inflasi 

menurut Friedman adalah semata-mata fenomena moneter, satu-satunya solusi 

masalah inflasi adalah harus mengendalikan pertumbuhan persediaan uang 

(Kebijakan Moneter). 
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2.2.6 Teori IS-LM 

Sintesa Klasik dan Keynesian: IS-LM Sintesa klasik tingkat bunga timbul 

karena uang adalah produktif dan sebagai dana investasi. Dana ditangan 

pengusaha bisa menambah modal dan mendatangkan keuntungan yang tinggi. 

Dengan kata lain, uang dapat meningkatkan produktifitas dan karena adanya 

kenaikan produktifitas ini maka pengusaha mau membayar bunga. Sedangkan 

sintesa Keynes menekankan uang sebagai aktiva likuid untuk memperoleh 

keuntungan di pasar keuangan (Boediono, 1980). Kedua sintesa tersebut 

dikombinasikan dalam sintesa Hicks yang berhasil dalam mengintegralkan 

keempat faktor seperti tabungan, investasi, permintaan uang untuk spekulasi dan 

penawaran uang dengan pendekatan IS-LM. Interpretasi Hicks dikembangkan 

lebih lanjut oleh Alvin P. Hansen sehingga model IS-LM disebut pula sebagai 

model Hicks-Hansen. Kurva LM menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat 

bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar uang-modal berada 

dala keseimbangan. Kurva IS menunjukkan hubungan antara berbagai tingkat 

bunga dengan pendapatan nasional yang memungkinkan pasar barang dan jasa 

dalam keseimbangan (Rahardja dan Manurung, 2008). Tingkat bunga memiliki 

hubungan negative dengan investasi yang merupakan komponen pertumbuhan 

ekonomi.  

 

2.2.7 Intermediasi Industri Perbankan 

Fungsi intermediasi yang sangat strategis dan seimbang pada industri 

perbankan adalah menjadi agent of development bagi kegiatan perekonomian, 
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dengan menjadi penyedia dana bagi kepentingan pembiayaan investasi. Gambar 

2.6 menyajikan fungsi intermediasi industri perbankan, dengan melakukan 

mobilisasi tabungan masyarakat, serta pada saat bersamaan melaksanakan 

fungsinya sebagai penyedia dana pinjaman untuk kepentingan investasi dan 

produksi untuk para pengusaha. Titik  ro dan r1 pada Gambar 2.6 menunjukkan 

tingkat suku bunga, di mana r1 memposisikan suku bunga tabungan dan ro 

menggambarkan suku bunga kredit komersial.  

 
Gambar 2.6 

Fungsi Mediasi Industri Perbankan 

Sumber: Odeniran dan Udeaja (2010) 

 
 

Garis I menunjukkan kurva permintaan investasi yang akan ditentukan 

oleh besaran suku bunga perbankan. Apabila suku bunga menurun, maka 

permintaan investasi akan semakin meningkat, sebaliknya apabila suku bunga 

menaik, maka permintaan invesrasi akan menurun. Pada sisi lain, kurva 

penawaran So dan S1 adalah kurva penawaran kredit perbankan. Peningkatan 

jumlah kredit yang ditawarkan dari So ke S1 menyebabkan suku bunga turun dari 
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r* ke r**, yang bersamaan dengan itu telah terjadi gairah perluasan investasi. 

Meskipun demikian, tidaklah secara otomatis akan terjadi penurununan suku 

bunga akan ditanggapi sebagai perluasan investasi, karena permintaan investasi 

pada hakekatnya akan sangat tergantung kepada insentif profit yag diperoleh 

pengusaha. Pada pasar keuangan yang tidak efisien, tentu dapat terjadi suku bunga 

kredit perbankan lebih tinggi dari perolehan laba yang mampu diraih pengusaha, 

sehingga tidak terjadi permintaan investasi. 

Dalam rangka mengelola pasar keuangan agar menjadi efisien, akan sangat 

ditentukan oleh financial development dan dukungan industri perbankan pada 

suatu Negara. Apabila industri perbankan tidak efisien, atau pasar keuangan tidak 

pada kondisi mendukung perkembangan persaingan perbankan yang sehat, maka 

intermediasi perbankan tidak akan mampu berperan optimal sebagai agent of 

development suatu bangsa. Maka sebuah pasar keuangan yang efisien, adalah 

dicerminkan oleh stabilitas pasar keuangan di mana kondisi perekonomian makro 

mendapat dukungan dari roda pergeraan sektor riil dengan lingkungan produksi 

yang sehat dan berdaya saing.  

  

2.3 Kebijakan Moneter Berdimensi Regional 

Kebijakan moneter memiliki peranan yang penting dalam struktur 

perekonomian Indonesia. Kebijakan moneter secara structural di rancang untuk 

sebuah tujuan nasional seperti stabilitas nlai rupiah yang dicerminkan pada harga 

barang dan jasa maupun nilai tukar yang terkendali dalam perekonomian, namun 

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri dari daerah-daerah yang 
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memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti struktur ekonomi, pasar 

keuangan dan sumber daya alam sehingga efek kebijakan moneter menjadi tidak 

seragam dan cenderung adanya respon yang berbeda antar daerah. Kebijakan 

moneter berdimensi regional mulai dikembangkan sebagai fokus kajian, karena 

ternyata di sejumlah negara dengan wilayah regional yang luas dan dengan 

potensi ekonomi yang berbeda, memiliki dampak kebijakan moneter yang 

berbeda. Fenomena ini ditunjukan oleh beberapa penelitian, seperti yang 

dilakukan oleh  Carlino dan Defina (1998), yang menunjukkan adanya differential 

effect dari kebijakan moneter terhadap real personal income pada negara-negara 

bagian di Amerika Serikat. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Dow dan Montagnoli (2010) di negara Inggris, Cortes dan Kong (2001) di negara 

China  serta Ridwan et al. (2011), yang menunjukkan struktur industry dan peran 

perbankan terhadap pertumbuhan daerah di Indonesia. Beberapa penelitian 

tersebut menunjukkan pentingnya analisis secara disagregat terhadap efek 

regional dari kebijakan moneter karena sangat membantu pengambil keputusan 

dalam memahami secara tepat bagaimana perekonomian merespon kebijakan 

moneter. Kondisi ekonomi regional dapat sangat berpengaruh terhadap hasil 

agregat secara nasional dan semakin meningkatnya proporsi inflasi daerah 

terhadap inflasi nasional, sehingga perekonomian daerah (regional) memiliki 

peran dan posisi strategis terhadap pembangunan nasional serta menjaga stabilitas 

nilai rupiah. 

Peneliti lain yang juga mengembangkan kebijakan moneter regional 

dimension merujuk kepada Neyapti (2004), tentang  studi fiscal decentralization 
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dan Independensi Bank Sentral dalam merumuskan kebijakan moneter untuk 

merumuskan sasaran akhir pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi.  

 

2.3.1 Hubungan Suku Bunga dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam teori klasik yang dikutip dari Boediono (1980), bunga adalah harga 

dari loanable funds (dana investasi). Teori ini dikembangkan oleh kelompok 

ekonom klasik pada abad 19. Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam 

memutuskan apakah seseorang akan menabung  atau melakukan investasi. Makin 

tinggi tingkat bunga, makin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, 

terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang 

ditawarkan (Boediono, 1991). Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang 

harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah 

ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran. Permintaan akan 

loanable fund memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi 

pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan, peningkatan tingkat bunga akan 

menurunkan permintaan terhadap dana peminjaman (loanable fund). Asumsi-

asumsi tersebut berlaku dalam perekonomian dalam keadaan full employment, 

harga konstan, supply of money tetap, dan informasi sempurna. 

Teori Keynes tentang Liquidty Preference Theory yang menurut Keynes 

(1936), sebagaimana dikutip dari Boediono (1980), merupakan salah satu bentuk 

kekayaan yang dimiliki masyarakat. Alasan masyarakat memegang uang adalah 

untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi.  Keynes (1936) menganggap bahwa 

permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak peka terhadap tingkat 
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bunga. Oleh sebab itu, yang dimaksud dengan liquidity preference adalah 

permintaan uang untuk tujuan spekulasi yang menghubungkan permintaan uang 

dengan tingkat bunga (Miller dan Pulsmelli, 1985). Dari sisi permintaan, Keynes 

menganggap ada 2 faktor penting yaitu tingkat pendapatan dan harga. Peningkatan 

pendapatan, dengan asumsi faktor lain tetap, akan menaikkan likuiditas uang yang 

dibutuhkan masyarakat dan tingkat bunga meningkat. Pengaruh harga muncul 

karena orang ingin memegang sejumlah uang riil. Jika harga barang di pasar naik 

secara umum, maka dalam rangka mempertahankan uang riil yang dipegang sama 

dengan sebelumnya, permintaan terhadap uang nominal naik.  

Menurut Mishkin (2007), suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga 

yang dibayar atas penyewaan dana2. Mishkin memandang suku bunga dari sisi 

peminjam (borrower). Menurut Pindyck (2005), suku bunga adalah harga yang 

dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Seperti harga pasar, penentuan 

tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran dari loanable 

funds. Para ekonom membedakan suku bunga menjadi suku bunga nominal dan 

suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah rate yang terjadi di pasar sedangkan 

suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat kembalian setelah dikurangi 

dengan inflasi. Efek ekspektasi inflasi terhadap suku bunga nominal sering 

disebut efek Fisher dan hubungan antara inflasi dengan suku bunga ditunjukkan 

dengan persamaan Fisher. Penentuan suku bunga (rate of interest) bagi suatu bank 

konvensional adalah penentuan harga dari komoditi yang diperjualbelikan oleh 

bank yaitu dana atau uang. Penentuan suku bunga yang dihimpun merupakan 
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harga beli, sedangkan penentuan suku bunga kredit atau penempatan / penanaman 

dana, merupakan harga jual dana bank yang bersangkutan. 

Dombusch & Fischer berpendapat bahwa investasi adalah permintaan 

barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi atau 

pendapatan dimasa mendatang persyaratan umum pembangunan ekonomi suatu 

negara. Menurut Sadono Sukirmo (2000) kegiatan investasi memungkinkan suatu 

masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, 

menigkatkan pandangan nasioanal, dan meningkatkan taraf kemakmuran 

masyarakat.  

Koivu (2008) dalam penelitian mengenai  efektivitas suku bunga sebagai 

alat kebijakan moneter di Cina dengan menganalisis efek suku bunga pada 

perekonomian terhadap permintaan kredit setelah dilakukannya reformasi 

keuangan, dalam periode waktu 1998-2007.  Reformasi system perekonomian dan 

perbankan serta kebijakan suku bunga diharapkan mampu mempengaruhi 

permintaan kredit. Penurunan tingkat suku bunga diharapkan dapat menjadi 

stimulus bagi peningkatan permintaan kredit oleh investor sehingga berdampak 

pada perekonomian di Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga 

memang menjadi factor yang berperan penting dalam permintaan kredit, namun 

peranan yang diberikan relative lemah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi 

riil di negara tersebut. 

Bijapur (2009) dalam penelitiannya menganalisis efektivitas kebijakan 

moneter dalam kredit pada situasi terjadinya guncangan system keuangan dengan 

rentang waktu 1972-2009 di Amerika Serikat. Hasil penelitian bahwa penurunan 
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suku bunga berdampak negative terhadap penyaluran/permintaan kredit dan 

pertumbuhan PDB.  

Adrian dan Shin (2008) menyatakan lemahnya penyaluran kredit dalam 

kondisi suku bunga menurun disebabkan karena guncangan pada system keuangan 

yang berimbas pada penurunan modal sektor perbankan dan melakukan 

pembatasan dalam memberikan pinjaman. 

 

2.3.2 Hubungan Pasar Keuangan dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam 

memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor keuangan merupakan 

lokomotif pertumbuhan sector riil melalui akumulasi capital dan inovasi teknologi 

yaitu mampu memobilisasi tabungan. Serangkaian deregulasi sector keuangan 

membawa dampak secara luar biasa terhadap kondisi makroekonomi terutama 

pertumbuhan ekonomi. 

Graff (2001) membagi hubungan kausalitas antara perkembangan sektor 

keuangan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi empat, yaitu perkembangan 

sektor keuangan dan pertumbuhan ekonomi tidak saling terkait, perkembangan 

ekonomi menyebabkan perkembangan sektor keuangan, sektor keuangan menjadi 

mesin pertumbuhan ekonomi serta perkembangan sektor keuangan, kadang-

kadang dan dalam jangka pendek justru menghambat perkembangan sektor riil. 

Perkembangan sector keuangan dengan output riil dalam jangka panjang 

menunjukkan hubungan signifikan, Liang (2006) dan Levine (1999). Mereka 

menyediakan para peminjam berbagai instrumen keuangan dengan kualitas tinggi 
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dan resiko rendah. Hal ini akan menambah investasi dan akhirnya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi. Di lain pihak, terjadinya asymetric information, yang 

dimanifestasikan dalam bentuk tingginya biaya-biaya transaksi dan biaya-biaya 

informasi dalam pasar keuangan dapat diminimalisasi, jika sektor keuangan 

berfungsi secara efisien (Levine, 1997; Fritzer, 2004 dan Kularatne 2002). Dalam 

ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat transmisi 

kebijakan moneter. Dengan demikian, shock yang dialami sektor keuangan juga 

mempengaruhi efektivitas kebijakan moneter. Friedman (dalam  Warjiyo dan 

Zulverdi, 1998); Sarwono dan Warjiyo (1998) serta Abdullah (2003), 

mengidentifikasikan beberapa dampak yang dihasilkan dari shock dalam pasar 

keuangan terhadap transmisi kebijakan moneter. Pertama, gejala monetization dan 

sekuritization dalam bentuk inovasi produk-produk keuangan, menyebabkan 

definisi, cakupan dan perilaku jumlah uang beredar mengalami perubahan. Gejala 

ini berpeluang menciptakan ketidakstabilan hubungan antara harga (inflasi), uang 

beredar dan mengurangi kemampuan bank sentral dalam mengendalikan besaran 

moneter. Kedua, semakin berkembangnya sektor keuangan mendorong 

kecenderungan terjadinya decoupling antara sektor moneter dan sektor riil. 

Konsekuensinya, kausalitas antara variabel-variabel moneter dan berbagai 

variabel di sektor riil menjadi semakin kompleks dan sulit diprediksi. Fungsi 

permintaan uang yang dipergunakan sebagai salah satu alat manajemen  moneter 

kurang stabil perilakunya  

Kebijakan moneter di suatu negara diimplementasikan dengan 

menggunakan instrumen moneter (suku bunga atau agregat moneter) yang 



 

 

54 

mempengaruhi sasaran antara untuk mencapai sasaran akhir, yaitu stabilitas harga 

atau pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter akan mempengaruhi 

perekonomian melalui empat jalur transmisi (Sarwono dan Warjiyo, 1998). 

Pertama, jalur suku bunga (Keynesian) berpendapat bahwa pengetatan moneter 

mengurangi uang beredar dan mendorong peningkatan suku bunga jangka pendek 

yang apabila credible, akan timbul ekspektasi masyarakat bahwa inflasi akan 

turun atau suku bunga riil jangka panjang akan meningkat. Permintaan domestik 

untuk investasi dan konsumsi melalui pasar keuangan akan turun karena kenaikan 

biaya modal sehingga pertumbuhan ekonomi akan menurun. Kedua, jalur nilai 

tukar berpendapat bahwa pengetatan moneter, yang mendorong peningkatan suku 

bunga, akan mengakibatkan apresiasi nilai tukar karena pemasukan aliran modal 

dari luar negeri. Nilai tukar akan cenderung apresiasi sehingga ekspor menurun, 

sedangkan impor meningkat sehingga, transaksi berjalan (demikian pula neraca 

pembayaran) akan memburuk. Akibatnya, permintaan agregat akan menurun dan 

demikian pula laju pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ketiga, jalur harga aset 

(monetarist) yang berpendapat bahwa pengetatan moneter akan mengubah 

komposisi portfolio para pelaku ekonomi (wealth effect) sesuai dengan ekspektasi 

balas jasa dan risiko masing-masing aset. Peningkatan suku bunga akan 

mendorong pelaku ekonomi untuk memegang aset dalam bentuk obligasi dan 

deposito lebih banyak dan mengurangi saham. Keempat, jalur kredit yang 

berpendapat bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi kegiatan ekonomi 

melalui perubahan perilaku perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabah. 

Pengetatan moneter akan menurunkan net worth pengusaha. Menurunnya net 
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worth akan mendorong nasabah untuk mengusulkan proyek yang menjanjikan 

tingkat hasil tinggi tetapi dengan risiko yang tinggi pula (moral hazard) sehingga 

risiko kredit macet meningkat. Akibatnya, bank-bank menghadapi adverse 

selection dan mengurangi pemberian kreditnya sehingga laju pertumbuhan 

ekonomi melambat. 

Pengaruh Kebijakan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap 

Fungsi Intermediasi Perbankan dapat dijelaskan bahwa kebijakan suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh negatif terhadap fungsi intermediasi 

bank. Suku bunga SBI akan berpengaruh terhadap fungsi intermediasi perbankan 

melalui perantara suku bunga di sektor keuangan yakni suku bunga simpanan 

(deposito) dan pinjaman. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan alternatif 

penempatan dana bagi bank selain dalam bentuk kredit. Maka dari itu, tinggi 

rendahnya kebijakan suku bunga SBI akan sangat berpengaruh terhadap berjalan 

atau tidaknya fungsi intermediasi bank. Ketika suku bunga SBI tinggi maka akan 

menyebabkan fungsi intermediasi bank turun karena bank lebih memilih 

menempatkan dananya dalam bentuk SBI daripada dalam bentuk kredit. Begitu 

pula sebaliknya, ketika suku bunga SBI rendah, maka bank akan lebih memilih 

menempatkan dananya dalam bentuk kredit. 

Studi Kaminsky dan Reinhart (1999) menunjukkan keterkaitan antara 

krisis keuangan dengan krisis ekonomi. Krisis keuangan, didahului oleh problem 

pada sektor perbankan, kemudian menyebabkan krisis mata uang, krisis mata 

uang memperburuk  krisis yang terjadi pada  sektor perbankan. Keduanya 

membentuk semacam lingkaran setan (vicious cycle) dalam perekonomian. Hasil 
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akhir dari twin crisis pada mata uang dan perbankan, lazimnya akan lebih 

memperparah kesehatan sektor riil dibandingkan krisis yang dipicu oleh crash 

pada mata uang semata. Sebagai tambahan, krisis perbankan biasanya juga terjadi 

sebelum krisis dalam neraca pembayaran dan keduanya biasanya mengikuti 

periode liberalisasi sektor keuangan (financial liberalization). 

Berbagai  studi empiris yang mengkaitkan antara perkembangan sektor 

keuangan dan pertumbuhan ekonomi (seperti Ghali, 1999; Copelman, 2000; 

Graff, 2001; Fritzer, 2004;  Allen, 2001; Lee, 2005; Rioja dan Valev, 2005), 

cenderung mendukung hipotesis bahwa kemajuan sektor keuangan menjadi 

katalisator dalam pertumbuhan ekonomi (supply leading hypothesis). Studi 

Boulila dan Trabelsi (2002)  terhadap perekonomian Tunisia, justru mendukung 

argumen demand driven hypothesis, ketika hanya menggunakan periode sampel 

relatif pendek dan intervensi pemerintah sangat kental terhadap perekonomian. 

Namun dengan menggunakan seluruh periode sampel, dibuktikan terjadi bi-

directional causality antara perkembangan sektor keuangan dan pertumbuhan 

ekonomi. Jung (1986), Demetriades dan Hussein (1996) (dalam Allen dan Oura, 

2004) juga  membuktikan terjadinya bi-directional causality antara sektor 

keuangan dan sektor riil. Sinha dan Macri (1999) semakin memperkuat argumen 

tiadanya inkonsistensi pola kausalitas di antara sektor keuangan dan sektor riil 

Perkembangan sector keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat 

cepat di China menyertai terjadinya jurang kesenjangan pendapatan yang sangat 

lebar antara penduduk yang berada dipesisir pantai dengan yang berada di 

pedalaman (Liang, 2006). Berdasarkan hasil penelitian terhadap data panel dari 29 
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propinsi untuk kurun waktu 1990-2001 dengan menggunakan teknik GMM 

seperti yang dilakukan Levine (1999) bahwa perkembangan pasar keuangan 

secara signifikan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi untuk wilayah 

pesisir pantai. Hasil tersebut tidak berlaku untuk wilayah Cina yang terletak di 

pedalaman. Kar dan Pentecost (2000) meneliti hubungan perkembangan 

perbankan dengan pertumbuhan ekonomi setelah Turki mengalami lebih dari 20 

tahun liberalisasi financial.   

 

2.3.3 Hubungan Trade Open dengan Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam kerangka teoritis Keynes untuk perekonomian terbuka, ekspor 

merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Dipilih strategi promosi 

ekspor pada hakekatnya dilandasi oleh pemikiran ekspor akan dapat menjadi 

pendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut akan meningkatkan 

pendapatan nasional dengan cara yang sama seperti yang ditimbulkan karena 

adanya peningkatan investasi publik atau swasta dalam peningkatan pembelajaran 

pemerintah, yaitu melalui proses bekerjanya angka pengganda mengenai 

pendapatan nasioanl dalam perekonomian terbuka dapat ditulis sebagai berikut. 

(Boediono, 1994):  

Y = C + I + G + X – M   ........................................................................ (2.4)  

 Dimana :  

  Y = Pendapatan nasional  

  C = Konsumsi  

  G = Pengeluaran pemerintah  

  X = Expor  

  M = Impor  
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Pendapatan nasional menunjukan kegiatan ekonomi yang akan dicapai 

suatu tahun tertentu, sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukan perubahan 

tingkat kegiatan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun. Jika ingin mengetahui 

tingkat   pertumbuhan ekonomi, harus membandingkan pandapatan nasional dari 

tahun ke tahun.   

Berdasarkan persamaan (2.4) di atas menunjukan persamaan identitas 

dimana perubahan yang terjadi pada komsumsi (C), Investasi (I), Pengeluaran 

pemerintah (G), Ekspor (X), dan Impor (M) akan mempengaruhi pendapatan 

nasional (Y), untuk variabel impor (M), harus dikurangkan karena dalam unsur 

pengeluaran lain seperti (C,I,G) termasuk pengeluaran untuk barang impor, 

sehingga harus dikeluarkan dari pendapatan nasional. Setiap perubahan yang 

terjadi dari unsur yang terdapat dalam persamaan (2.4) yang di atas, tidak akan 

menimbulkan perubahan Y sebesar perubahan itu, melainkan proses berantai yang 

dinamakan efek pelipat atau angka penganda (Boediono, 1994).  

Selain berpengaruh terhadap komsumsi masyarakat, adanya perdagangan 

internasioanl juga berpengaruh terhadap sektor produksi didalam negeri, yaitu 

kenaikan investasi dan kenaikan produktivitas, sebagaimana yang telah diuraikan 

sebelumnya bahwa perdagangan meningkatkan pendapatan rill masyarakat. 

Meningkatkan pendapatan rill berarti pendapatan nasional meningkat sehingga 

negara tersebut mampu meningkatkan investasi. Investasi yang lebih tinggi berarti 

laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Jadi perdagangan dapat mendorong laju 

pertumbuhan ekonomi. Adanya perdagangan internasioanl menjadikan semakin 

luasnya pasar baru hasil produksi dalam negeri. Produksi dalam negeri yang 
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semula terbatas karena terbatasnya pasa didalam negeri akan menjadi semakin 

luas. Selain itu, sumber-sumber ekonomi yang semua yang mengangur sekarang 

memperoleh saluran karena adanya pasar-pasar baru yang merupakan hasil dari 

perdagangan internasioanal.  

Kenaikan produktivitas akibat perdagangan internasional disebabkan oleh 

tiga hal, yaitu: Economic of scale, teknologi baru, dan rangsangan persaingan. 

Economic of scale, dimungkinkan dengan semakin luasnya pasar bagi produk 

dalam negeri sehingga mendorong untuk memperbesar produksi yang dilakukan 

dengan cara apabila suatu Negara mengimpor, misalnya mesin yang bisa 

meningkatkan produktivitas di dalam negeri. Kenaikan produktivitas juga bisa 

disebabkan oleh adanya persaingan. Dibukanya perdagangan akan mendorong 

masuknya perusahan-perusaahan baru yang akan meningkatkan persaingan yang 

mampu mendorong produktivitas sektor usaha. Uraian di atas menunjukan arti 

penting ekspor bagi pertumbuhan ekonomi selain melalui angka penganda 

(Multiplier effect) peran ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi melalui 

peningkatan komsumsi masyarakat, peningkatan produksi, dan distribusi 

pendapatan yang merata. 

Menurut teori klasik Adam Smith (dalam Suryana, 2000), terdapat dua 

aspek utama penentu pertumbuhan ekonomi yaitu (1) pertumbuhan output GDP 

total dan (2) pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output GDP total dapat 

dicapai jika suatu negara memperoleh keuntungan dari kegiatan spesialisasi. 

Spesialisasi dapat terwujud jika tersedianya pasar yang luas untuk menampung 

hasil produksi. Menurut Smith, pasar yang luas dapat diperoleh dengan 
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melakukan perdagangan internasional. Kegiatan perdagangan internasional itu 

sendiri dapat dibagi menjadi dua jenis golongan kegiatan perdagangan yaitu 

kegiatan ekspor dan kegiatan impor.  Ekspor adalah upaya untuk melakukan 

penjualan komoditi yang kita miliki kepada negara lain atau bangsa asing sesuai 

dengan peraturan pemerintah dengan mengharapakan pembayaran dalam valuta 

asing.  

Ekspor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

seperti yang telah dijelaskan dalam teori Hecksher-Ohlin (dalam Appleyeard, 

Field dan Cobb, 2008), bahwa suatu negara akan mengekspor produknya yang 

produksinya menggunakan faktor produksi yang murah dan berlimpah secara 

intensif. Kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut, karena akan 

meningkatkan pendapatan nasional dan mempercepat proses pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, impor merupakan pembelian atau pemasukan 

barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian dalam negeri (Sukirno, 

2006).  

Impor sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, 

seperti yang telah dijelaskan dalam teori Hecksher-Ohlin (dalam Appleyeard, 

Field dan Cobb, 2008) menyatakan bahwa suatu negara akan mengimpor 

produk/barang yang menggunakan faktor produksi yang tidak atau jarang dimiliki 

oleh negara tersebut. Kegiatan ini akan menguntungkan bagi negara tersebut 

dibandingkan melakukan produksi sendiri namun tidak secara efisien. Indonesia 

sebagai negara berkembang selalu berupaya mencetak surplus perdagangan 

internasional atau yang lebih dikenal dengan istilah ekspor neto. Ekspor neto 
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adalah suatu keadaan dimana nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor. Jika 

ekspor neto positif maka mencerminkan tingginya permintaan akan barang dan 

jasa dalam negeri, tentunya hal ini akan meningkatkan produkstivitas yang dapat 

menyebabkan naiknya pertumbuhan ekonomi dalam nageri. Sebaliknya, jika 

ekspor neto negatif maka mencerminkan turunnya permintaan barang dan jasa 

yang akan menyebabkan menurunnya produktivitas, dan akan menganggu laju 

pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan dalam teori Mundell-

Fleming (dalam Mankiw 2003) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif antara kurs dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin tinggi kurs 

maka ekspor neto (selisih antara ekspor dan impor) semakin rendah, penurunan ini 

akan berdampak pada jumlah output yang semakin berkurang dan akan 

menyebabkan PDB (Pertumbuhan ekonomi) menurun. 

Dumairy (1997) mengatakan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi 

salah satu aspek penting dalam perekonomian setiap negara yang menyebabkan 

tidak ada satu pun negara dimuka bumi yang tidak melakukan kegiatan 

perdagangan dengan pihak lain. Menurut Haberler (Jhingan, 1992) bahwa 

perdagangan internasional telah memberi sumber yang luar biasa bagi 

pembangunan negara kurang berkembang di abad 19 dan 20 dan dapat diharapkan 

sumbangannya di masa yang akan datang.  

Jung dan Marshall (1985) mengemukakan bahwa dalam hubungan antara 

ekspor dengan pertumbuhan ekonomi, setidaknya ada empat hipotesis atau 

pandangan yang sama-sama masuk akal dan dapat diterima. Pertama, hipotesis 

ekspor sebagai motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi (export led growth 
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hypothesis). Kedua, hipotesis ekspor merupakan penyebab turunnya pertumbuhan 

ekonomi (export-reducing hypothesis). Ketiga, hypothesis yang menyatakan 

ekspor bukannya merupakan motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi dalam 

negeri, tetapi sebalinya, pertumbuhan ekonomi sebagi penggerak ekspor 

(internally generated export hypothesis). Keempat, adalah hipotesis yang 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan factor penyebab turunnya 

ekspor (growth-reducing export hypothesis). 

Naomi Oiconta (2006) dengan menggunakan data GDP dan ekspor 

aggregate Indonesia tahun 1980 sampai tahun 2004 dalam data kuartalan 

melakukan penelitian terhadap Indonesia dengan metode kausalitas Granger 

(1969) menghasilkan hipotesis export led growth terjadi di Indonesia. Kemudian 

Choong Chee Keong, Zulkornian Yusop dan Venus Liew Khim Sen (2005) 

menggunakan data agregat Malaysia tahun 1960 sampai dengan 2001 meliputi 

ekspor, impor, GDP, nilai tukar real dan angkatan kerja juga membuktikan di 

Malaysia mendukung ekspor led growth. 

Grossman dan Helpman (1990), dalam penelitiannya yang lebih sistematik 

menyebutkan bahwa negara-negara yang mengadopsi strategi pembangunan yang 

berorientasi keluar mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dan mencapai 

tingkat kesejahteraan ekonomi yang lebih tinggi daripada negara-negara yang 

memilih menutup diri dari perdagangan. Frankel dan Romer (1999), mendukung 

estimasi variabel instrument menggunakan karakteristik geografi yang 

menegaskan dampak positif perdagangan yang signifikan dan menyakinkan pada 

pertumbuhan. Vamvakidis, Clemens dan Williamson (2002), menemukan bahwa 
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hubungan antara Trade Open dengan pertumbuhan menjadi signifikan hanya pada 

periode sekarang. Selanjutnya Arora dan Vamvakidis (2005), mengatakan bahwa 

pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh perekonomian dan 

pendapatan dari negara mitra dagang. Dalam penelitiannya secara empiris Arora 

menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi secara 

positif oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan tingkat pertumbuhan 

ekonomi negara-negara partner. 

 

2.3.4 Hubungan Nilai Tukar terhadap  Perdagangan Internasional 

Perdagangan antar Negara merupakan salah satu peluang bagi perluasan 

pangsa pasar produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri.  Semakin 

besar tingkat keterbukaan pasar domestik dan transaksi perdagangan internasional 

suatu bangsa , maka semakin besar juga pengaruh kegiatan produksi dan investasi 

yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi bagi suatu bangsa. 

Dalam rangka memahami dampak dinamika nilai tukar terhadap perekonomian 

domestik di mana terdapat sektor perdagangan internasional, maka penelusuran 

atas dampak nilai tukar dipetakan pada kekuatan riil dari nilai tukar mata uasng 

asing khususnya US Dollar terhadap perekonomian domestik Indonesia. 

Salah satu metode pengukuran the real exchange rate adalah sebagaimana 

direkomendasikan oleh Edward (1989), adalah tidak semata mempergunakan 

price index, karena perdagangan internasional tidak hanya memuat arus transaksi 

barang dan jasa, melainkan juga terdapat arus transaksi modal internasional, 

pilihan mana yang dipergunakan adalah sangat tergantung kepada sasaran akhir 
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yang ingin dicapai. Dalam upaya untuk mengukur dampak atas aliran modal 

internasional agar lebih mengarah kepada capital inflows, maka menjadi relevan 

untuk dapat diukur dengan mempergunakan CPI based index, karena daya saing 

ekonomi domestik yang membuka peluang bagi capital inflows akan sangat 

ditentukan oleh daya serap modal internasional tersebut pada aktivitas produksi 

barang tradable goods maupun non tradable goods.  

Teori tentang perdagangan internasional dikemukakan antara lain oleh 

Adam Smith dan David Ricardo. Adam Smith dengan Theory of Absolute 

Advantage (teori keunggulan mutlak) mengemukakan suatu negara disebut 

memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain jika negara ter-sebut bisa 

menghasilkan barang atau jasa yang tidak dapat dihasilkan negara lain. Misalnya: 

Indonesia menghasilkan migas, Jepang tidak mempunyai migas tetapi mampu 

memproduksi mobil. Dengan de-mikian, terjadilah perdagangan barang an-tara 

Indonesia dan Jepang.  

David Ricardo mengemukakan Theory of Comparative Advantage (Teori 

Keunggulan Komparatif). Menurut David Ricardo keunggulan komparatif suatu 

negara terjadi jika negara tersebut mampu meng-hasilkan barang  atau jasa dengan 

lebih efisien dan murah dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, Indonesia 

dan Korea Selatan adalah negara produsen komputer. Korea Selatan mampu 

menghasilkan kom-puter dengan harga lebih murah daripada Indonesia.Artinya, 

Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif dibandingkan Indo-nesia dalam 

menghasilkan komputer. Oleh karena itu, akan lebih menguntungkan jika 
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Indonesia mengimpor komputer dari Korea Selatan dari pada memproduksi 

sendiri.   

Teori Heckscher-Ohlin (H-O) me-nyatakan bahwa negara-negara 

cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang relatif 

berlimpah secara intensif. Menurut H-O, suatu negara akan melakukan 

perdagangan luar negeri jika negara itu mempunyai keunggulan komparatif yaitu 

keunggulan teknologi dan faktor produksi. Sedangkan basis dari ke-unggulan 

komparatif adalah factor endowment (kepemilikian fkctor produksi dalam suatu 

negara) dan faktor intensitas yaitu teknologi yang digunakan dalam proses 

produksi apakah padat karya ataukah padat modal. 

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga dari mata uang asing dalam mata 

uang domestik, sehingga peningkatan nilai tukar berarti meningkatnya harga dari 

valuta asing yang menyebabkan mata uang domestik relatif murah atau terjadi 

depresiasi, se-baliknya jika terjadi penurunan jumlah unit mata uang domestik 

yang diperlukan untuk membeli satu unit valuta asing, berarti terjadi peningkatan 

relatif nilai mata uang domestik atau terjadi apresiasi. Di dalam sistem mata uang 

mengambang (floating exchange rate), nilai tukar valuta asing (valas) ditentukan 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valas. Pasar valas merupakan 

pasar mata uang dari berbagai negara. 

Penelitian yang dilakukan oleh Bartolini dan Bodnar (1996), menegaskan 

bahwa tidak ditemukan secara signifikan volatilitas yang bersifat 

excessive.Penelitian  yang dilakukan dengan menggunakan sudut pandang 
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monetaris menunjukkan bahwa volatilitas yang terjadi pada nilai tukar cenderung 

untuk berjalan normal.   

Kawai dan Zilcha, 1986; Frankel 1991; Viaene dan De Vries, 1992; 

Gagnon, 1993; Dellas dan Zilberfarb, 1993; Broll, Wong dan Zilcha, 1999 

menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dengan perdagangan internasional 

berhubungan negatif dengan perdagangan internasional.  

Rose (1991) menggambarkan bahwa nilai tukar tidak mempengaruhi 

neraca pendapatan di limanegara OECD pasca era Bretton woods. Rose dan 

Yellen (1989) tidak dapat menolak hipotesis bahwa nilai tukar riil secara statistik 

tidak signifikan menentukan arus perdagangan. Mereka menguji arus perdagangan 

bilateral antara Amerika Serikat dengan negara-negara OECD lainnya dengan 

menggunakan data kuartalan.  

Arize et al. (2000), melakukan peneliti-an tentang volatilitas  nilai tukar 

terhadap perdagangan luar negeri di 13 negara sedang berkembang sepanjang 

tahun 1973-1996. Secara umum diperoleh hasil volatilitas nilai tukar berpengaruh 

negatif terhadap pe-rmintaan ekspor baik dalam jangka pendek maupun dalam 

jangka panjang.Penelitian yang dilakukan oleh Sabuhi Sabouni dan Piri (1008) 

tentang pengaruh volatilitas ter-hadap ekspor sektor pertanian menunjukkan 

ditemukannya hasil yang berbeda.Volatilitas nilai tukar ternyata berdampak 

positif dalam jangka panjang terhadap ekspor sektor pertanian di Iran.  

Singh (2002) menunjukkan bahwa nilai tukar dan pendapatan domestik 

me-nunjukkan adanya hubungan yang signifikan sedangkan pendapatan luar 

negeri me-nunjukkan dampak yang tidak signifikan ter-hadap neraca perdagangan 
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di India. Singh menunjukkan hubungan yang positif signifikan antara nilai tukar 

dengan neraca perdagangan (2,33), sedangkan hubungan antara GDP                  

domestik dengan neraca perdagangan  adalah negatif signifikan dengan koefisien 

sebesar -1,87. 

Fokus kajian teori akan dipetakan dalam rangka menelusuri dinamika nilai 

tukar dan pengaruhnya terhadap trade-open pada wilayah regional, sehingga the 

riel effective exchange rate (REER) akan dikembangkan berdasarkan daya saing 

barang ekspor dan impor, sehngga harga komoditi barang ekspor dan impor akan 

dijadikan sebagai based index dalam mendapatkan riel exchange rate yang 

mempengaruhi posisi trade-open wilayah regional di Indonesia yang akan diteliti. 

 

2.4 Inflasi Daerah 

Target inflasi nasional berdasarkan amanat UU No. 23 Tahun 1999  

Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 

dan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009 merupakan tujuan utama Bank 

Indonesia dalam pengendalian kebijakan moneter. Sebagaimana target inflasi 

nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berkoordinasi dengan bank 

Indonesia untuk inflasi tahun 2015 sd 2017 sebesar 4 persen ± 1 persen serta 

inflasi tahun 2018 sebesar 3,5 persen ± 1 persen, sehingga tanggung jawab 

pengendalian inflasi menjadi tanggung jawab bersama Bank Indonesia sebagai 

otoritas moneter, namun di era otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai 

peran tidak langsung dalam pengendalian inflasi. Pemerintah daerah mempunyai 
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peran dalam pengendalian inflasi dengan cara memperhatikan pengelolaan 

pengeluaran daerah agar tidak berdampak inflasi.  

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan 

masyarakat yang sejahtera.Sementara sumber tekanan inflasi Indonesia tidak 

hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola Bank Indonesia, namun 

karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung mengalami gejolak yang 

terutama di pengaruhi oleh sisi suplai (Non Moneter) khususnya gangguan 

produksi, distribusi dan kebijakan pemerintah. Pentingnya koordinasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan efektifitas dalam pencapaian inflasi yang rendah 

dan stabil maka Implementasinya dengan  dibentuknya Tim Pemantau dan 

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di tingkat  pusat dan daerah. Diharapkan 

adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan 

Pemerintah, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai. 
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Gambar 2.7 

Model Pengendalian Inflasi Daerah 

Sumber : Diolah Penulis 

 

Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus 

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi 
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kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada 

barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.  Beberapa indikator yang 

sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen 

(IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari 

paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang 

dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup 

(SBH) tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa 

tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern 

terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota.  

Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice, antara 

lain sebagai berikut.  

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari 

suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara 

penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar 

berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.   

2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran 

level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam 

suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB 

atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.  

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 

kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption 

by purpose - COICOP), yaitu sebagai berikut.  
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1. Kelompok Bahan Makanan  

2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, dan Tembakau  

3. Kelompok Perumahan  

4. Kelompok Sandang  

5. Kelompok Kesehatan  

6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga  

7. Kelompok Transportasi dan Komunikasi. 

Di samping pengelompokan berdasarkan COICOP tersebut, BPS saat ini 

juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan yang lainnya yang 

dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi tersebut dilakukan untuk 

menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari 

faktor yang bersifat fundamental. Di Indonesia, disagegasi inflasi IHK tersebut 

dikelompokan menjadi, sebagai berikut.  

1. Inflasi Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten 

(persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh 

faktor fundamental, seperti:  

a. Interaksi permintaan-penawaran  

b. Lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi 

mitra dagang 

c. Ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen 

2. Inflasi non Inti, yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi 

volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. 

Komponen inflasi non inti  terdiri dari :  
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a. Inflasi Komponen Bergejolak (Volatile Food) : 

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) dalam 

kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor 

perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun 

perkembangan harga komoditas pangan internasional.   

b. Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (Administered 

Prices)  

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks (kejutan) berupa 

kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif 

listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.  

Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), 

dari sisi permintaan (demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-

faktor terjadinya cost push inflation dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, 

dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan 

harga-harga komoditi yang diatur pemerintah (administered price), dan terjadi 

negatif supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor 

penyebab terjadi demand pull inflation adalah tingginya permintaan barang dan 

jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini 

digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan 

total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. Sementara 

itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku 

ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan 

ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif 



 

 

72 

atau forward looking. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di 

tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar 

keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum 

regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan 

mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa 

pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari komdisi supply-

demand tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula 

meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan 

dalam mendorong peningkatan permintaan.  Pentingnya pengendalian inflasi 

didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil 

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat, yaitu 

sebagai berikut. 

Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat 

akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya 

menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, 

inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi 

pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan 

bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam 

melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan 

menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih 

tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat 

bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan 

pada nilai rupiah. 
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2.4.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Inflasi 

Menurut Lerner (Gunawan, 1995), inflasi merupakan keadaan dimana 

terjadi kelebihan permintaan (excess demand) terhadap barang dan jasa secara 

keseluruhan. Sedangkan menurut Sukirno (1998), inflasi merupakan suatu proses 

kenaikan harga-harga yang berlaku secara umum dalam suatu perekonomian. 

Sementara itu, Mankiw (2000) menyatakan inflasi merupakan peningkatan 

dalam seluruh tingkat harga. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil akan 

terciptanya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, perluasan lapangan kerja dan 

ketersediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sejumlah 

teori telah dikembangkan untuk menjelaskan gejala inflasi. Menurut pandangan 

monetaris penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan 

yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan golongan non monetaris, yaitu 

keynesian, tidak menyangkal pendapat pandangan monetaris tetapi menambahkan 

bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat saja 

terjadi jika terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran 

pemerintah atau ekspor netto. Dengan demikian, inflasi dapat disebabkan oleh 

faktor-faktor moneter dan non moneter (Gunawan, 1995).  

Selanjutnya, pandangan tentang inflasi disempurnakan dengan munculnya 

teori ekspektasi, yang mengungkapkan bahwa para pelaku ekonomi membentuk 

ekspektasi laju inflasi berdasarkan ekspektasi adaptif dan ekspektasi rasional. 

Mallik dan Chowdhurry (2001), mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terlalu 

cepat dapat mengakibatkan inflasi atau keadaan ini disebut ekonomi dalam 
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keadaan terlalu panas (overheating economy) dan pernyataan Ben Bernanke 

bahwa inflasi merupakan fungsi dari terlalu banyaknya pertumbuhan ekonomi di 

suatu negara. 

Rother (2004), dengan menggunakan panel data 15 negara industri, 

menyimpulkan bahwa volatilitas permintaan aggregate secara signifikan 

mempengaruhi volatilitas inflasi. Judson dan Orphanides (1999), menemukan 

bukti bahwa volatilitas inflasi, yang dihitung dengan standar deviasi dari laju 

inflasi      (intra year), berkontribusi signifikan dalam menurunkan pertumbuhan 

ekonomi di studi panel yang dilakukannya. Temuan ini mendukung teori 

Friedman (1977) bahwa dampak negatif dari inflasi terhadap pertumbuhan berasal 

dari volatilitas inflasi. Sejalan dengan aliran ini adalah temuan Froyen dan Waud 

(1987) yang menemukan bahwa inflasi tinggi mendorong tingginya volatilitas 

inflasi dan ketidakpastian di USA, Jerman, Kanada, dan UK dan pada akhirnya 

berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.Temuan serupa diperoleh Al-

Marhubi (1998) yang juga menemukan adanya hubungan negatif antara 

pertumbuhan ekonomi dengan volatilitas inflasi berdasarkan penelitian panel data 

dari 78 negara. Berbeda dengan hasil penelitian di atas, Blanchard dan Simon 

(2001), menemukan hubungan positif yang kuat antara volatilitas output dan 

volatilitas inflasi di negara-negara industri besar. 

 

2.4.2 Hubungan Trade Open dengan Inflasi 

Perdagangan internasional mempunyai arti yang sangat penting bagi suatu 

negara, tak terkecuali bagi Indonesia. Melalui perdagangan internasional dapat 
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diraih banyak manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat 

langsung dari perdagangan internasional diantaranya adalah dengan adanya 

spesialisasi, suatu negara dapat mengekspor komoditi yang diproduksi untuk 

dipertukarkan dengan apa yang dihasilkan negara lain dengan biaya yang lebih 

rendah. Negara akan memperoleh keuntungan secara langsung melalui kenaikan 

pendapatan nasional dan pada akhirnya akan menaikkan laju output dan 

pertumbuhan ekonomi. Manfaat tidak langsung dari perdagangan internasional, di 

antaranya adalah (1) Perdagangan internasional membantu mempertukarkan 

barang-barang yang mempunyai pertumbuhan rendah dengan barang-barang luar 

negeri yang mempunyai kemampuan pertumbuhan yang tinggi, (2) Sebagai sarana 

pemasukan gagasan, kemampuan, dan keterampilan yang merupakan perangsang 

bagi peningkatan teknologi, dan (3) Perdagangan internasional memberikan dasar 

bagi pemasukan modal asing. Jika tidak ada perdagangan internasional, modal 

tidak akan mengalir dari negara maju ke negara sedang berkembang (Jhingan, 

2003). Semua transaksi perdagangan internasional yang terjadi di suatu negara, 

terangkum dalam neraca perdagangan  (trade balance) yang terdiri dari komponen 

ekspor dan impor barang dan jasa. 

Secara empiris, studi telah meneliti efek keterbukaan perdagangan 

terhadap inflasi dan telah mencapai hasil yang kurang jelas.  Beberapa penelitian 

telah mengidentifikasi efek negatif dari keterbukaan perdagangan terhadap inflasi, 

Triffin dan Grubel (1962) Whitman (1969), Iyoha (1973); Romer (1993); Lane 

(1997); Sachsida (2003) IMF (2006). Sedangkan yang lain menegaskan hubungan 

yang tidak signifikan atau bahkan positif Alfaro (2005); Kim dan Beladi (2005); 
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Evans, 2007). Atau, Bleaney (1999) menetapkan bahwa korelasi negatif yang kuat 

antara keterbukaan dan inflasi muncul hanya pada periode 1970-an sampai1980-

an dan menghilang pada periode1990-an.  

Ada sejumlah alasan untuk kesimpulan yang bertentangan termasuk 

penelitian menggunakan indikator berbeda untuk keterbukaan perdagangan dan 

metode yang berbeda untuk menganalisis efek perbedaan dalam tingkat 

keterbukaan. Namun demikian perdebatan tetap terjadi baik dalam hal tataran 

teoritis maupun empiris. Argumentasi tentang relevansi cara pandang  The Globe-

Centric dalam menjelaskan peningkatan peran integrasi ekonomi terhadap 

pembentukan inflasi atau dampaknya terhadap perilaku inflasi. Di sisi lain, ada 

cara pandang The Country-Centric yang menganggap bahwa ekses permintaan 

sebagai penentu tingkat inflasi berada pada ruang lingkup satu negara sehingga 

inflasi bersifat eksklusif. Pengaruh internasional semata-mata hanya ada dalam 

nilai tukar dan harga import (Borio dan Filardo,2006). Pada penelitian lain, para 

ekonom berpendapat bahwa ada kecenderungan inflasi meningkat ketika derajat 

keterbukaan perekonomian suatu negara semakin tinggi atau dengan kata lain 

terdapat hubungan positif antara perekonomian terbuka terhadap inflasi 

(Zakaria,2007) 

 

2.4.3 Hubungan Nilai Tukar dengan Inflasi 

Valuta asing atau mata uang asing adalah jenis-jenis mata uang yang 

digunakan di negara lain, sedangkan nilai valuta asing adalah suatu nilai yang  

menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk  
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mendapatkan satu unit mata uang asing (Sukirno, 2002:358). Nilai tukar atau kurs 

adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang 

dibutuhkan untuk meperoleh satu unit mata uang asing. Seperti yang telah 

dijelaskan dalam teori Mundell-Fleming (dalam Mankiw, 2006: 306-307),  yang 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kurs dengan pertumbuhan 

ekonomi, dimana semakin tinggi kurs maka ekspor neto (selisih antara ekspor dan 

impor) semakin rendah, penurunan ini akan berdampak pada jumlah output yang 

semakin berkurang dan akan menyebabkan PDB (Pertumbuhan ekonomi) 

menurun. 

Perdagangan antar negara dimana masing-masing negara mempunyai alat 

tukarnya sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang 

dengan mata uang lainnya. Di samping berperan dalam perdagangan internasional, 

kurs juga berperan dalam perdagangan valuta asing pada suatu negara ataupun 

antar negara, sebab valuta asing juga merupakan komoditas yang dapat 

diperdagangkan.  

Kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan 

dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan 

pembayaran ke luar negeri (impor), diturunkan dari transaksi debit dalam neraca 

pembayaran internasional. Suatu mata uang dikatakan “kuat” apabila transaksi 

Autonomous kredit lebih besar dari transaksi autonomous debit (surplus neraca 

pembayaran), sebaliknya dikatakan lemah apabila neraca pembayarannya 

mengalami defisit, atau bisa dikatakan jika permintaan valuta asing melebihi 

penawaran dari valuta asing ( Nopirin, 1995). 
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Menurut teori paritas daya beli (Purchasing Power Parity-PPP) 

menyatakan bahwa kurs antara dua mata uang akan melakukan penyesuaian yang 

mencerminkan perubahan tingkat harga dari kedua Negara. Teori PPP tidak lain 

merupakan aplikasi hukum satu harga secara keseluruhan, bukan harga dari satu 

barang (Mishkin, 2008). Penerapan hukum satu harga terhadap tingkat harga di 

kedua negara menghasilkan teori PPP, sebagai contoh apabila nilai rupiah 

terdepresiasi oleh dolar Amerika maka tingkat harga di Indonesia akan naik relatif 

terhadap tingkat harga di Amerika. Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang 

asing yang disebabkan oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta 

yang membengkak maka berakibat pada penurunnya harga barang-barang ekspor 

kita diluar negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah dibandingkan 

dengan barang-barang dari negara lain, sementara apabila kurs rupiah melemah, 

untuk mengimpor barang-barang dari luar negeri membutuhkan nilai rupiah yang 

lebih banyak sehingga akan meningkatkan harga barang-barang impor. Ketika 

mata uang suatu negara terapresiasi (nilainya naik secara relatif terhadap mata 

uang lainnya), barang yang dihasilkan oleh negara tersebut diluar negeri di negara 

tersebut menjadi lebih murah (asumsi harga domestik konstan di kedua negara). 

Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara terdepresiasi, barang-barang negara 

tersebut yang diluar negeri menjadi lebih murah dan barang-barang luar negeri di 

negara tersebut menjadi lebih mahal (Mishkin, 2009).  

Menurut kesimpulan dari penelitian M.N. Dalal dan G. Schachter dalam 

Admadja (1999), bila kontribusi impor terhadap pembentukan output domestik 

sangat besar, yang artinya sifat barang impor tersebut sangat penting terhadap 
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price behaviour di negara importir, maka kenaikan harga barang impor akan 

menyebabkan tekanan inflasi di dalam negeri yang cukup besar. Selain itu, 

semakin rendah derajat kompetisi yang dimiliki oleh barang impor (price 

inelastic) terhadap produk dalam negeri, akan semakin besar pula dampak 

perubahan harga barang impor tersebut terhadap inflasi domestik. 

Hubungan nilai tukar dan inflasi di Malaysia, Philipines, dan Singapore 

diteliti oleh Albadan Papper (1998) selama periode 1979:Q1 sampai dengan 

1995:Q2. Mereka menemukan bahwa pass-through nilai tukar untuk Philipina 

lebih tinggi dibandingkan Malaysia, sementara pass-through nilai tukar untuk 

Singapore justru bernilai negatif.  

Meskipun literatur pada pass-through nilai tukar ini sangat banyak, namun 

studi empiris yang ada lebih banyak fokus pada negara-negara maju. Sebuah 

survey yang dilakukan oleh Menon (1995), menunjukkan bahwa dari 48 studi 

mengenai pass-through nilai tukar sebagian besar adalah Amerika dan Jepang. 

Begitu pula dengan Goldberg dan Knetter (1997) yang menyatakan bahwa studi 

pass-through nilai tukar selama tahun 1980-an didominasi oleh Amerika. 

 

2.5 Instrumen Kebijakan Moneter 

Instrumen pengendalian moneter merupakan alat-alat operasi moneter 

yang digunakan oleh Bank Sentral dalam mewujudkan tujuan akhir yang telah 

ditetapkan (Solikin dan Suseno, 2002; Ascarya, 2002). Instrumen-instrumen 

kebijakan moneter berdasarkan cara-cara  pengendaliannya, terdiri dari sebagai 

berikut.  



 

 

80 

1) Cara Langsung 

Pengendalian moneter dengan cara langsung merupakan cara yang 

konvesional dan banya dianut di berbagai negara yang sedang berkembang karena 

pasar dalam negeri masih terkontak-kontak atau tersegmentasi dan belum cukup 

kopentitif, dengan kondisi tersebut, pengendalian moneter melalui pasar uang 

belum dapat diterapkan terhadap target kebijakan jumlah uang beredar (M) 

maupun terhadap target harga uang (r). Cara langsung dengan target kuantitas 

uang beredar dapat dilakukan dengan alat atau peranti atau instrument 

pengendalian moneter, seperti sebagai berikut.  

a. Penetapan suku bunga 

Penetapan suku bunga merupakan instrument pengendalian moneter secara 

langsung oleh bank sentral terhadapa pinjaman maupun simpanan dalam 

sistem perbankkan. Rancanagan penetapan tersebut dapat berupa suku bunga 

tetap atau kisaran atau spread anatara suku bunga pinjaman dan simpanan. 

Keekfektifan instrumen langsung terletak pada kredibilitas sistem yang 

ditetapkan dan pengawasannya. Instrumen ini banyak digunakan di negara 

yang berkembang tetapi jika suatu negara semakin maju dengan 

terintegrasinya pasar keuangan domestic dengan asing, perbankan dan pelaku 

ekonomi meiliki banyak alternatif dalam menghidari kebijakan penetapan 

suku Bunga, instrument ini semakin tidak efektif. 

b. Pagu kredit (credit ceiling) 

Penetapan jumlah atau kuantitas maksimum kredit yang dapat disalurkan oelh 

perbankan karena bank sentral ingin mengendalikan jumlah atau kuantitas 
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uang beredar dengan cara langsung, yaitu dengan mempengaruhi kredit 

domestik yang dapat disalurkan oleh perbankan. Pelaksanaanya dilakukan 

dengan berdasarkan kuota. Kuota didasarkan pada modal bank, simpanan atau 

pinjaman bank. Kelemahan model ini menimbulkan distorsi alokasi sumber 

daya dan mengurangi insentif bagi bank untuk memobilisasi dana masyarakat 

dan menyalurkan kepada sektor-sektor produktif. 

c. Rasio Likuiditas  

Bank-bank diwajibkan memelihara cadangan primer setiap saat dan juga 

memelihara surat-surat berharga tertentu atau mata uang tertentu denga 

persentase tertentu. Tujuan instrument ini adalah untuk menggalang dana yang 

dibutuhkan untuk pembayaan anggaran pemerintah kepada perbakan 

bersamaan dengan menciptakan pasarnya. 

d. Kredit langsung/prioritas 

Penyaluran kredit secara langsung atau melalui agen pemerintah kepada 

sektor, program, proyek, atau kegiatan tertentu. Umumnya kredit langsung 

diberikan kepada sektor yang digalakkan arena swasta tidak tertarik 

membiayainya. Oleh karena itu, pelaksanaan instrument ini cukup mahal dan 

kemungkinan besar tidak efektif. Kredit ini umunya tidak memerlukan agunan 

dan dilakukan dalam suatu transisi. 

e. Kuota rediskonto 

Instrumen ini mirip dengan kredit langsung (yang dijamin dengan surat 

berharga pasar uang) melaui kuota untuk memberikan insentif pengembangan 

sektor tertentu. Bank sentral menetapkan jumlah kuota surat-surat berharga 
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sektor tertentu yang dapat diresdiskontokan dengan suku bunga di bawah 

harga pasar yaitu di bawah suku bunga pasar uang antar bank. 

2) Cara tidak langsung 

Pengendalian dengan cara tidak langsung umumnya dilaksanakan melaui 

alat atau peranti atau instrumen pengendalian moneter, seperti sebagai berikut. 

a. Penentuan cadangan wajib minimum 

Cadangan wajib minimum adalah jumlah alat likuid minimum yang wajib 

dipelihara oleh bank. Cadangan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu 

cadangan primer dan cadangan sekunder. 

(1) Cadangan Primer 

Cadangan primer yang dikenal juga dengan reserve requirement adalah 

instrumen tidak langsung yang merupakan ketentuan bank central yang 

mewajibkan bank-bank memelihara sejumlah alat likuid sebesar presentase 

tertentu dari kewajiban lacarnya. Alat likuid tersebut berupa uang kas dan 

rekening giro di bank sentral. Disebut instrument tidak langsung karena 

dengan cdangan ini memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan 

kredit dan memengaruhi tingkat suku bunga. Cadangan ini termasuk 

cadangan bersifat nonmarket based karena dintentukan oleh bank sentral. 

Rekening di bank sentral ada yang diberi bunga dan ada yang tidak diberi 

bunga. Ada yang ditentukan setiap hari dan ada dalam suatu periode 

dengan pertimbangan portofolio. Jika persentase cadangan primer 

diturunkan, kemampuan bank menyalurkan kredit akan meningkat dan 

terjadi penurunan suku bunga atau sebaliknya. Di samping sebagai 
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intrumen, penentuan cadangan primer juga untuk memperkuat kehati-

hatian bank dengan likuiditas yang meningkat. Dalam pengendalian 

moneter, instrumen ini sekarang lebih banyak difungsikan sebagai 

instrumen kehati-hatian bank.  

(2) Cadangan Sekunder  

Fasilitas diskonto merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank 

sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat-surat berharga dan tingkat 

diskonto yang dietapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah kebijakan 

moneter. Jika bank sentral ingin menaikan suku Bungan kredit, bank 

sentral akan menaikan suku bunga diskonto atau sebaliknya. Instrumen ini 

berfungsi sebagai katub pengaman dalam menjaga stabilitas di pasar uang, 

sehingga bank-bank diharapkan tidak sering menggunakan fasilitas ini. 

Pinjaman ini dengan bunga di atas suku bunga intervensi bank sentral atau 

berupa simpanan dnegan suku bunga diskonto menjadi patokan suku 

bunga pinjaman tertinggi atau suku bunga simpanan terendah. Instrument 

ini dilakukan di Inggris dengan fasilitas repo dan diskonto di Amerika. 

b. Fasilitas diskonto 

Fasilitas diskonto adalah fasilitas kredit dan/atau simpanan yang diberikan 

oleh bank sentral kepada bank-bank dengan jaminan surat berharga dan 

tingkat diskonto yang ditetapkan oleh bank sentral sesuai dengan arah 

kebijakan moneter. Tinggi rendahnya tingkat diskonto akan mempengaruhi 

permintaan kredit dari bank. Dalam hal bank sentral menginginkan terjadinya 

kenaikan suku bunga maka bank sentral dapat memberikan sinyal melalui 
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kenaikan tingkat diskonto (bunga) fasilitas itu. Tingkat bunga diskonto ada di 

atas suku bunga pasar uang atau di bawah suku bunga pasar uang. 

c. Fasilitas rediskonto 

Fasilitas rediskonto adalah instrument tidak langsung serupa dengan fasilitas 

diskonto dalam bentuk fasilitas pinjaman jangka pendek hanya berbeda pada 

surat berharga yang digunakan bukan surat berharga bank sentral melainkan 

berupa surat berharga pasar uang yang merupakan ketentuan bank sentral 

dalam menetapkan tingkat rediskonto surat berharga pasar uang yang dapat 

digunakan dan dirediskontokan ke bank sentral. Penerapan fasilitas ini 

dimaksudkan untuk mengembangkan pasar surat berharga pasar uang dan 

sebagai instrument operasi pasar terbuka. 

d. Operasi pasar terbuka 

Dengan operasi pasar terbuka, bank sentral dapat memengaruhi sasaran 

operasionalnya, yaitu suku bunga atau jumlah uang beredar secara lebih 

efektif karena sinyal arah kebijakan moneter dapat disampaikan melalui 

operasi pasar terbuka yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara terbuka dan 

pembentukan suku bunganya ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. 

Operasi pasar terbuka dapat juga dilakukan atas dasar inisiatif bank sentral 

dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan yang diinginkan. Operasi pasar 

terbuka berbentuk kegiatan jual beli surat berharga (Sertifikat Bank Indonesia 

dan Surat Berharga Pasar Uang) oleh bank sentral di pasar primer maupun di 

pasar sekunder melalui mekanisme lelang atau non-lelang.dengan menjual 

surat berharga atau disebut dengan kebijakan kontraksi, kemampuan alat 
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likuid bank-bank akan berkurang sehingga kemampuannya memberikan kredit 

akan berkurang karena bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar 

atau sebaliknya. Instrumen operasi pasar terbuka merupakan instrumen yang 

sangat fleksibel karena dapat dilakukan menurut kehendak bank sentral 

dengan frekuensi dan kuantitas sesuai dengan keinginan serta dapat dilakukan 

di pasar primer maupun sekunder. Instrumen operasi pasar terbuka, antara lain 

sebagai berikut.  

(1) Lelang surat berharga bank sentral di pasar primer  

Lelang surat berharga bank sentral merupakan salah satu instrument 

operasional yang digunakan da lam operasi pasar terbuka. Lelang ini 

dilakukan di pasar primer, karena bank sentral sebagai penerbit yang 

menjual langsung ke pasar. Pasar primer atau perdana adalah penawaran 

surat berharga pertama kali sebelum surat berharga tersebut 

diperdagangkan di pasar sekunder, biasanya dalam jangka waktu 

sekurang-kurangnya enam hari kerja. 

Instrumen ini banyak digunakan di beberapa negara, khusunya 

untuk memisahkan sasaran kebijakan moneter dari sasaran manajemen 

utang pemerintah. Selain itu, instrument ini terutama digunakan pada saat 

pasar sekunder belum cukup berkembang dan instrument lain belum 

tersedia untuk beroperasinya operasi pasar terbuka secara efektif. 

Beberapa kelebihan instrumen ini, antara lain (1) instrumen ini 

bersifat fleksibel untuk manajemen likuiditas jangka pendek karena bank 

sentral yang menerbitkannya, sehingga dapat digunakan untuk 
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mengarahkan suku bunga, (2) bermanfaat khususnya pada saat bank 

sentral tidak punya cukup surat berharga pemerintah untuk melaksanakan 

operasi pasar terbuka. Instrument ini juga memiliki kelemahan, antara lain 

(1) bank sentral dapat menanggung kerugian apabila terjadi penerbitan 

atau penjualan yang cukup besar, (2) jika surat berharga bank sentral 

digunakan bersama dengan surat berharga pemerintah, maka akan muncul 

permasalahan apabila tidak ada koordinasi yang kuat antara kedua 

penerbit. 

Sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrument kebijakan 

operasi pasar terbuka, diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem 

lelang, pada dasarnya penggunaannya sama dengan penggunaan T-Bills di 

pasar uang Amerika Serikat. Melalui penggunaan SBI tersebut, Bank 

Indonesia dapat secara tidak langsung memengaruhi tingkat bunga di pasar 

uang dengan cara mengumumkan Stop Out Rate (SOR). Transaksi lelang 

SBI di pasar perdana dilakukan dengan menggunakan sarana Bank 

Indonesia-Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Peserta 

lelang mengajukan penawaran yang terdiri dari tingkat diskonto dan 

nominal. Perserta yang tidak memiliki sarana BI-SSS masih dapat 

mengikuti transaksi lelang SBI melalui pialang pasar uang valuta asing 

serta perantara dagang efek (security house) yang ditunjuk oleh Bank 

Indonesia yang telah memiliki sarana BI-SSSS. Penawaran nominal lelang 

sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar dengan kelipatan Rp 100 juta, 

sementara penawaran diskonto adalah dengan kelipatan 0,0625 persen. 
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(2) Lelang surat berharga pemerintah di pasar primer  

Lelang surat berharga pemerintah merupakan salah satu instrument 

operasional yang digunakan dalam operasi pasar terbuka. Berbeda dengan 

instrumen ini diterbitkan oleh pemerintah bukan oleh bank sentral. Lelang 

ini dilakukan di pasar primerkarena pemerintah sebagai penerbit dan 

menjual langsung ke pasar. Instrumen ini juga banyak digunakan di 

beberapa negara, terutama digunakan pada saat pasar sekunder belum 

cukup berkembang untuk beroperasiya pasar terbuka secara efektif. 

Kelebihan instrument ini, antara lain (1) manajemennya sama 

dengan surat berharga bank sentral jika koordinasi dengan departemen 

keuangan karena penerbitan surat berharga pemerintah dapat melebihi 

kebutuhan fiskal, (2) mendorong disiplin fiskal bagi pemerintah jika 

pembiayaan langsung dari bank sentral dihentikan. Kelemahannya, antara 

lain (1) tujuan manajemen utang dapat berbentrokan dengan manajemen 

moneter jika departemen keuangan memanipulasi lelang untuk menjaga 

biaya dan di bawah pasar, (2) ketikan manajemen moneter bergantung 

pada penerbitan perdana, lelang sering dapat menghambat perkembangan 

pasar sekunder.  

Untuk di Indonesia, penerbitan Surat Utang Negara (SUN) 

memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Penerbitan SUN 

juga dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri yang 

sangat rentan terhadap fluktuasi nilai tukar. SUN adalah surat berharga 

yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun 
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valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara 

Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya (Undang-Undang No. 

24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara Pasal 1). Berdasarkan 

jenisnya, SUN terdiri atas Surat Penbendaharaan Negara (SPN) dan 

Obligasi Negara. SPN berjangka waktu maksimal 12 bulan dengan 

pembayaran bunga secara diskonto. Obligasi negara berjangka waktu lebih 

dari 12 bulan dengan kupon dan/atau tanpa kupon. Obligasi negara juga 

dapat dibedakan berdasarkan denominasi mana uangnya. Pemerintah 

sampai saat ini telah menerbitkan obligasi negara berdenominasi rupiah 

dan dollar AS. 

Pembelian Surat Utang Negara dalam hal ini obligasi negara, dapat 

dilakukan baik di pasar primer maupun di pasar sekunder. Penerbitan 

obligasi negara pada umumnya dilaksanakan melalui lelang yang dapat 

diikuti oleh peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan. Pesrta lelang 

dapat menyampaikan penawaran harga secara kompetitif dan/atau 

nonkompetitif. Penawaran secara kompetitif artinya investor menyampaian 

volume pemelian pada perkiraan yield/tingkat bunga yang dikehendaki 

serta volume penawarannya. Penawaran secara nonkompetitif artinya 

investor hanya menyampaikan volume obligasi negara yang akan dibeli. 

Pemerintah selanjutnya menyampaikan lelang setelah mempertimbangkan 

beberepa faktor antara lain referensi kisaran yield yang dimiliki 

Pemerintah, kebutuhan pendanaan Pemerintah, dan juga kondisi pasar saat 

ini maupun ekspektasi di masa mendatang. Investor yang menyampaikan 
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penawaran secara kompetitif dan dinyatakan menang lelang, wajib 

membayar sesuai dengan tingkat bunga yang disampaikan saat lelang. 

Investor yang menyampaikan penawaran secara nonkompetitif dan 

dinyatakan menang, wajib membayar sebesar rata-rata tertimbang tingkat 

bunga penawaran kompetitif yang dimenangkan. Lelang obligasi negara di 

pasar primer pada saat ini diselenggarakan melalui sistem yang dimiliki 

oleh Bank Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai agen lelang pemerintah. 

(3) Operasi pasar sekunder 

Pasar sekunder atau juga dikenal dengan istilah secondary market 

merupakan pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan 

sekuritas yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pasar 

yang terbentuk sesaat setelah penawaran umum perdana sering kali disebut 

sebagai aftermarket. 

Pasar sekunder ini sangat likuid dan transparan. Pasar sekunder ini 

sangat penting bagi suatu pasar model yang modern dan efisien. Pasar 

sekunder merupakan pasar uang yang lebih baik untuk operasi pasar 

terbuka karena respons yang segera dari pasar uang. Di pasar sekunder 

dapat dilakukan jual beli surat berharga secara outright atau repo 

(repurchase agreement). Hal ini hanya dapat terlaksana apabila pasar 

sekunder terlah berkembang baik, sehingga operasi ini banyak digunakan 

di sebagaian besar negara maju yang pasar sekundernya sudah maju, 

likuid, dan surat berharga tersedia dalam jumlah yang memadai.  
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Pada saat suatu saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor 

dan spekulan dapat dengan mudah melakukan transaksi perdagangan di 

bursa tersebut. Pada pasar sekunder efek diperjualbelikan dan berpindah 

tangan dari seorang investor ke investor lainnya. Pada dasarnya, pasar 

sekunder ini menghubungkan preferensi investor untuk likuiditas dengan 

preferensi pengguna modal yang igin menggunakan modal tersebut dalam 

jangka waktu panjang. Misalnya, pada pinjam meminjam uang secara 

tradisional di mana peminjam dapat membayar kembali pinjaman yang 

dilakukannya beserta bunganya pada suatu masa tertentu.  

Selama masa pembayaran kembali pinjaman belum jatuh tempo, 

maka investasi pemberi pinjaman (debitur) tidak dapat diuangkan 

walaupun dalam keadaan darurat. Demikian juga dalam keadaan darurat, 

seorang mitra hanya dapat menguangkan investasinya apabila ia dapat 

menemukan investor lain yang bersedia untuk membeli hak-haknya dalam 

kemitaraan tersebut. Dengan dilakukannya sekuritisasi pinjaman atau 

kepemilikan efek seperti obligasi atau saham, maka investor dapat 

melakukan penjualan haknya secara relatif mudah terutama sekali apabila 

hak tagih atau hak kepemilikan tersebut dipecah-pecah menjadi nilai yang 

relatif kecil. Transaksi jual beli bagian kecil dari suatu hak tagih atau hak 

kepemilikan yang besar inilah yang disebut perdagangan di pasar 

sekunder. Tempat terjadinya pasar sekunder yaitu di dua tempat: 

(a) Bursa regular, yitu bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta (BEJ), 

dan Bursa Efek Surabaya (BES). 
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(b) Bursa parallel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan 

efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi, dengan bentuk pasar 

sekunder yang diatur dan diselenggarakan oleh Perserikatan 

Perdagangan Uang dan Efek-efek (PPUE), diawasi dan dibina oleh 

bapepam. Over the counter karena pertemuan antara penjual dan 

pembeli tidak di lakukan di suatu tempat tertentu tetapi tersebar di 

antara kantor para broker atau dealer. Calon pembeli dapat menunjuk 

broker untuk mencari penjual surat berharga yang dikehendaki atau 

dapat juga dilakukan tanpa melaui broker, namun harus menemukan 

sendiri pihak lain yang ingin menjual surat berharga yang dikehendaki. 

e. Fasilitas simpanan bank sentral 

Fasilitas simpanan bank sentral merupakan salah satu instrumen idak langsung 

yang berbentuk simpanan bank-bank di bank sentral yang berjangka sangat 

pendek. Fasilitas ini digunakan oleh bank-bank apabila mengalami kelebihan 

likuiditas pada akhir hari, namun tidak dapat menempatkan dana kelebihannya 

itu di tempat lain. Oleh karena itu, suku bunga fasilitas simpanan ini pada 

umumnya berada di bawah suku bunga pasar. 

Fasilitas ini ada yang bersifat aktif dan pasif. Pasif berarti inisiatif 

berada pada peserta pasar dan berapa pun jumlah yang akan disimpan, harus 

diterima oleh bank sentral. Aktif berarti  inisiatif berada pada bank sentral. 

Fasilitas yang bersifat pasif sama dengan fasilitas diskonto yang berbentuk 

simpanan, sedangkan fasilitas aktif dapat digunakan sebagai salah satu 
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instrumen operasional operasi pasar terbuka tanpa menggunakan surat 

berharga sebagai instrument yang diperjualbelikan. 

Beberapa kelebihan diterapkan nya instrument ini antara lain: (1) 

membantu pencapaian sasaran operasioanal, (2) fleksibel dalam jumlah 

maupun suku bunga, (3) suku bunga sebagai acuan pasar uang, (4) dapat 

digunakan untuk keperluan ekspansi dan kontraksi, dan (5) membantu bank 

yang kelebihan likuiditas. Namun apabila dilakukan terus-menerus, dapat 

menyebabkan ketergantungan dan manajemen keuangan kurang berkembang. 

Untuk di Indonesia, fasilitas ini disebut Fasilitas Simpanan Bank 

Indonesia (Fasbi), yaitu fasilitas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank 

untuk menempatkan dananya di bank Indonesia. Fasbi merupakan intervensi 

langsung Bank Indonesia di pasar uang antarbank untuk menyedot kelebihan 

likuiditas perbankan dengan menawarkan imbalan bunga. Dalam kerangka 

kebijakan moneter, Fasbi juga menjadi batas koridor bawah dari suku bunga 

acuan BI Rate. Dengan adanya Fasbi, likuiditas bank disedot kembali oleh 

Bank Indonesia. 

f. Intervensi valuta asing 

Pada era globalisasi seperti saat ini transaksi perdagangan tidak hanya terbatas 

di dalam negeri saja tetapi juga dengan negara-negara lain. Sekecil apa pun 

transaksi ini apabila melibatkan dua negara atau lebih pastilah membutuhkan 

pertukaran atau penukaran atau perdagangan valuta asing. Transaksi 

perdagangan valuta asing tidak terlepas dari pergerakan atau fluktuasi nilai 
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tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain karena keduanya 

merupakan suatu bagian utuh yang tak terpisahkan. 

Operasi valuta asing merupakan salah satu instrument tidak langsung 

yang dapat digunakan dalam operasi pasar terbuka. Dalam instrument ini, 

bank sentral melakukan jual beli valuta asing di pasar valuta asing untuk 

mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam valuta sendiri. Hal ini juga 

mengakibatkan permintaan akan valuta asing naik yang dapat menyebabkan 

melemahnya nilai tukar valuta sendiri. Pada saat valuta asing melemah dan 

tertekan, bank sentral dapat juga menggunakan instrument ini untuk menjaga 

kestabilan nilai tukar dengan menjual valuta asing yang diminta oleh pasar. 

Namun operasi seperti ini tidak dapat dilakukan secara terus menerus karena 

jumlah cadangan devisa (valuta asing yang dimiliki bank sentral ada 

batasnya). Kekurangan cadangan devisa akibat dioperasikannya instrument ini 

pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997, di mana pada masa orde baru 

diberlakukan sistem nilai tukar mengambang terkendali, yaitu nilai tukar mata 

uang asing di bursa valuta diintervensi oleh bank sentral. Kebijaksanaan yang 

dilakukan oleh pemerintah melalui Bank Indonesia (BI), sesuai dengan 

fungsinya, yaitu untuk mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai 

tukar rupiah, sehingga untuk beberapa waktu nilai tukar rupiah terhadap US$ 

relatif stabil. 

g. Fasilitas overdraft 

Fasilitas overdraft adalah instrument tidak langsung berupa fasilitas 

pemberian pinjaman (dengan atau tanpa jaminan) yang berjangka sangat 
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pendek kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka sangat 

pendek (kalah kliring). Fasilitas ini pada umumnya memiliki suku bunga di 

atas suku bunga sumber-sumber dana lainnya di pasar uang. Oleh karena itu, 

suku bunga overdraft dapat dijadikan sebagai suku bunga kunci dalam 

perubahan arah kebijakan moneter.  

Cara kerja instrumen ini dapat digambarkan sebagai berikut. Pada saat 

kliring aka nada bnk yang menang dan kalah kliring. Menang kliring berarti 

kewajibannya lebih kecil dari pada tagihannya kepada bank-bank lain, atau 

sebaliknya. Bank yang kalah kliring harus menyediakan dana likuid sebesar 

kekalahan tersebut. Bank yang bersangkutan dapat menyediakannya dari dana 

sendiri, meminjam ke bank lain, atau alternatif terakhir adalah dengan 

meminjam ke bank sentral melalui fasilitas overdraf. 

h. Simpanan  sektor pemerintah 

Simpanan sektor pemerintah merupakan instrument tidak langsung yang dapat 

digunakan oleh bank sentral terutama untuk pengendalian likuiditas jangka 

pendek. Cara kerja instrument ini berupa realokasi simpanan pemerintah yang 

berada di bank sentral dan bank-bank umum. Apabila bank sentral akan 

mengurangi jumlah uang yang beredar, maka dapat dilakukan dengan 

realokasi simpanan sektor pemerintah yang berada di bank-bank umum ke 

bank sentral, demikian pula sebaliknya. 

Untuk implementasinya di Indonesia, pemerintah akan mendapatkan 

imbalan atas uang Negara yang akan tersimpan di Bank Indonesia dengan 

berpatokan pada suku bunga berbasis tingkat inflasi inti karena diasumsikan 
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akan sama dengan kebutuhan Bank Indonesia dalam melakukan langkah 

pengamanan moneter. Konsep ini diharapkan dapat mendisiplinkan 

pemerintah dalam menjaga keseimbangan jumlah likuiditas dalam mengelola 

ekonomi. Adapun pengelolaan uang di dalam simpanan pemerintah: 

(1) Penyelenggaraan rekening pemerintah 

(2) Menteri Keuangan selaku BUN berwenang mengatur dan 

menyelenggarakan rekening pemerintah. 

(3) Dalam rangka penyelenggaraan rekening pemerintah Menteri Keuangan 

membuka rekening kas umum Negara. 

(4) Uang Negara disimpan dalam rekening kas umum Negara di BI.  

(5) Dalam pelaksanaan operasional dan pengeluaran negara, BUN dapat 

membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank 

umum. 

(6) Rekening penerimaan digunakan untuk menampung penerimaaan negara 

setiap hari.  

(7) Saldo rekening penerimaan setiap akhir hari kerja wajib disetorkan 

seluruhnya ke rekening umum negara di BI. 

(8) Rekening pengeluaran pada kas bank umum diisi dengan dana yang 

bersumber dari rekening kas umum negara di BI. 

(9) Penyimpanan uang pemerintah pada bank sentral 

(10) Pemerintah pusat memperoleh bunga dan/atau giro atas dana yang 

disimpan di BI. 
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(11) Jenis dana, tingkat bunga, jasa giro, serta biaya pelayanan BI ditetapkan 

berdasarkan kesepakatan Gubernur BI dengan Menteri Keuangan. 

(12) Penyimpanan uang pemerintah pada Bank Umum  

(13) Pemerintah pusat/daerah berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro 

atas dana yang disimpan pada bank umum. 

(14) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah pusat/daerah 

didasarkan pada tingkat  suku bunga/jasa giro yang berlaku. 

(15) Biaya pelayanan bank umum didasarkan pada kententuan yang berlaku 

pada umum bersangkutan. 

(16) Bunga/jasa giro yang diperoleh pemerintah pusat/daerah merupakan 

pendapatan negara/daerah. 

(17) Biaya pelayanan bank umum dibebankan pada belanja negara/daerah. 

i. Lelang kredit 

Lelang kredit merupakan instrument sementara yang digunakan dalam masa 

awal transisi ke penggunaan instrument tidak langsung untuk mengubah dari 

pemberian kredit langsung ke alokasi pasar. Oleh karena itu, instrument ini 

biasanya hanya digunakan ketika pasar-pasar keuangan belum berkembang 

dan suku bunga patokan antar bank belum ada. Dengan sistem lelang, alokasi 

kredit dapat sesuai dengan kebutuhan pasar dan suku bunga dapat terbentuk. 

Apabila surat-surat berharga pasar uang sudah mulai berkembang operasi 

lelang kredit ini dapat direstrukturisasi kembali menjadi lelang repo. 
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j. Imbauan 

Imbauan atau suasion merupakan suatu usaha berupa imbauan dari bank 

sentral dengan menggunakan otoritasnya atau kuasanya, mempengaruhi bank-

bank dan lembaga keuangan yang ada untuk melakukan sesuatu yang 

berlainan atau berbeda dengan yang mereka (bank-bank atau lembaga 

keuangan) rencanakan sebelumnya. Karena siftanya imbauan, efektif tidaknya 

cara itu adalah tergantung dari kredibelnya bank sentral dan pendekatan yang 

dilakukan.   

Anjuran bank sentral itu dilihat sebagai advice  tentang perkiraan 

kondidi bisnsi, tetapi dalam beberapa hal, bank-bank dapat merasakan 

imbauan itu lebih bersifat suasion terhadap moral sehingga disebut moral 

suasion, karena jika imbauan itu tidak dipenuhi, bank–bank khawatir akan 

kemungkinan timbulnya kesulitan pada waktu mereka membutuhkan kredit 

dari bank sentral. Imbauan ini dapat lebih efektif lagi, jika struktur 

kepemilikan dan kepengurusan pada bank-bank komersil banyak ditentukan 

oleh bank sentral atau pemerintah, seperti yang terjadi di beberapa negara 

yang sedang berkembang. Contohnya seperti mengimbau perbankan pemberi 

kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengimbau agar bank 

meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak juimlah uang 

beredar pada perekonomian. 
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2.5.1 Instrumen Moneter Suku Bunga 

Untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang tercermin dari 

tingkat inflasi yang rendah dan stabil, Bank Indonesia menetapkan suku bunga 

kebijakan BI Rate sebagai instrumen kebijakan utama yang dikenal dengan jalur 

suku bunga. 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.  

Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga digambarkan 

pada Gambar 2.7 berikut ini. 
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Gambar 2.7 

Mekanisme Transmisi Saluran Suku Bunga 

Sumber : Warjiyo dan Agung  (2002) 

 

Dalam konteks 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 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, terutama karena kondisi internal 

perbankan dalam manjemen aset dan kewajibannya (ALMA – Asset and Liability 

Management). 
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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 bunga kredit sebagai pembiayaan konsumsi 

(substitusion effect). Sementara itu, pengaruh suku bunga terhadap permintaan 

investasi terjadi karena suku bunga kredit merupakan komponen biaya modal 

(cost of capital), di samping yield obligasi dan dividen saham, dalam pembiayaan 

investasi. Pengaruh melalui investasi dan konsumsi tersebut tersebut selanjutnya 

akan berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan 

berdampak pada besarnya permintaan agregat dan pada akhirnya akan 

menentukan tingkat inflasi dan output riil dalam ekonomi.    

 

2.6 Penelitian Sebelumnya 

2.6.1 Monetary Policy Regional Dimension 

Dalam kaitannya dengan Monetary Policy Regional Dimension terdapat 

banyak hasil penelitian empiris yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  

Ridhwan (2011), melakukan penelitian dampak kebijakan moneter atas 

pendekatan sektoral atau struktur industri di 26 provinsi di Indonesia dengan 

periode 1990:1-2007:4. Hasil penelitiannya bahwa struktur industri berbagai 

daerah di Indonesia menjadi penentu bagi percepatan respon kebijakan moneter. 

Struktur perekonomian daerah yang berbasis industri manufaktur relatif lebih 

sensitif terhadap monetary shock, dibandingkan wilayah yang non industri 
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manufaktur. Kesimpulan lain yang disajikan adalah peranan sektor perbankan dan 

keterkaitannya dengan usaha kecil sebagai locomotive ekonomi daerah melalui 

bekerjanya jalur kredit dan jalur suku bunga serta jalur nilai tukar untuk 

perekonomian terbuka.  

Dengan menggunakan metodologi vector autoregression (VAR), respon 

output maksimum terhadap guncangan kebijakan di zona Jawa cenderung relatif 

besar dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kalimantan berada di urutan kedua, 

diikuti dengan Sulawesi dan Sumatera serta Indonesia bagian timur. Hal ini secara 

jelas menunjukkan adanya variasi substansial pada dampak kebijakan moneter di 

seluruh wilayah Indonesia. Kebijakan moneter nasional yang berada dalam 

kondisi tertentu memiliki efek asimetris pada ekonomi riil dari wilayah yang 

mengikutinya.  Provinsi Jawa Barat yang menjadi pusat manufaktur terbesar, 

terkena dampak paling besar dibandingkan Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi dan 

Indonesia bagian timur. 

Peneliti lainnya Carlino dan Defina untuk Negara Amerika (1998) 

menemukan bahwa dampak kebijakan moneter terhadap real income pada tingkat 

regional di Negara bagian berbeda satu sama lainnya. Respon yang berbeda atas 

kebijakan moneter terhadap kondisi ekonomi ditingkat regional untuk negara 

China dilaporkan oleh Cortes dan Kong (2007) yang menemukan bahwa 

kebijakan moneter memiliki dampak yang berbeda pada tingkat regional di China. 

Perbedaan atas dampak kebijakan moneter ditanggapi dengan respon yang lebih 

cepat di wilayah regional kawasan dataran rendah (pesisir), sedangkan kawasan 

dataran tinggi (pegunungan) menerima respon lebih lambat atas terjadinya 
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monetary shock. Perbedaan atas respon kebijakan moneter pada tingkat ekonomi 

regional China, disebabkan oleh perbedaan tingkat produktivitas di mana wilayah 

China daratan memiliki sebaran industri lebih beragam dan sebagai pusat 

pemerintahan dibandingkan dengan China wilayah pegunungan (Jong dan Chen, 

2009). 

Dow dan Montagnoli (2010), yaitu yang memfokuskan kajian mereka 

pada regional dimension dari kebijakan moneter berdasarkan kinerja pasar 

keuangan, sehingga dapat diketahui dinamika struktur pasar keuangan di berbagai 

daerah sebagai indikator yang menentukan monetary shock yang bertransmisi dari 

fleksibilitas sektor keuangan menuju sektor riil termasuk perluasan investasi dan 

perdagangan ekspor daerah.  

 

 

 


