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Kata Pengantar

Kebijakan moneter di Indonesia terus mengalami evolusi sejalan dengan tantangan yang 
dihadapi serta berbagai perubahan lingkungan yang terjadi, baik di domestik maupun global. 
Di tahun 1997, sebagai salah satu upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia setelah 
diterpa Asian Financial Crisis, Indonesia mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang. 
Kemudian, sejak tahun 2005 Bank Indonesia mengimplementasikan Inflation Targeting 
Framework sebagai upaya memperkuat kerangka kebijakan moneter. Selanjutnya, dengan 
terjadinya Global Financial Crisis di tahun 2008, Bank Indonesia melihat betapa kondisi 
ekonomi dan pasar keuangan global dengan cepat dan mudah ditransmisikan ke perekonomian 
dan pasar keuangan domestik. Selain itu, kejadian tersebut juga memberi pelajaran akan 
pentingnya stabilitas sistem keuangan dalam menjaga stabilitas makro. 

Dengan berbagai perkembangan yang terjadi selama kurang lebih tiga puluh tahun terakhir, 
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Bank Indonesia, tahun 2020 ini 
menerbitkan buku berjudul “Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Menuju Era Ekonomi 
Digital”. Buku ini disusun berdasarkan hasil-hasil riset mengenai transmisi kebijakan moneter 
di Indonesia yang dilakukan oleh para ekonom DKEM di tahun 2019. Sejak diterbitkannya buku 
“Transmission Mechanisms of Monetary Policy in Indonesia” pada tahun 2002 oleh Bapak 
Perry Warjiyo dan Bapak Juda Agung, belum ada lagi buku yang secara komprehensif melihat 
kembali efektivitas transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Oleh karena itu, sudah saatnya 
menerbitkan buku yang melihat kembali secara komprehensif efektivitas transmisi kebijakan 
moneter di Indonesia di tengah berbagai perubahan yang terjadi dalam tiga dekade terakhir, 
sebagaimana disajikan dalam buku ini. 

Semoga buku ini bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran kebijakan 
moneter dalam perekonomian Indonesia serta menstimulasi diskusi kebijakan dengan para 
akademisi dan peneliti serta pelaku ekonomi secara luas. Harapannya, arah kebijakan moneter 
dan kebijakan makroekonomi secara umum dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi 
kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi 
langkah dan upaya kita untuk mempersembahkan karya yang terbaik bagi negeri kita tercinta.

Jakarta, Oktober 2020

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter 

Aida S. Budiman

Asisten Gubernur

Kata Pengantar
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Bab 1: Overview Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia

Overview Transmisi Kebijakan 
Moneter di Indonesia1

1  Pandangan dalam paper ini adalah pandangan penulis dan belum tentu merupakan pandangan resmi Bank 
Indonesia.
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Pendahuluan
Salah satu tugas utama bank sentral adalah menjaga kestabilan perekonomian melalui kebijakan 
moneter. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 dan Undang-Undang 
No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia diberikan mandat 
untuk menjaga kestabilan rupiah. Kestabilan rupiah di sini terdiri dari dua aspek, yaitu 
kestabilan mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan mata uang terhadap mata 
uang negara lain. Salah satu pilar untuk mencapai tujuan tersebut adalah menetapkan dan 
melaksanakan kebijakan moneter. 

Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter dilakukan dengan menggunakan 
instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun 
valuta asing, penetapan tingkat suku bunga, dan penetapan giro wajib minimum. Pemilihan 
sasaran operasional ini tentunya akan berpengaruh terhadap transmisi kebijakan moneter dan 
berapa lama kebijakan moneter akan ditransmisikan sehingga mencapai sasaran akhir inflasi. 
Dengan demikian, mekanisme transmisi kebijakan moneter pada dasarnya menggambarkan 
bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral memengaruhi berbagai aktivitas 
ekonomi dan keuangan sehingga pada akhirnya dapat mencapai tujuan akhir yang ditetapkan 
(Warjiyo, 2004).

Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai dari tindakan bank sentral dengan 
menggunakan instrumen moneter dalam melaksanakan kebijakan moneternya. Tindakan itu 
kemudian berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan keuangan melalui berbagai saluran 
transmisi kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku 
bunga kebijakan yang saat ini dilakukan melalui BI 7-Day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) 
sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian 
dengan tujuan akhir pencapaian sasaran inflasi. Mekanisme bekerjanya perubahan BI7DRR 
sampai memengaruhi kegiatan ekonomi inilah yang disebut sebagai mekanisme transmisi 
kebijakan moneter. Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi antara bank sentral, perbankan 
dan sektor keuangan, serta sektor riil. 

Kebijakan moneter memengaruhi kegiatan ekonomi melalui berbagai jalur, diantaranya 
jalur suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur ekspektasi. Warjiyo 
dan Juhro (2016) mengungkapkan bahwa kebijakan moneter memengaruhi perekonomian 
melalui dua tahap mekanisme transmisi. Tahap pertama adalah interaksi antara bank sentral 
dengan perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam berbagai aktivitas di sektor keuangan. 
Selanjutnya, dalam tahap kedua mekanisme transmisi terjadi melalui interaksi antara 
perbankan dan lembaga keuangan lainnya dengan para pelaku ekonomi di sektor riil dalam 
berbagai aktivitas ekonomi. 

Berjalannya mekanisme transmisi kebijakan moneter itu sendiri merupakan proses yang 
kompleks. Hal ini terutama karena transmisi dimaksud dipengaruhi oleh tiga faktor (Warjiyo, 
2004), yaitu: (i) perubahan perilaku bank sentral, perbankan, dan para pelaku ekonomi dalam 
berbagai aktivitas ekonomi dan keuangannya; (ii) lamanya tenggat waktu (lag) sejak kebijakan 
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moneter ditempuh sampai sasaran inflasi tercapai; dan (iii) perubahan yang terjadi pada 
saluran-saluran transmisi moneter itu sendiri sejalan dengan perkembangan ekonomi dan 
keuangan di negara yang bersangkutan.

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, pemahaman yang lebih baik terhadap 
mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui berbagai jalur sangat diperlukan. Seberapa 
kuat dan seberapa besar transmisi kebijakan moneter merupakan pertanyaan-pertanyaan yang 
perlu dijawab. Selain itu, di tengah perekonomian dan pasar keuangan global dan domestik 
yang sangat dinamis, melihat apakah telah terjadi perubahan transmisi kebijakan moneter juga 
menjadi sangat relevan tidak hanya di tataran akademis tetapi yang lebih penting lagi dalam 
proses pengambilan kebijakan.

Studi-studi transmisi kebijakan moneter di Indonesia pada umumnya dilakukan sebelum 
Inflation Targeting Framework (ITF) mulai diimplementasikan di Indonesia tahun 2005. 
Sebelum periode tersebut, studi yang meneliti transmisi kebijakan moneter di Indonesia secara 
komprehensif terdapat dalam Warjiyo dan Agung (2002).  Studi tersebut memberikan bukti 
empiris dari transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga, kredit bank, 
neraca perusahaan, nilai tukar, ekespektasi dan harga aset dengan menggunakan data sampai 
dengan tahun 2001. Sejak studi tersebut dipublikasi telah banyak perubahan struktural yang 
terjadi yang dapat memengaruhi transmisi kebijakan moneter. 

Boivin et al. (2010) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang dapat mengakibatkan 
perubahan mekanisme transmisi kebijakan moneter terdiri dari dua kelompok, yaitu perubahan 
struktural dalam perekonomian, dan interaksi antara perubahan-perubahan dalam kebijakan 
moneter dengan bagaimana ekspektasi dibentuk. Mengingat telah terjadinya berbagai 
perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia sejak tahun 1990an, kedua faktor tersebut 
tampaknya juga sedikit banyaknya telah memengaruhi mekanisme transmisi kebijakan moneter 
di Indonesia. Perubahan-perubahan struktural tersebut antara lain adalah perubahan sistem 
nilai tukar menjadi sistem nilai tukar mengambang di tahun 1997, penerapan ITF sejak Juli 
tahun 2005, terjadinya krisis global di tahun 2008, kondisi perbankan yang lebih baik, serta 
berbagai kebijakan Pemerintah.

Buku ini merupakan kumpulan studi-studi terbaru tentang efektivitas kebijakan moneter 
di Indonesia sejak tahun 1990an. Secara spesifik dalam buku ini diuraikan bagaimana 
efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui berbagai jalur—suku bunga, kredit bank, neraca 
perusahaan, nilai tukar, dan komunikasi—untuk mencapai sasaran akhir dan sasaran antara. 
Dengan cakupan periode studi sejak tahun 1990an, studi-studi dalam buku ini juga melihat 
implikasi berbagai perubahan struktural yang terjadi sejak tahun 1990an terhadap efektivitas 
transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Terakhir, buku ini menyajikan kemungkinan 
implikasi perkembangan teknologi digital terhadap transmisi kebijakan moneter. Sebelum 
diuraikan secara ringkas hasil-hasil temuan studi dalam buku ini, dalam bagian berikut akan 
diuraikan terlebih dahulu kerangka kebijakan moneter di Indonesia sejak tahun 1990an.
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Kerangka Kebijakan Moneter di Indonesia 
Penguatan Kerangka Kebijakan Moneter Pasca-AFC
Berbagai dampak lanjutan deregulasi perbankan dan pinjaman luar negeri serta perkembangan 
ekonomi global yang terus bergerak dinamis menimbulkan tantangan bagi pengelolaan 
stabilitas ekonomi di pertengahan 1990an. Pertama, perkembangan sektor keuangan dan 
industri perbankan telah mendorong berkembangnya inovasi produk-produk baru. Proses 
sekuritisasi makin berkembang, baik di sisi aktiva maupun sisi pasiva bank, yang pada akhirnya 
memperluas media pembayaran ataupun media simpanan sebagaimana layaknya diperankan 
oleh uang. Dengan demikian, ada pergeseran perubahan mengenai definisi, cakupan, dan 
perilaku uang beredar.

Bersamaan dengan tantangan tersebut, pesatnya pembangunan ekonomi Indonesia pada 
waktu itu juga mendorong derasnya aliran modal masuk dari luar negeri (capital inflows). 
Sebagian dari aliran dana tersebut berbentuk penanaman modal langsung ataupun pinjaman 
jangka menengah dan panjang. Sebagian lainnya berupa investasi portofolio pada berbagai surat 
berharga jangka pendek. Di satu sisi, aliran modal asing tersebut diperlukan untuk menutup 
kesenjangan tabungan dan investasi. Namun, aliran modal asing, terutama yang berjangka 
pendek, juga sangat rentan terhadap pembalikan menjadi aliran dana ke luar negeri (capital 
outflows). Krisis Asia tahun 1997/1998 menunjukkan besarnya tantangan tersebut. Krisis yang 
dimulai dari krisis mata uang menjalar dengan cepat ke sistem perbankan dan perekonomian 
secara keseluruhan. 

Krisis 1997/1998 kemudian membuat otoritas membenahi kelembagaan perumusan 
kebijakan ekonomi dan moneter di Indonesia. Salah satu respons awal yang ditempuh 
untuk mengantisipasi kuatnya tekanan eksternal tersebut ialah penerapan sistem nilai tukar 
mengambang bebas pada Agustus 1997. Pembagian kewenangan dan tanggung jawab antar 
otoritas juga diperkuat dengan pembagian tujuan, fungsi dan peranan yang jelas antar otoritas 
fiskal, moneter dan keuangan. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan konsistensi kebijakan 
yang ditempuh dan memperbaiki kredibilitas masing-masing pemangku kebijakan. Bank 
Indonesia dipandang perlu untuk independen agar dapat merumuskan dan mengelola kebijakan 
moneter dengan konsisten dan kredibel dengan satu tujuan tunggal, yaitu stabilitas harga. 
Independensi tersebut tentu saja disertai dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas 
kepada publik.

Penguatan struktural kelembagaan Bank Indonesia dilakukan melalui penerbitan UU Nomor. 
23 Tahun 1999 sebagaimana kemudian diubah menjadi UU Nomor 3 tahun 2004 dan UU 
Nomor 6 Tahun 2009. Dengan terbitnya UU ini, Bank Indonesia memulai era baru sebagai 
penjaga stabilitas nilai rupiah melalui pelaksanaan tugas di bidang moneter, perbankan dan 
sistem pembayaran yang independen. Di bidang moneter, sistematika perumusan dan evaluasi 
kebijakan moneter diperkuat dengan tata kelola yang lebih baik. Proses pengambilan keputusan 
diperjelas dengan ketentuan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dari sisi proses 
maupun hasil. Kualitas kebijakan moneter dan implementasinya untuk menjaga stabilitas 
diperkuat dengan prinsip kebijakan yang bersifat countercyclical. 
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Seiring perjalanan waktu, kebijakan moneter melalui pengendalian uang beredar dirasakan 
menjadi kurang efektif. Perilaku permintaan uang pascakrisis mengalami perubahan struktural 
sehingga sulit untuk dijelaskan dari sekadar motif transaksi maupun motif berjaga-jaga. Volume 
perputaran uang di sektor keuangan telah jauh melebihi kebutuhan pembiayaan di sektor riil. 
Hal tersebut berdampak pada hubungan antara uang beredar dengan berbagai variabel di sektor 
riil menjadi makin kompleks dan sulit diprediksi. 

Sesuai dengan komitmen Bank Indonesia untuk terus melakukan transformasi demi 
meningkatkan kualitas kebijakan, kerangka kebijakan moneter baru untuk meningkatkan 
efektivitas pengendalian inflasi kemudian dirumuskan. Pada Juli 2005, secara resmi Bank 
Indonesia mengadopsi kerangka kebijakan moneter yang dikenal dengan Inflation Targeting 
Framework (ITF). Adopsi ITF sebagai kerangka kebijakan moneter mensyaratkan perlunya 
dilakukan penguatan pada aspek-aspek kebijakan moneter. Penguatan mencakup sisi teknis 
analisa, instrumen, pengambilan keputusan, serta koordinasi dan komunikasi.

Instrumen moneter diperkaya dan diperkuat agar dapat memberikan sinyal yang kuat dan 
mendukung transmisi yang efektif. Kelembagaan Rapat Dewan Gubernur (RDG) dan Rapat 
Komite Kebijakan diperkuat untuk mendukung tata kelola yang baik dalam pengambilan 
keputusan. Selanjutnya, koordinasi dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah diperkuat 
untuk menciptakan sinergi kebijakan dan strategi komunikasi yang efektif disusun untuk 
mengarahkan ekspektasi pelaku ekonomi.

Sebagai bagian dari implementasi ITF, pada tanggal 5 Juli 2005 suku bunga acuan BI 
Rate diperkenalkan dan digunakan untuk pertama kalinya. BI Rate berfungsi sebagai suku 
bunga acuan yang mencerminkan sikap (stance) kebijakan moneter Bank Indonesia. BI Rate 
ditetapkan dalam RDG dan diumumkan kepada publik setiap bulan. Dengan menggunakan BI 
Rate, kebijakan moneter dapat diterapkan lebih transparan, akuntabel, dan mudah dimengerti 
masyarakat. Dalam praktiknya, BI Rate kemudian menjadi acuan bagi pergerakan suku bunga 
pasar uang antar bank (PUAB) overnight (O/N) yang dijadikan sebagai sasaran operasional 
kebijakan. Pergerakan suku bunga PUAB O/N selanjutnya diharapkan dapat ditransmisikan 
ke suku bunga tenor jangka lebih panjang yang pada akhirnya memengaruhi kegiatan di sektor 
riil dan inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter. 

Mengingat inflasi dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya dalam pengendalian 
langsung bank sentral, koordinasi kebijakan antara BI dan Pemerintah dalam pengendalian 
menjadi sangat penting. Salah satu bentuk koordinasi yang diambil adalah pembentukan Tim 
Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat nasional oleh BI dan Pemerintah pada 
tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian 
Inflasi di tingkat daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan 
peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, pada Juli 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional 
(Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas 
peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian 
dan Kemendagri.
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Penguatan Kerangka Kebijakan Moneter Pasca GFC
Krisis keuangan global tahun 2008 telah memberikan pelajaran dan kesempatan bagi bank 
sentral di dunia, termasuk Bank Indonesia, untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter 
dalam mendukung stabilitas dan kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Pelajaran tersebut 
ialah untuk lebih memperhatikan kestabilan sistem keuangan dalam perumusan kebijakan. Di 
satu sisi, stabilitas harga tetap menjadi tujuan utama kebijakan. Namun di sisi lain, kebijakan 
juga perlu disertai dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan serta memperkuat 
pengelolaan arus modal dan nilai tukar. 

Secara umum, kebijakan moneter pasca 2008 mengalami tiga perubahan mendasar. Pertama, 
selain menjaga stabilitas makroekonomi, bank sentral juga perlu berperan dalam menjaga 
stabilitas sistem keuangan. Sejumlah krisis yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir 
menunjukkan bahwa ketidakstabilan makroekonomi banyak bersumber dari sektor keuangan. 
Oleh karena itu, bank sentral perlu mengintegrasikan kebijakan moneter dengan kebijakan 
makroprudensial. 

Kedua, aliran modal asing ke berbagai negara, khususnya ke negara-negara emerging market 
economies (EMEs), di satu sisi bermanfaat untuk pembiayaan pembangunan negara-negara 
EMEs. Namun di sisi lain, aliran modal asing yang mengalir deras dan dibarengi dengan 
fluktuasi yang tinggi juga dapat menyebabkan kerentanan pada perekonomian jika sewaktu-
waktu terjadi gejolak eksternal yang menyebabkan pembalikan aliran modal ke luar negeri. 
Oleh karena itu, diperlukan optimalitas kebijakan moneter dengan kebijakan nilai tukar dan 
manajemen aliran modal asing agar aliran modal yang masuk tersebut dapat dimaksimalkan 
manfaatnya dan risiko yang timbul dapat diminimalkan. 

Ketiga, dalam perekonomian negara berkembang seperti Indonesia, komunikasi dan 
koordinasi menjadi instrumen penting kebijakan moneter. Bank Indonesia sebagai otoritas 
moneter perlu berkoordinasi dengan Pemerintah sebagai otoritas fiskal dan sektor riil dalam 
upaya menjaga stabilitas perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian juga 
di sektor keuangan, Bank Indonesia yang memiliki otoritas pada kebijakan makroprudensial 
perlu berkoordinasi dengan otoritas terkait yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berwenang 
dalam kebijakan mikroprudensial. Koordinasi dan komunikasi yang baik akan meningkatkan 
efektifitas bauran kebijakan yang bermuara pada tujuan akhir yaitu peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.

Merespons dinamika tantangan yang berubah dan pelajaran dari krisis keuangan global 
2008 tersebut, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka kebijakan moneter ITF yang 
telah diimplementasikan sejak tahun 2005. Hasil penguatan kerangka kebijakan moneter ITF 
kemudian berkembang menjadi bauran kebijakan (policy mix), di mana upaya pengendalian 
inflasi sebagai overriding objective juga diikuti kemampuan mempertimbangkan indikator-
indikator stabilitas pasar keuangan. Pada era implementasi bauran kebijakan, Bank Indonesia 
meningkatkan optimalisasi pengelolaan trilemma kebijakan moneter. Pengelolaan trilemma 
tersebut mencakup bauran antara kebijakan moneter dan makroprudensial untuk menjaga 
stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, kebijakan pengelolaan nilai tukar sejalan dengan 
fundamentalnya, dan kebijakan manajemen arus modal.
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2  Penjelasan lebih detil tentang reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter Bank Indonesia tahun 
2016 dapat dilihat dalam Buku Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016.

3  Penjelasan lebih detil tentang implementasi GWM averaging dapat dilihat di Buku Laporan Perekonomian 
Indonesia Tahun 2017.

Pasca krisis keuangan global 2008, kebijakan moneter longgar yang ditempuh negara-negara 
maju mendorong aliran masuk modal asing yang deras ke EMEs, termasuk Indonesia. Aliran 
masuk modal asing tersebut kemudian menimbulkan ekses likuiditas di PUAB dan mendorong 
suku bunga PUAB, khususnya PUAB O/N, menjadi sangat rendah. Di sisi lain, penurunan 
BI Rate sulit ditempuh mengingat tekanan terhadap inflasi domestik dan defisit transaksi 
berjalan masih tinggi. Perkembangan ini pada gilirannya membuat deviasi antara BI Rate dan 
suku bunga PUAB O/N melebar. BI Rate yang pada tahun 2008 masih di sekitar suku bunga 
PUAB O/N, dalam perkembangannya hingga awal tahun 2016 telah melebar dan setara dengan 
suku bunga operasi moneter tenor 12 bulan. Hal tersebut mengakibatkan sinyal dan transmisi 
kebijakan moneter menjadi kurang optimal.

Merespon perkembangan tersebut Bank Indonesia melakukan reformulasi kerangka 
operasional kebijakan moneter dengan mengubah suku bunga kebijakan dari BI Rate menjadi 
BI 7-Day (Revese) Repo Rate (BI7DRR). Langkah tersebut diumumkan pada tanggal 15 April 
2016 dan berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016. Selain perubahan suku bunga kebijakan, Bank 
Indonesia juga memperkuat strategi operasi moneter dengan menjaga koridor suku bunga 
PUAB simetris dan lebih sempit. Batas bawah koridor (deposit facility rate) dan batas atas 
koridor (lending facility rate) berada masing-masing 75 bps di bawah dan di atas BI7DRR. 

Reformulasi yang dilakukan memiliki tiga tujuan utama.2 Pertama, memperkuat sinyal 
arah kebijakan moneter. Kedua, memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui 
pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan. Ketiga, 
mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku 
bunga di PUAB untuk tenor 3 bulan hingga 12 bulan. Dalam implementasinya, reformulasi 
memegang empat prinsip. Pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter 
karena Bank Indonesia tetap menerapkan ITF. Kedua, reformulasi tidak untuk mengubah 
stance kebijakan moneter yang sedang ditempuh. Ketiga, reformulasi membuat suku bunga 
kebijakan terefleksikan di instrumen moneter dan dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. 
Keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan bahwa suku 
bunga tersebut dapat dipengaruhi suku bunga kebijakan. 

Reformulasi kerangka operasional kebijakan moneter dilanjutkan dengan implementasi 
kebijakan GWM rata-rata (averaging) sejak 1 Juli 2017.3 Implementasi GWM rata-rata 
tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perbaikan manajemen likuiditas perbankan, mendorong 
pendalaman pasar keuangan, dan mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang. Penerapan 
GWM rata-rata memberikan fleksibilitas kepada bank dalam hal jangka waktu pemenuhan 
GWM, dari sebelumnya harian menjadi dua mingguan. Fleksibilitas tersebut diharapkan 
memberikan peluang bagi bank untuk memperkuat manajemen likuiditas dan melakukan 
penempatan di instrumen pasar uang dengan tenor lebih panjang. Dengan demikian, bank 
diharapkan dapat lebih efisien dalam pengelolaan likuiditas dan turut mendorong upaya 
pendalaman pasar keuangan.
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Penguatan kebijakan moneter juga didukung oleh penggunaan instrumen repo berbasis 
agunan SBN yang ditujukan untuk mendorong pendalaman pasar uang. Pasar uang tadinya 
didominasi kegiatan pinjam meminjam tanpa agunan. Ketiadaan agunan menyebabkan bank 
memberikan akses terbatas terutama kepada bank kecil sehingga timbul segmentasi pasar. 
Penggunaan transaksi repo diharapkan mendorong kegiatan pinjam meminjam menjadi lebih 
aktif dan menghasilkan informasi harga pasar uang yang lebih representatif. 

Hasil Empiris Efektivitas Kebijakan Moneter di 
Indonesia 
Jalur Suku Bunga
Bagaimana suku bunga kebijakan ditransmisikan ke dalam perekonomian merupakan salah 
satu pertanyaan penting bagi bank sentral. Topik ini mendapat perhatian cukup besar dari 
peneliti, baik di akademis maupun bank sentral, sebagaimana didiskusikan secara komprehensif 
oleh Christiano et al. (1999), Boivin et al. (2010), dan Ramey (2016). Hal ini tidak bisa lepas 
dari meluasnya penggunaan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter sejak 
tahun 1990an. 

Secara konsep, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga dapat dipandang 
sebagai jalur pertama yang secara langsung merespon perubahan stance kebijakan moneter 
melalui perubahan suku bunga jangka pendek di pasar uang. Jalur suku bunga diperkirakan 
akan lebih menguat dengan diimplementasikannya ITF sebagai kerangka kebijakan moneter 
Bank Indonesia sejak Juli 2005, di mana suku bunga kebijakan dijadikan sebagai instrumen 
utama.

Dalam literatur ekonomi moneter, topik transmisi kebijakan moneter hampir selalu terkait 
dengan bagaimana monetary policy shock (kejutan suku bunga kebijakan) memengaruhi output 
dan harga, termasuk besarnya kontribusi kejutan tersebut dalam pergerakan output dan harga. 
Instrumen suku bunga ini ditransmisikan melalui sasaran antara, yakni suku bunga deposito 
dan suku bunga kredit, hingga dapat mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga diharapkan 
akan menurunkan permintaan yang pada gilirannya akan menurunkan harga. 

Studi yang dilakukan oleh Bathaluddin et al. (2019) dalam Bab 2 menunjukkan bahwa 
kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur suku bunga tertransmisikan dengan cukup 
baik, terutama pada suku bunga deposito, suku bunga kredit, dan output. Penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa peran jalur suku bunga dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter 
tampak lebih kuat pasca implementasi ITF. Suku bunga kebijakan tertransmisikan dengan baik 
terutama pada suku bunga deposito. Kondisi ini tercermin dari selisihnya (spread) dengan 
suku bunga kebijakan yang semakin menyempit. Pola ini diperkirakan dipengaruhi oleh tingkat 
inflasi yang relatif stabil pada periode pasca ITF.

Pada periode Pre Asian Financial Crisis (Pre-AFC) yaitu sejak Januari 1991 hingga Juni 
1997, dengan kondisi ekonomi yang tidak mengalami shock struktural dan tingkat inflasi yang 
moderate pada kisaran 4%-11%, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga berjalan 
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dengan baik pada periode ekonomi ekspansif maupun kontraktif. Meski telah mengikuti 
pergerakan suku bunga kebijakan, namun secara level masih lebih tinggi dibandingkan suku 
bunga kebijakan. Spread antara suku bunga kebijakan dengan suku bunga deposito dan kredit 
masih lebar dengan rata-rata masing-masing sebesar 269bps dan 681bps untuk suku bunga 
deposito dan kredit. 

Secara historis, reaksi suku bunga kredit lebih besar dibanding suku bunga deposito pada 
periode kenaikan maupun penurunan suku bunga. Namun, pada periode krisis tahun 1997- 
1998, kenaikan suku bunga kebijakan yang mencapai peak hingga mencapai 70% direspon 
dengan besaran yang lebih rendah oleh suku bunga perbankan, terutama suku bunga kredit. 
Reaksi ini diperkirakan disebabkan oleh permintaan kredit yang rendah sebagai dampak dari 
kontraksi perekonomian akibat krisis. 

Pasca AFC, transmisi melalui jalur suku bunga semakin membaik terutama pada suku bunga 
deposito, tercermin dari spread-nya terhadap suku bunga kebijakan yang mengecil. Pada 
periode setelah ITF, yaitu sejak Juli 2005, terdapat perubahan respon pada curvature suku 
bunga deposito. Meski masih mengikuti arah suku bunga kebijakan, namun tingkat suku bunga 
deposito bergerak lebih rendah di bawah suku bunga kebijakan dengan spread yang kembali 
melebar. Kondisi ini diperkirakan akibat faktor likuiditas yang melimpah pada periode tersebut 
yang bersumber dari capital inflows yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat 
sejalan dengan harga komoditas yang tinggi. Pada periode Post GFC yaitu sejak Januari 2009, 
peran jalur suku bunga dalam transmisi kembali membaik meski sempat terganggu pada 
saat “taper tantrum” di 2013, namun dampaknya relatif minimal pada transmisi suku bunga 
domestik.

Jika dibandingkan antar periode, hasil model Vector Autoregressions (VAR) dalam 
Bathaluddin et al. (2019) menunjukkan telah terjadi evolusi transmisi kebijakan moneter pada 
suku bunga deposito dengan semakin cepat responnya menuju puncak terutama di akhir-akhir 
ini. Suku bunga kredit mengalami evolusi yang tidak berbeda jauh polanya untuk lima periode 
yang menjadi fokus dalam penelitian tersebut. Hasil estimasi mereka menunjukkan bahwa 
terjadi evolusi pada respon suku bunga kredit di sepanjang 1991-2019 dengan transmisi yang 
cenderung melemah pada periode Post GFC. Untuk dampak kenaikan suku bunga kebijakan 
terhadap output, dalam kelima periode terlihat kenaikan suku bunga kebijakan menurunkan 
output. Sepanjang episode 1991-2019 transmisi suku bunga pada output cenderung stabil 
namun dalam durasi yang lebih lama dalam periode akhir-akhir ini.

Untuk respon inflasi terhadap monetary policy shock, dengan menggunakan model Structural 
Vector Autoregression (SVAR) dan Time-Varying Coefficients Vector Autoregression (TVC-
VAR), Bathaluddin et al. (2019) menunjukkan adanya fenomena “price puzzle” di Indonesia.  
Fenomena “prize puzzle” terlihat dalam kelima periode dalam rentang 1991-2019. Dari 
perspektif yang lebih luas yakni teori interaksi kebijakan moneter fiskal, keberadaan “price 
puzzle” ini disebabkan oleh dominasi kebijakan fiskal yang aktif. Dalam kondisi tersebut, 
pembentukan tingkat harga ditentukan oleh kebijakan fiskal yang aktif melalui belanja yang 
tidak proporsional lebih dari satu terhadap dinamika SBN. Sementara itu, kebijakan moneter 
yang berperan pasif akan menjaga kontinuitas utang pemerintah dengan cara merespon inflasi 
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melalui suku bunga kebijakan secara minimal. Sebaliknya, dalam kondisi di mana otoritas 
fiskal fokus menjaga kesinambungan utang pemerintah, otoritas moneter secara aktif dapat 
menjaga kestabilan harga. Mengkonfirmasi Mochtar (2004), implikasi kebijakan bagi Bank 
Indonesia agar efektif dalam menjaga kestabilan harga adalah adanya fiscal backing berupa 
peran kebijakan fiskal yang tetap menjaga program belanja pemerintah tetap proporsional 
terhadap kondisi utang pemerintah yang ada. 

Di pasar keuangan, Bathaluddin et al. (2019) menunjukkan bahwa transmisi suku bunga 
sebagai instrumen utama kebijakan moneter juga terbukti berjalan dengan baik. Secara empiris, 
pembentukan yield SBN 10Y dapat dijelaskan secara signifikan oleh yield US treasury bond 10Y, 
suku bunga kebijakan, inflasi, dan nilai tukar. Karakteristik Indonesia sebagai negara small open 
economy menyebabkan pergerakan yield domestik relatif rentan terhadap pengaruh global. 
Temuan tersebut mengindikasikan perlunya pertimbangan aspek daya tarik aset domestik 
dalam memutuskan kebijakan moneter, selain aspek utama yakni inflasi dan output.

Jalur Kredit Perbankan
Pentingnya jalur kredit perbankan (bank lending channel) dalam transmisi kebijakan moneter 
diungkapkan oleh Bernanke dan Blinder (1988). Transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
kredit perbankan terjadi saat bank sentral melakukan operasi moneter untuk pencapaian 
sasaran operasionalnya, sementara di sisi lain bank umum melakukan transaksi di pasar uang 
untuk pengelolaan likuiditasnya. Pada saat terjadi kontraksi moneter maka likuiditas bank akan 
berkurang sehingga akan berakibat pada menurunnya kredit yang dapat disalurkan oleh bank. 
Jika kredit bank menurun dan para debitur yang bergantung pada bank jumlahnya dominan 
dalam perekonomian, maka pengeluaran dan konsumsi swasta akan berkurang.

Meskipun penelitian yang mencoba menganalisis efektivitas transmisi kebijakan moneter 
melalui jalur kredit perbankan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya, namun dengan 
berbagai perkembangan yang terjadi sejak tahun 1990an maka analisis tersebut perlu dilakukan 
kembali. Dalam Bab 3, studi Sahminan dan Kusuma (2019) melihat kembali efektivitas 
transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur kredit perbankan selama periode dari 
awal 1990an sampai dengan awal 2019.  Dalam penelitian tersebut mereka melihat apakah 
perubahan-perubahan struktural yang terjadi dalam kurang lebih 30 tahun terakhir—yaitu AFC 
di tahun 1997/1998, implementasi ITF sejak tahun 2005, serta GFC tahun 2008—memengaruhi 
efektivitas kebijakan moneter melalui kredit perbankan di Indonesia.

Dalam penelitiannya Sahminan dan Kusuma (2019) melakukan estimasi terhadap model 
VAR dengan menggunakan data bulanan dari Juli 1991 sampai dengan Maret 2019. Secara 
keseluruhan, hasil studi mereka di Bab 3 menunjukkan bahwa jalur transmisi kebijakan 
moneter di Indonesia melalui kredit perbankan berjalan secara efektif. Hasil impulse response 
functions dari model VAR menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga kebijakan mengakibatkan 
penurunan pertumbuhan kredit dan pertumbuhan PDB secara signifikan yang kemudian diikuti 
oleh penurunan kenaikan inflasi setelah beberapa bulan. 
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Sahminan dan Kusuma (2019) juga menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan transmisi 
kebijakan moneter di Indonesia sebelum dan sesudah AFC, sebelum dan sesudah implementasi 
ITF, serta sebelum dan sesudah GFC. Dalam periode setelah AFC, pertumbuhan kredit, 
pertumbuhan PDB dan inflasi terlihat lebih responsif terhadap perubahan suku bunga kebijakan. 
Jika dilihat dalam rentang waktu sejak tahun 2000, respon kredit dan PDB cenderung lebih kecil 
setelah diimplementsikannya ITF. Namun demikian, respon penurunan inflasi terlihat lebih 
besar dan signifikan. Hal ini sejalan dengan kredibilitas pengendalian inflasi yang diperoleh 
dengan penerapan ITF sehingga output yang dikorbankan untuk penurunan inflasi cenderung 
lebih kecil. Respon yang termoderasi setelah GFC sejalan dengan melimpahnya likuditas global 
yang mempunyai spillover ke perekonomian domestik. 

Melihat lebih jauh ke dalam jenis kredit, hasil impulse response functions menunjukkan 
bahwa masing-masing jenis kredit—yaitu kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit 
konsumsi—mengalami penurunan dengan adanya kenaikan suku bunga kebijakan. Di antara 
ketiga jenis kredit tersebut, dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit modal kerja dan kredit 
investasi lebih besar dibandingkan dengan dampak terhadap kredit konsumsi, namun dampak 
terhadap kredit konsumsi cenderung bertahan lebih lama. Dilihat dari dinamikanya, dalam 
periode setelah implementasi ITF dan setelah GFC, dampak kenaikan suku bunga terhadap 
kredit modal kerja dan kredit investasi terlihat lebih kecil, sementara dampak terhadap kredit 
konsumsi cenderung lebih besar dan bertahan lama setelah periode GFC.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran kredit kelompok Bank Persero dan Bank Swasta 
Nasional terlihat paling sensitif terhadap perubahan suku bunga. Untuk kelompok Bank Asing, 
dampak kenaikan suku bunga terhadap pertumbuhan kredit positif dalam beberapa bulan 
pertama dan kemudian diikuti oleh dampak negatif.  Sementara itu, dampak kenaikan suku 
bunga terhadap penurunan kredit Bank Pemerintah Daerah relatif lebih kecil dibandingkan 
dampak terhadap kredit di ketiga kelompok bank lainnya. Dari dinamikanya terlihat bahwa 
dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit kelompok Bank Persero cenderung lebih kecil 
dalam periode setelah implementasi ITF dan setelah GFC, sementara dampak terhadap kredit 
Bank Swasta Nasional cenderung lebih besar.

Jalur Neraca Perusahaan
Secara konseptual, jalur neraca perusahaan terjadi karena asimetri informasi yang menyebabkan 
kekayaan (net worth) perusahaan menjadi determinan penting atas kemampuan perusahaan 
untuk mendapatkan dana eksternal. Dengan kata lain, problema asimetri informasi, moral 
hazard, dan biaya kepailitan, menyebabkan perusahaan mendapatkan dana eksternal hanya 
jika perusahaan tersebut memiliki net worth yang memadai sebagai kolateral untuk menutupi 
utang dan biaya yang timbul apabila terjadi kebangkrutan. 

Pada jalur neraca perusahaan, kontraksi moneter meningkatkan suku bunga riil dan 
menyebabkan kenaikan biaya utang perusahaan dan menurunkan arus kas, yang selanjutnya 
menurunkan profitabilitas dan nilai perusahaan yang tercermin pada nilai aset dan kolateral 
yang menurun. Dampak negatif terhadap perusahaan dan rumah tangga terutama pada 
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turunnya creditworthiness perusahaan dan rumah tangga. Problem asimetri informasi pada 
pasar pembiayaan selanjutnya mengakibatkan kenaikan external financial premium, yang pada 
gilirannya menekan permintaan kredit dan berdampak menurunkan output semakin dalam.

Kekuatan transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan sangat dipengaruhi 
oleh rasio pembiayaan eksternal terhadap total pembiayaan perusahaan secara agregat. Semakin 
besar rasio pembiyaan eksternal terhadap total pembiayaan perusahaan secara agregat, semakin 
kuat pula transmisi suku bunga kebijakan memengaruhi keputusan ekspansi perusahaan karena 
berjalannya transmisi sangat bergantung pada pembiayaan eksternal perusahaan. Sebaliknya, 
apabila aktivitas investasi perusahaan dalam suatu perekonomian didominasi oleh pembiayaan 
internal seperti laba ditahan, maka keputusan investasi perusahaan relatif tidak terpengaruh 
oleh tingkat suku bunga pinjaman.

Hasil studi Puspitasari et al. (2019) dalam Bab 4 menunjukkan bahwa peningkatan suku 
bunga kebijakan mengurangi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari bank, 
yang terlihat dari investasinya yang menurun. Hasil tersebut konsisten antara masing-masing 
estimasi indikator neraca perusahaan, yaitu rasio utang terhadap kapital, rasio arus kas terhadap 
kapital, dan rasio utang jangka pendek terhadap total utang. Dibandingkan dengan studi 
sebelumnya di Indonesia pada periode 1992-1999 oleh Agung et al. (2002), koefisien dampak 
suku bunga kebijakan dalam studi Puspitasari et al. (2019) lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan 
peningkatan transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan, khususnya melalui 
utang dan rasio utang jangka pendek. Koefisien interaksi suku bunga terhadap rasio neraca 
perusahaan paling besar terdapat pada utang jangka pendek. Dengan demikian, kenaikan suku 
bunga kebijakan diperkirakan meningkatkan risiko perusahaan dari sisi utang jangka pendek 
yang selanjutnya mengurangi investasi.

Peningkatan suku bunga kebijakan yang transmisinya berjalan melalui suku bunga 
kredit meningkatkan kewajiban bunga perusahaan di masa mendatang, sehingga net worth 
perusahaan menurun. Pada kondisi ini, financial frictions antara bank dan perusahaan 
menyebabkan bank mensyaratkan sejumlah net worth perusahaan yang memadai sebagai 
kolateral bagi bank yang dapat disita apabila kondisi kredit memburuk. Jumlah utang yang 
besar, khususnya yang berjangka pendek, mengurangi net worth perusahaan sehingga semakin 
menekan kemampuan perusahaan mendapatkan kredit dan melakukan ekspansi usaha. Dilihat 
dari ukuran perusahaannya, kontraksi moneter mempunyai dampak negatif terhadap ketiga 
indikator neraca perusahaan tersebut, baik untuk perusahaan berukuran besar maupun kecil. 
Hasil estimasi ini berbeda dengan temuan Agung (2000) di mana ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap keputusan investasi. 

Jika dilihat dari sektor perusahaannya, dampak kontraksi moneter tersebut negatif untuk 
perusahaan di semua sektor di mana dampak yang besar dan signifikan terlihat pada perusahaan 
di sektor aneka industri, industri dasar, konsumsi, pertambangan, dan properti. Sementara itu, 
dampak kenaikan suku bunga kebijakan untuk perusahaan infrastruktur justru meningkatkan 
investasi perusahaan. 
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Jalur Nilai Tukar
Nilai tukar adalah salah satu jalur transimsi kebijakan moneter sebagaimana pergerakan nilai 
tukar merupakan salah satu faktor yang menentukan inflasi. Kenaikan suku bunga kebijakan 
akan memperkuat nilai tukar domestik yang pada gilirannya menurunkan inflasi. Sebagaimana 
pada umumnya di negara berkembang, perubahan nilai tukar akan di-pass-thorugh-kan ke 
dalam inflasi domestik, meskipun pass-through-nya cenderung mengalami penurunan sejak 
tahun 2000an. 

Paper Djuranovik et al. (2019) dalam Bab 5 melihat transmisi kebijakan moneter di Indonesia 
melalui jalur nilai tukar. Secara umum, hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa terdapat 
perubahan struktural respons nilai tukar rupiah nominal terhadap shock kebijakan moneter, 
serta dari pass through nilai tukar rupiah ke inflasi IHK. Sesudah AFC, nilai tukar rupiah lebih 
responsif terhadap pergerakan suku bunga. Hal itu sejalan dengan rezim nilai tukar rupiah 
di Indonesia yang mengambang bebas setelah AFC. Namun, pass through nilai tukar rupiah 
ke inflasi IHK cenderung berkurang setelah AFC, baik secara langsung melalui harga impor 
maupun secara tidak langsung melalui PDB. Faktor-faktor lain, seperti ekspektasi inflasi, yang 
memengaruhi inflasi IHK setelah AFC menjadi lebih dominan dibanding dengan faktor nilai 
tukar rupiah.

Kenaikan suku bunga di Indonesia relatif terhadap suku bunga luar negeri mencerminkan 
kenaikan imbal hasil penempatan aset di Indonesia relatif terhadap luar negeri. Hal tersebut 
mendorong arus modal masuk dari luar negeri ke Indonesia dalam bentuk kenaikan net foreign 
asset (NFA). Di periode Pre-AFC, NFA tercatat rata-rata naik 0,50% dalam kurun waktu 36 
bulan. Respons kenaikan NFA tercatat lebih besar di periode Post-AFC, sebesar rata-rata 1,91%. 
Selanjutnya, arus modal masuk ke Indonesia dari luar negeri mendorong peningkatan nilai 
tukar rupiah nominal. Selama 36 bulan, rata-rata apresiasi nilai tukar rupiah mencapai 0,15%. 
Di periode Post-AFC, nilai tukar rupiah pada awalnya mengalami depresiasi selama 10 bulan, 
untuk selanjutnya mengalami apresiasi sebesar 6%. 

Perbaikan faktor risiko dan penurunan imbal hasil memberi dampak yang berbeda terhadap 
aliran modal di periode Pre-AFC dan Post-AFC. Inersia faktor risiko yang temporer dan 
penurunan selisih suku bunga yang relatif kecil hanya dapat mendorong kenaikan NFA kurang 
dari satu tahun di periode Pre-AFC. Sementara itu, perbaikan faktor risiko yang permanen di 
periode Post-AFC mendorong kenaikan NFA, yang mencapai rata-rata 0,43% selama 36 bulan.

Perbedaan respons terhadap faktor risiko juga ditunjukkan oleh perilaku nilai tukar rupiah 
nominal. Dalam periode Pre-AFC, nilai tukar rupiah nominal mengalami apresiasi yang relatif 
permanen. Selama 36 bulan, rata-rata apresiasi nilai tukar rupiah nominal berkisar 0,13% untuk 
1% shock faktor risiko. Di periode Post-AFC, nilai tukar rupiah hanya mengalami apresiasi 
sekitar 4 bulan pertama setelah shock, untuk selanjutnya mengalami depresiasi. Nilai tukar 
rupiah nominal terindikasi lebih dipengaruhi oleh faktor harga di periode Post-AFC. Selisih 
suku bunga mengalami penurunan dalam kurun waktu yang cukup lama, sekitar tiga tahun, 
sehingga nilai tukar rupiah cenderung mengalami depresiasi.
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Djuranovik et al. (2019) juga menunjukan bahwa pass through nilai tukar rupiah secara 
langsung mengalami penurunan dari periode Pre-AFC ke Post-AFC. Harga impor di periode Pre-
AFC mengalami kenaikan permanen sekitar 0,47%, sementara di periode Post-AFC mengalami 
kenaikan dalam kurun waktu dua tahun pertama sebelum kembali ke level awal. Secara rata-
rata, dalam 36 bulan harga impor naik hanya 0,12%. Pergerakan harga impor selanjutnya 
tertransmisikan ke inflasi IHK. Di periode Pre-AFC, inflasi IHK mengalami kenaikan sebesar 
rata-rata 0,22%. Sementara itu di periode Post-AFC, pengaruh ke inflasi IHK hanya setengah 
dari dampak di periode Pre-AFC.

Jika dibandingkan antara periode Pre-ITF dan Post-ITF, respons dari selisih suku bunga 
relatif sejalan dengan shock suku bunga kebijakan, baik Pre-ITF maupun Post-ITF. Dalam 
jangka pendek, kenaikan suku bunga kebijakan juga mendorong kenaikan selisih suku bunga. 
Namun demikian, kenaikan selisih suku bunga tersebut bersifat temporer. Dalam jangka 
panjang, secara rata-rata dampak kenaikan 1% kebijakan moneter pada selisih suku bunga 
adalah 0% pada periode Post-ITF. 

Terbatasnya dampak suku bunga kebijakan pada selisih suku bunga mengakibatkan tidak 
adanya dampak pada kenaikan NFA dalam periode Post-ITF. Seiring dengan terbatasnya 
dampak pada NFA, shock kebijakan moneter dalam periode Post-ITF berdampak pada 
depresiasi nilai tukar rupiah nominal. Shock kebijakan moneter sebesar 1% berdampak pada 
depresiasi nilai tukar rupiah nominal sebesar 6,13% pada periode Post-ITF dengan dampak 
yang masih signifikan hingga 36 bulan setelah kenaikan suku bunga. Sementara itu, pada 
periode sebelum ITF, kenaikan suku bunga kebijakan direspon oleh kenaikan selisih suku bunga 
dan pada akhirnya mendorong kenaikan NFA. Kenaikan suku bunga kebijakan juga terbukti 
mendorong apreasiasi nilai tukar. Shock kenaikan kebijakan moneter sebesar 1% mendorong 
apresiasi nilai tukar sebesar 4,66% hingga bulan ke 28.

Lebih lanjut, hasil estimasi Djuranovik et al. (2019) juga menunjukkan dampak nilai tukar 
pada inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada transmisi langsung, shock 1% 
nilai tukar nominal tertransmisikan secara positif pada inflasi, baik pada inflasi harga impor 
maupun IHK. Pada transmisi langsung, dengan jalur melalui harga impor, pass through dari 
shock nilai tukar tercatat lebih tinggi pada inflasi IHK pada periode Post-ITF dibandingkan 
dengan periode Pra-ITF. Sementara itu, pass through nilai tukar pada inflasi secara tidak 
langsung cenderung mengalami penurunan.

Jika dibandingkan antara periode Pre-GFC dan Post-GFC, respons dari shock kebijakan 
moneter sebesar 1% pada periode Pre-GFC dan Post-GFC terhadap suku bunga kebijakan dan 
selisih suku bunga tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan. Shock kebijakan moneter 
mendorong kenaikan selisih suku bunga pada jangka waktu pendek sebelum kembali turun 
pada jangka waktu yang lebih panjang. Shock kebijakan moneter sebesar 1% post-GFC secara 
rata-rata berdampak pada 0,51% kenaikan selisih suku bunga. Transmisi ini lebih tinggi 
dibandingkan periode Pre-GFC yang berdampak pada 0,31% kenaikan selisih suku bunga.

Namun demikian, kenaikan selisih suku bunga berdasarkan hasil penelitian tidak 
menyebabkan naiknya aliran masuk modal asing, baik pada periode Pre-GFC maupun Post-GFC. 
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Secara keseluruhan, penelitian tersebut menunjukkan bahwa shock kebijakan moneter tidak 
berpengaruh secara signifikan pada NFA. Hal yang sama juga terjadi pada respons terhadap 
nilai tukar rupiah. Shock kebijakan moneter tidak ditemukan secara signifikan memengaruhi 
nilai tukar. Pada awal periode, nilai tukar justru terdepresiasi, sebelum akhirnya membaik pada 
jangka panjang. Hal ini berbeda dengan respons Pre-GFC dimana shock kebijakan moneter 
berdampak pada apresiasi nilai tukar nominal hingga mencapai 6,10% dengan dampak yang 
secara signifikan cukup permanen mulai bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-36.

Selain menggunakan model VAR, Djuranovik et al. (2019) juga melakukan estimasi terhadap 
model Autoregressive Distributed Lags (ARDL). Mengkonfirmasi hasil-hasil estimasi model 
VAR, hasil estimasi ARDL menunjukkan nilai tukar memengaruhi inflasi secara signifikan, 
baik secara contemporaneous, tahunan, maupun dalam jangka panjang. Hasil regresi juga 
membuktikan adanya first-round pass-through yang lebih besar dibandingkan dengan second-
round pass-through. Dalam first-round pass-through, depresiasi nilai tukar mengakibatkan 
kenaikan harga barang impor. Dalam jangka panjang, hasil regresi menunjukkan bahwa 1% 
depresiasi nilai tukar rupiah akan mendorong kenaikan Indeks Harga Perdagangan Besar 
(IHPB) impor sebesar 0,56%. 

Secara gradual, pada second stage pass-through, dampak pergerakan nilai tukar pada inflasi 
semakin kecil. Pada transaksi perdagangan besar dalam jangka panjang, 1% depresiasi nilai 
tukar rupiah akan mendorong kenaikan IHPB sebesar 0,43%. Di sisi lain, pada inflasi inti jangka 
panjang, 1% depresiasi nilai tukar rupiah akan mendorong kenaikan komponen inti inflasi 
sebesar 0,12%. Transmisi ini akan menjadi rendah pada inflasi secara keseluruhan di mana 
dalam jangka panjang 1% depresiasi nilai tukar rupiah mendorong kenaikan IHK sebesar 0,07%.

Jalur Komunikasi
Sejak tahun 1990an, komunikasi telah mulai menjadi bagian penting dari instrumen kebijakan 
moneter. Sebelumnya, bank sentral cenderung bersifat sekretif dengan membatasi informasi 
yang disampaikan kepada publik mengenai kebijakan yang ditempuh. Bank sentral kemudian 
mulai berevolusi menuju transparansi dengan komunikasi yang lebih terbuka kepada publik, 
dan sekarang ini komunikasi yang dilakukan bank sentral merupakan bagian dari toolkits 
kebijakan moneter. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa dampak kebijakan bank 
sentral terhadap perekonomian lebih cepat dan efektif ditransmisikan melalui jalur ekspektasi. 
Dalam kerangka ITF yang bersifat forward looking, komunikasi dalam pembentukan ekspektasi 
semakin penting. Dalam hal ini, komunikasi kebijakan diharapkan akan lebih efektif karena 
dapat menjangkar ekspektasi pelaku ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Budiman et al. (2019) dalam Bab 6 melihat sejauh mana 
komunikasi kebijakan moneter berperan dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia. 
Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa kualitas komunikasi kebijakan terindikasi tidak 
mangalami perbaikan pada periode 2011 sampai dengan Mei 2018. Hal tersebut terlihat dari 
belum adanya perbaikan pada indikator kejelasan dan keterbacaan dari siaran pers RDG dalam 
periode tersebut. Indeks kejelasan dan keterbacaan siaran pers dengan menggunakan flesch 
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kincaid, SMOG index, dan gunning fog index juga meningkat, yang berarti siaran pers semakin 
sulit dipahami. Keterbacaan yang semakin sulit dipahami erat kaitannya dengan jumlah kata 
dan kepadatan kata per kalimat dalam siaran pers RDG yang terus menunjukkan peningkatan.  
Lebih jauh, terdapat indikasi bahwa kualitas komunikasi kebijakan yang tidak mengalami 
perbaikan sejalan dengan kebutuhan komunikasi yang cenderung wordy dengan kata kompleks 
yang lebih banyak seiring dengan pelemahan nilai tukar rupiah sejak 2011.

Selanjutnya, sejak Mei 2018 terdapat indikasi perbaikan kualitas komunikasi. Perbaikan 
tersebut ditunjukkan oleh flesch kincaid, SMOG index, dan gunning fog index yang menurun 
serta flesch reading ease index yang meningkat. Hal itu mengindikasikan keterbacaan siaran 
pers yang meningkat dan lebih mudah dipahami. Lebih lanjut, terdapat perbaikan kualitas 
siaran pers secara signifikan, terutama pada pengukuran kualitas menggunakan pendekatan 
flesch reading ease, gunning fog, dan SMOG index. Perbaikan kualitas komunikasi dari sisi 
clarity dan readability sejak Mei 2018 sejalan dengan penurunan kepadatan siaran pers. 
Apabila dibandingkan dengan periode sebelum Mei 2018, konsentrasi suku kata dalam kata 
dan konsentrasi kata kompleks dalam kalimat di siaran pers mengalami penurunan sehingga 
meningkatkan clarity dan readability-nya.

Mulai Agustus 2018, Bank Indonesia memutuskan untuk menambahkan konten dari siaran 
pers RDG bulanan. Konten yang ditambahkan berupa satu paragraf terkait dengan Sistem 
Pembayaran. Namun demikian, penambahan paragraf siaran pers tersebut tidak menurunkan 
kualitas komunikasi kebijakan. Berdasarkan perhitungan tingkat keterbacaan (gunning fog 
index), indeks kejelasan dan keterbacaan mengalami perbaikan dalam periode setelah Mei 
2018 dibandingkan periode sebelumnya. 

Prediktabilitas kebijakan juga menunjukkan perbaikan sejak 2018, setelah sebelumnya 
menunjukkan penurunan kinerja pada 2015-2018. Perbaikan tersebut sejalan dengan kejelasan 
dan keterbacaan siaran pers RDG yang menunjukkan perbaikan sejak Mei 2018. Prediktabilitas 
yang membaik dengan surprises yang menurun pada 2018 terjadi pada periode dengan 
intensitas perubahan suku bunga cukup tinggi sehingga pasar dapat memprediksi perubahan 
suku bunga dengan lebih tepat. Di tahun 2019, prediktabilitas juga membaik dengan surprises 
sebesar 0% dalam periode ketika suku bunga kebijakan secara umum tidak berubah. Perbaikan 
kinerja tersebut merupakan pembalikan dari periode 2015-2018 yang menunjukkan penurunan 
prediktabilitas, sebagaimana tercermin dari jumlah surprises yang meningkat.

Selanjutnya, studi Budiman et al. (2019) juga meneliti dampak komunikasi kebijakan 
moneter terhadap pasar keuangan dan variabel-variabel makroekonomi. Hasil estimasi 
mereka menunjukkan bahwa terdapat indikasi awal bahwa publikasi flagship report BI 
pada saat terdapat perubahan suku bunga kebijakan berdampak signifikan pada suku bunga 
pasar uang. Meskipun demikian, apabila tidak dikaitkan dengan suku bunga kebijakan, hasil 
asesmen menunjukkan belum terdapat bukti kuat yang menunjukkan publikasi flagship report 
BI berdampak signifikan pada suku bunga pasar uang. Sementara itu, perbaikan kualitas 
komunikasi kebijakan moneter secara signifikan memperkuat transmisi kebijakan moneter 
terhadap pertumbuhan PDB.
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Perkembangan Teknologi Digital dan Transmisi 
Kebijakan Moneter: Beberapa Pandangan dan 
Temuan Awal 
Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat sejak tahun 2000an, langsung atau tidak 
langsung, pada akhirnya akan memengaruhi transmisi kebijakan moneter. Saat ini penetrasi 
teknologi digital terjadi hampir ke semua sektor ekonomi dan telah membuat perubahan 
struktur pasar serta pergeseran preferensi konsumen. Perubahan elastisitas permintaan 
terhadap harga (pricing power) berujung pada perubahan tingkat dan perilaku inflasi. Di antara 
produk teknologi digital yang berpotensi memengaruhi transmisi kebijakan moneter secara 
langsung adalah kehadiran fintech dan digital currency. 

Peran industri fintech dalam ekonomi semakin meningkat dan diprakirakan akan terus 
tumbuh. Di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan Paundralingga & Atharinanda (2019) dalam 
Bab 7, akumulasi penyaluran pinjaman oleh fintech pada Januari 2019 mencapai 25,59 triliun 
Rupiah dari total 99 fintech pembiayaan yang terdaftar di OJK. Meskipun pangsa pembiayaan 
melalui fintech tersebut masih relatif kecil dibandingkan penyaluran kredit melalui perbankan, 
dampak kehadiran fintech pembiayaan tersebut perlu dicermati, khususnya pada transmisi 
kebijakan moneter dan dampaknya pada sektor riil.

Philippon (2016) menyatakan bahwa inovasi finansial memiliki peran penting untuk 
meningkatkan akses pada jasa finansial dan meningkatkan kompetisi industri perbankan. 
Deregulasi finansial yang terjadi sejak tahun 1980 hingga sebelum krisis keuangan global 
2007/2008 menyebabkan inovasi besar-besaran pada produk finansial dan teknologi sehingga 
mendorong berkembangnya lembaga keuangan non-bank. Regulasi finansial yang makin 
ketat yang dikeluarkan otoritas sebagai respons dari krisis finansial telah memengaruhi 
pinjaman bank komersial dan meningkatkan peran dari lembaga keuangan non bank dalam 
perekonomian. Sejalan dengan itu, pembiayaan melalui fintech, sebagai salah satu bentuk 
lembaga keuangan non bank, terus menunjukkan peningkatan. 

Fintech sebagai lembaga keuangan non-bank dapat menghambat ataupun memperkuat 
transmisi kebijakan moneter.  Di satu sisi, kebijakan moneter bisa saja tidak ditransmisikan 
secara penuh jika peran bank digantikan oleh non-bank dalam hal penyaluran kredit ke 
sektor riil di tengah berlakunya kebijakan moneter ketat. Di sisi lain, peran non-bank dapat 
semakin memperkuat transmisi kebijakan moneter karena kegiatan non-bank tidak dibatasi 
oleh penerapan regulasi perbankan yang cenderung lebih ketat. Riset IMF (2016) dengan 
menggunakan data agregat dan mikro dari beberapa advanced economies dan emerging 
economies menemukan bahwa transmisi kebijakan moneter pada lembaga non-bank semakin 
menguat. Efek tersebut ditemukan meningkat pada negara yang memiliki pangsa non-bank 
yang besar.
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Dari sisi sistem pembayaran, sebagian besar studi terdahulu mengenai implikasi e-money 
terhadap kebijakan moneter bersifat deskriptif dan fokus pada uang digital. Peningkatan 
pemanfaatan uang digital dapat menurunkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan 
pasokan uang terutama dengan kerangka kebijakan monetary targeting. Popovska-Kamnar 
(2014), sebagai contoh, mengungkapkan di antara implikasi e-money terhadap moneter ialah 
berkurangnya kendali bank sentral terhadap money supply, dan meningkatnya velocity of 
money.

Dalam Bab 8 buku ini, studi Nurliana et al. (2019) melihat dampak perkembangan ekonomi 
digital dan teknologi sistem pembayaran terhadap uang beredar di Indonesia. Hasil studi 
mereka menunjukkan adanya indikasi perkembangan teknologi sistem pembayaran secara 
otonomus menurunkan permintaan uang kartal. Hal tersebut sejalan dengan perubahan pola 
transaksi masyarakat akibat perkembangan ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran. 
Hasil estimasi terhadap persamaan uang kartal menunjukkan intersep dan elastisitas suku 
bunga yang semakin rendah sejak tahun 2011. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 
perkembangan teknologi transaksi secara otonomus menurunkan permintaan uang kartal. 
Selanjutnya, studi tersebut juga memperlihatkan adanya indikasi yang sama untuk M1.

Secara konseptual, dampak e-money terhadap transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
kredit, jalur nilai tukar dan jalur harga asset dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, 
transmisi moneter melalui jalur kredit terlihat pada kemampuan e-money mengalihkan 
deposit transfer menjadi cash sehingga dapat meningkatkan proses penciptaan uang. Selain 
itu, information-based lending yang tercipta melalui e-money dapat meningkatkan persetujuan 
kredit. Melalui jalur yang sama, lembaga non-bank yang menerbitkan uang digital juga dapat 
menyebabkan disintermediasi. 

Kedua, transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar terlihat pada kemampuan 
e-money mendukung perdagangan internasional melalui e-commerce. Penjual dan pembeli 
menggunakan mata uang dolar AS untuk pengeluaran domestik dalam rangka menurunkan 
risiko nilai tukar. Namun demikian, jika perilaku ini semakin populer maka dampak suku bunga 
acuan menjadi lebih kecil pada pengeluaran domestik, yakni terbatas hanya yang menggunakan 
mata uang lokal. 

Ketiga, transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga aset seiring dengan e-money yang 
menurunkan biaya transaksi dapat meningkatkan sensitivitas permintaan uang terhadap suku 
bunga (kurva permintaan uang yang lebih datar). Hal ini menyebabkan dalam kondisi ketika 
suku bunga berubah, permintaan atas uang akan menyesuaikan lebih cepat. Penemuan empiris 
oleh Chucherd et al., (2018) dengan studi kasus di Thailand memperlihatkan bahwa penggunaan 
e-money yang lebih besar tidak berdampak pada operasi moneter di bawah inflation targeting 
di mana suku bunga jangka pendek sebagai target operasional. Namun demikian, penggunaan 
e-money akan berdampak pada bank sentral dengan kerangka monetary targeting seiring 
dengan kesulitan untuk memprakirakan velositas uang dan money multiplier.
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Pendahuluan
Ekonomi Indonesia secara umum telah mengalami beberapa perubahan yang bersifat struktural 
antara lain Asian Financial Crisis (AFC) 1997 dan Global Financial Crisis (GFC) 2008. Dalam 
konteks kebijakan moneter, dinamika perekonomian tersebut akan menentukan respons Bank 
Indonesia yang tercermin pada stance kebijakan moneter. Perubahan stance akan memengaruhi 
berbagai variabel ekonomi dan keuangan hingga akhirnya berpengaruh ke sasaran akhir dari 
kebijakan moneter yakni inflasi melalui berbagai transmisi, diantaranya adalah jalur suku bunga. 
Jalur ini diperkirakan akan lebih menguat dengan diimplementasikannya Inflation Targeting 
Framework (ITF) sebagai kerangka kebijakan moneter Bank Indonesia sejak Juli 2005 dengan 
suku bunga kebijakan (interest rate policy) sebagai instrumen utama.

Dalam konseptual transmisi kebijakan moneter, jalur suku bunga dapat dipandang sebagai 
jalur pertama yang secara langsung akan merespons perubahan stance kebijakan moneter 
melalui perubahan suku bunga jangka pendek di pasar uang. Mengingat pentingnya peran jalur 
suku bunga dalam menentukan efektivitas transmisi kebijakan moneter, pemahaman mengenai 
transmisi kebijakan moneter perlu untuk tetap di-revisit dan diperkaya guna mendukung 
formulasi respons kebijakan moneter yang tepat. Beberapa studi terdahulu terkait transmisi 
kebijakan moneter di Indonesia antara lain adalah Kusmiarso et al. (2002), Mochtar (2004), 
Dewati et al. (2009), dan Harahap et al. (2013). 

Seiring dengan semakin menguatnya evolusi digital dan pendalaman pasar keuangan, terdapat 
dua fenomena penting dalam struktur perekonomian Indonesia namun belum cukup dielaborasi 
dalam penelitian sebelumnya yakni peran kebijakan fiskal dalam menunjang kebijakan moneter 
dan keterkaitan suku bunga kebijakan dengan yield curve. Untuk itu, penelitian ini dalam 
diskusinya akan melandaskan pada teoritis yang lebih lengkap yakni memahami inflasi (atau 
price level) sebagai hasil dari interaksi secara bersamaan kebijakan moneter dan kebijakan 
fiskal. Standar teoritis pendekatan New Keynesian yang menjadi landasan dalam penelitian 
maupun modelling DSGE (dynamic stochastic general equilibrium) di bank sentral adalah 
graduate textbooks (Woodford (2003) dan Gali (2008)) maupun Gali dan Monacelli (2005) 
yang hanya fokus pada peran kebijakan moneter dalam mengontrol inflasi tanpa mendiskusikan 
peran penting kebijakan fiskal. Sebagai ekstensinya, penelitian Leeper (1991), Sims (2011), dan 
Leeper dan Leith (2016) melihat inflasi (atau prive level) sebagai join fenomena dari interaksi 
kebijakan moneter dan fiskal yang disertai dengan bukti empiris. Salah satu manfaat dengan 
melandaskan pada teori yang lebih general adalah terbukanya ruang interpretasi yang lebih 
luas terhadap temuan-temuan empiris yang ada, misalkan price puzzle yang lazim ditemukan 
pada studi empiris di negara maju maupun di Indonesia, misalkan, oleh Kusmiarso et al. (2002) 
dan Harahap et al. (2013). Paradoks kenaikan inflasi setelah kenaikan suku bunga kebijakan ini 
juga menjadi bahasan diskusi cukup komprehensif dalam Mochtar (2004) pada perekonomian 
Indonesia. Melalui pendekatan teori interaksi moneter dan fiskal yang lebih general tersebut, 
Mochtar (2004) menemukan bahwa pada periode setelah Asian Financial Crisis (AFC) 1997 
kondisi surplus keseimbangan primer cenderung kurang dalam mengimbangi utang pemerintah 
yang meningkat. Implikasinya, sesuai teori, penelitian tersebut menekankan pentingnya 
koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal karena fiscal backing yang lemah akan menurunkan 
efektivitas kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi atau menjaga kestabilan harga. 
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Saat ini, pemerintah telah mulai memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) 
domestik dalam Rupiah dengan berbagai tenor sebagai instrumen pembiayaan dibandingkan 
pinjaman luar negeri. Hal ini mendorong munculnya pertanyaan tentang apakah kebijakan 
moneter (suku bunga jangka pendek) memengaruhi yield SBN jangka panjang (10 tahun) 
dan faktor penting apa saja yang memengaruhinya. Area riset terkait yield curve ini banyak 
dilakukan di negara maju karena pasar keuangan yang mendalam sehingga umumnya telah 
tersedia data government yield curve yang kredibel dan menjadi acuan dalam riset yang ada. 
Untuk konteks Indonesia sebagai sebuah small open economy, penelitian ini akan menganalisis 
transmisi suku bunga kebijakan pada yield curve SBN jangka panjang dan juga menganalisis 
faktor-faktor lain yang memengaruhi dinamika yield tersebut. Untuk itu, beberapa studi empiris 
terkait yield curve, Kulish dan Rees (2011), Diebold et al. (2006), Laubach (2009), Ichiue dan 
Shimizu (2012) akan menjadi rujukan utama dalam studi empiris ini. 

Penelitian empiris ini menghasilkan beberapa temuan. Kebijakan moneter Indonesia melalui 
jalur suku bunga tertransmisikan dengan cukup baik, terutama pada suku bunga deposito, suku 
bunga kredit, output, dan inflasi. Secara umum, respons suku bunga deposito terhadap kenaikan 
1% suku bunga kebijakan adalah cenderung stabil (0,8-0,9%) namun dengan jangka waktu yang 
lebih cepat di periode Post ITF. Respons suku bunga kredit cenderung melemah terutama pada 
periode Post GFC di sekitar 0,3% diikuti dengan penurunan output sesuai dengan teoritisnya. 
Namun, terkait respons inflasi terhadap monetary policy shock, Model SVAR dan TVC-VAR 
menghasilkan fenomena price puzzle sebagaimana ditemukan sebelumnya oleh Kusmiarso et al. 
(2002) dan Harahap et al. (2013). Dari perspektif yang lebih luas yakni teori interaksi kebijakan 
moneter fiskal, keberadaan price puzzle ini disebabkan karena kebijakan fiskal yang bersifat aktif 
atau disebut Regime Fiskal (F) dalam teori tersebut. Sebaliknya, Regime Moneter (M) adalah 
ketika otoritas fiskal fokus pada mandat menjaga kesinambungan government debt sehingga 
otoritas moneter secara efektif dapat menjaga mandatnya berupa kestabilan harga. Implikasi 
kebijakannya, mengonfirmasi Mochtar (2004), interaksi dan komunikasi antara otoritas 
moneter dan fiskal perlu terus diperkuat agar kestabilan makroekonomi dapat terjaga dengan 
baik. Terkait dinamika yield curve SBN, suku bunga kebijakan juga dapat tertransmisikan 
dengan baik meski pengaruh global (US Treasury Bond) sangat dominan, konsisten dengan 
karakteristik Indonesia sebagai small open economy. Temuan ini mengindikasikan perlunya 
pertimbangan aspek daya tarik aset domestik dalam memutuskan kebijakan moneter, selain 
aspek utama yakni inflasi dan output. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi mengenai efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
suku bunga di Indonesia dengan memperhatikan perubahan perilaku economic agents 
pada beberapa episode penting di ekonomi Indonesia, yaitu: Asian Financial Crisis 
(AFC) 1997, implementasi ITF 2005, dan Global Financial Crisis (GFC) 2008. Efektivitas 
instrumen ini akan diukur baik terhadap sasaran akhir yakni inflasi maupun sasaran 
antara yang meliputi: suku bunga deposito dan suku bunga kredit.

2. Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh pada long-term yield SBN, termasuk faktor 
suku bunga kebijakan moneter.  

Mempertimbangkan beberapa perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia dan 
juga studi empiris sebelumnya, riset ini akan membagi periodisasi perekonomian Indonesia 
sebagai berikut: 

a. Pre AFC: Januari 1991 – Juni 1997

b. Pre ITF: Januari 2000 – Juni 2005

c. Post ITF: Juli 2005 – Maret 2019 

d. Pasca GFC: Januari 2009 – Maret 2019, 

dengan sample keseluruhan adalah Januari 1991 – Maret 2019.

Penekanan kajian ini adalah me-revisit transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga, 
dengan menggunakan beberapa metodologi sesuai tujuan analisisnya: 

1. Metodologi SVAR dan time-varying coefficient VAR (TVC-VAR) akan digunakan untuk 
mempelajari evolusi transmisi jalur suku bunga di Indonesia. 

2. Adapun analisis determinan dinamika yield SBN 10 tahun akan menggunakan metode 
standar ordinary least squares (OLS).

Kajian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan kajian 
yang berisikan latar belakang serta tujuan kajian. Bagian kedua merupakan kumpulan studi 
literatur dan penelitian terdahulu. Bagian ketiga menjelaskan mengenai metodologi dan 
spesifikasi data yang digunakan. Bagian keempat memaparkan hasil analisis empiris terhadap 
transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga di Indonesia. Kemudian terakhir berisikan 
kesimpulan dan implikasi kebijakannya. 
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Studi Literatur
Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Suku Bunga
Bagaimana suku bunga kebijakan (sebagai instrumen utama kebijakan moneter) tertransmisikan 
dalam perekonomian dan memengaruhi variabel makroekonomi lainnya merupakan pertanyaan 
penting bagi seluruh bank sentral. Hal ini semakin kuat dengan adanya dua aspek praktikal 
dalam kebijakan moneter di awal 1990-an yakni awal diterapkannya inflation targeting 
framework bagi bank sentral yang diinisiasi oleh The Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) 
dan penggunaan suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter sesuai rekomendasi 
Taylor (1993). Topik ini mendapat perhatian cukup tinggi dari peneliti baik di akademis maupun 
bank sentral sebagaimana didiskusikan secara komprehensif oleh Christiano et al. (1999), 
Boivin et al. (2010), dan Ramey (2016) dalam Handbook of Macroeconomics atau Handbook 
of Monetary Economics.

Dalam literatur, topik transmisi kebijakan moneter suku bunga hampir selalu terkait dengan 
bagaimana monetary policy shock (kejutan suku bunga kebijakan) berdampak pada output 
dan price, termasuk kontribusi shock tersebut pada output dan ada tidaknya price puzzle. 
Price puzzle adalah naiknya harga dalam jangka pendek karena positif shocks dari kebijakan 
moneter yang bersifat kontraktif, seperti dijelaskan Ramey (2016). Dalam handbook terkini, 
Ramey (2016) mengoleksi dan mendiskusikan hasil estimasi transmisi monetary policy shocks 
terhadap output dan inflasi di Amerika Serikat dari beberapa leading penelitian (dengan 
berbagai metode dan sample periode) yang ada di literatur sebagai pada Tabel 2.1. 

Berdasarkan Tabel 2.1, kenaikan suku bunga The Fed akan menurunkan output sebagaimana 
konsensus yang telah diterima secara luas. Dampak penurunan output (di titik trough) sangat 
beragam berkisar dari -0,6% hingga -5% (on average -1,8%) tergantung pada metode yang 
digunakan dan periode trough akan tercapai maksimal sebelum 2 tahun. Selain itu, variabilitas 
output yang dapat dijelaskan oleh kebijakan moneter juga menunjukkan hasil yang beragam 
meskipun secara umum berada di bawah 10%. Terkait dengan dampak monetary policy shock 
pada harga, sebagian penelitian di atas menunjukkan adanya price puzzle dimana kebijakan 
moneter ketat akan meningkatkan inflasi di jangka pendek. Misalkan adalah Christiano et 
al. (1999) dengan menggunakan metode SVAR, Bernanke et al. (2005) yang menggunakan 
pendekatan FAVAR, dan Barakchian dan Crowe (2013) menggunakan metode VAR dengan 
skema identifikasi berdasarkan pada pergerakan harga kontrak Fed Funds futures pada saat 
pengumuman kebijakan moneter US pasca FOMC (the Federal Open Market Committee) 
meeting.



26

Bab 2: Revisit Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Suku Bunga

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Namun disisi lain, beberapa penelitian tidak menemukan adanya price puzzle sebagai 
contoh, misalkan, Uhlig (2005) dengan metode sign restriction, Smets dan Wouters (2007) 
yang menggunakan estimated DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) approach, 
dan Ahmadi dan Uhlig (2015) yang menggunakan pendekatan Bayesian FAVAR dengan skema 
identifikasi mengacu pada sign restriction. Namun, sebagaimana didiskusikan oleh Ramey 
(2016), dibanding dengan skema standar identifikasi lainnya (misalkan cholesky decompositions 
atau “triangularization”), maka memang skema sign restriction ini memberikan tambahan 
restriksi yakni berupa larangan adanya sign positif pada hubungan monetary policy shock 
dengan variabel harga sehingga by construction tidak akan ditemukan price puzzle di analisis 
impulse response-nya. Demikian juga dengan standar Model New Keynesian DSGE yang 
digunakan mayoritas bank sentral di dunia dalam menyusun proyeksi maupun forward 
guidance untuk komunikasi kebijakannya, termasuk Smets dan Wouters (2007). Model-
model tersebut disusun berlandaskan pada aktivitas optimal dari para agen ekonomi yang 
memaksimalkan utilitas maupun profit-nya disertai keberadaan bank sentral yang menjaga 

Keterangan: Hasil estimasi ini berdasarkan kenaikan the Federal Fund Rate sebesar 100 basis points. SVAR: Structural Vector Autoregression, HFI: High-Frequency Identification, 

dan FAVAR: Factor-Augmented Vector Autoregression. 

Riset Metode Output (trough effect) % Output Explained Price Puzzle?

Christiano et al. 
(1999)

SVAR,  
1965Q3-1995Q3

-0,7% di kuartal 8 4,4% di 2 tahun Ya, kecil.

Faust et al. (2004) HFI, 1992M2-2001M7 -0,6% di bulan 10

Romer dan Romer 
(2004)

Narrative/Greenbook, 1970m1-
1996m12

-4,3% di bulan 24 Mayoritas Tidak, namun harga tidak 
berubah 22 bulan

Uhlig (2005) Sign restriction,  
1965m1 - 1996m12

Positive, but not significant 5-10% di all horizon Tidak 
(by construction)

Bernanke et al. (2005) FAVAR,  
1959m1-2001m7

-0,6% di bulan 18 5% di tahun 5 Ya

Smets dan Wouters 
(2007)

Estimated DSGE,  
1996q1-2004q4

-1,8% di kuartal 4 10% di tahun 1 Tidak

Boivin et al. (2010) FAVAR,  
1962m1-1979m9  
1984m1-2008m12

-1,6% di bulan 8           
-0,7% di bulan 24

Hanya awal periode

Coibion (2012) "Robust" Romer-Romer Method,       
1970m1-1996m12

-2% di bulan 18 Sebagian Ya, sebagian

Barakchian dan Crowe 
(2013)

HFI, Romer Hybrid VAR,  
1988m12-2008m6

-5% di bulan 23 50% di tahun 3 Ya

Gertler dan Karadi 
(2015)

HFI-proxy SVAR,  
1979m7 - 2012m6

-2,2% di bulan 18 Tidak

Ahmadi dan Uhlig 
(2015)

Bayesian FAVAR with sign 
restriction,  
1960m2-2010m6

-1,3% di bulan 9 7% di bulan 24 Tidak (by construction)

Tabel 2.1. Hasil Estimasi Transmisi Suku Bunga di Literatur (Ramey, 2016)
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kestabilan makroekonomi sesuai siklusnya melalui kebijakan suku bunga dengan pertimbangan 
utama yakni inflasi dan output (Taylor rule). Landasan teoritis New Keynesian dengan fokus 
hanya pada kebijakan moneter ala Taylor Rule tanpa mengkaitkan kebijakan fiskal akan 
membuat analisis menjadi tidak lengkap. Hal ini termasuk menghilangkan kemungkinan 
terjadinya price puzzle yang ditemukan pada sebagian penelitian empiris. Oleh karena itu, 
sebagai alternatif penjelasan terhadap price puzzle, riset ini akan mendiskusikan beberapa 
regime kebijakan yang terkait dengan teori interaksi kebijakan fiskal dan moneter5. Beberapa 
referensi utama yang mengulas interaksi kebijakan moneter dan fiskal, baik secara teoritis 
maupun empiris, adalah a.l. Leeper (1991), Sims (2011), dan Leeper dan Leith (2016).  Melalui 
perspektif kebijakan moneter dan fiskal yang terintegratif ini, tidak hanya peristiwa price 
puzzle yang memungkinkan untuk dijelaskan. Namun, kita juga bisa mendapatkan analisis 
makroekonomi yang lebih komprehensif karena kestabilan makroekonomi tidak hanya dapat 
dijaga oleh kebijakan moneter tetapi juga kebijakan fiskal.  

Penelitian transmisi suku bunga kebijakan (monetary policy shock) tersebut di atas menjadi 
rujukan bagi banyak penelitian setelahnya, termasuk untuk data Indonesia. Beberapa studi 
terdahulu terkait transmisi kebijakan moneter di Indonesia antara lain adalah Kusmiarso 
et al. (2002), Dewati et al. (2009), dan Harahap et al. (2013). Terkait dengan price puzzle, 
Dewati et al. (2009) tidak menemukan fenomena ini yang kemungkinan berkaitan dengan 
penggunaan variabel suku bunga riil (bukan suku bunga nomial) dalam metodologinya. Di lain 
sisi, studi empiris oleh Kusmiarso et al. (2002) dan Harahap et al. (2013) yang menggunakan 
data suku bunga nominal sebagai salah satu variabelnya menemukan adanya price puzzle di 
Indonesia. Namun demikian, riset tersebut di atas belum mengelaborasi lebih lanjut (baik dari 
sisi teoritis maupun implikasi kebijakan) terkait peristiwa price puzzle tersebut. Mengikuti 
Mochtar (2004), penelitian ini mendiskusikan hal tersebut dengan landasan teoritis interaksi 
kebijakan moneter dan fiskal yang lebih lengkap6. Selain menawarkan interpretasi terhadap 
fenomena price puzzle tersebut, landasan teoritis kebijakan moneter fiskal yang integratif dalam 
riset ini juga akan mendiskusikan bagaimana kedua kebijakan tersebut seharusnya berinteraksi. 
Salah satu pertanyaan penting yang relevan adalah langkah-langkah apa yang perlu ditempuh 
dalam mengelola pembiayaan fiskal agar bank sentral dapat secara efektif memenuhi mandat 
kestabilan harga. 

56

5  Lebih dikenal dengan istilah the Fiscal Theory of Price Level (FTPL).
6  Penjelasan singkat tentang FTPL dapat dilihat pada lampiran. 
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Kebijakan Moneter dan Yield Curve
Selain dari sisi penerimaan pajak, pembiayaan ekonomi melalui penerbitan surat berharga 
negara (SBN) juga dilakukan pemerintah untuk menjalankan program kerja tahunan dalam 
rangka peningkatan kesejahteraan (welfare) rakyat. Penerbitan surat berharga ini merupakan 
sesuatu yang lazim terutama di negara maju dengan pasar keuangan yang relatif dalam. 
Mempertimbangkan kondisi surplus atau defisit anggaran pemerintah sebagai bentuk pilihan 
kebijakan fiskal dan kebutuhan manajemen kas keuangan pemerintah, surat berharga negara 
diterbitkan dalam berbagai tenor (term) dengan kupon tertentu, atau discount rate, sesuai 
kondisi pasar keuangan pada saat penerbitannya. Dari keseluruhan surat berharga negara 
yang tersedia di pasar pada waktu (t) tertentu, maka kita dapat menyusun term structure of 
interest rate atau yield curve berdasarkan jangka waktu maturitas dari SBN tersebut. Mengacu 
pada Gurkaynak et al. (2006), yield curve SBN memiliki dua fungsi vital dalam perekonomian. 
Pertama, dari perspektif konseptual, yield curve mencerminkan nilai yang ditetapkan investor 
saat ini terhadap pembayaran nominal di keseluruhan masa mendatang. Faktor ini merupakan 
determinan penting dalam asset pricing maupun pengambilan keputusan bagi agen ekonomi. 
Kedua, dari perspektif praktis, yield curve ini menjadi acuan utama bagi pelaku pasar dalam 
menentukan harga aset lainnya, misalkan obligasi korporasi, obligasi pemerintah daerah.

Berbeda dengan Piazzesi (2010) yang menganalisis yield curve dari perspektif finance, 
Gurkaynak dan Wright (2012) menjadi review literatur yang komprehensif menjelaskan 
tentang riset dan modelling yield curve serta keterkaitannya dengan makroekonomi termasuk 
kebijakan moneter. Terdapat dua penjelasan teoritis terkait pengaruh makroekonomi terhadap 
pembentukan term structure of interest rates ini. Pertama, suku bunga jangka panjang 
merupakan ekspektasi dari suku bunga jangka pendek di masa mendatang (the expectation 
hypothesis). Jika suku bunga jangka pendek digerakkan oleh output gap dan inflasi sebagaimana 
Taylor rule, maka suku bunga jangka panjang digerakkan oleh ekspektasi output gap dan inflasi 
di masa depan. Kedua, suku bunga jangka panjang tidak hanya dijelaskan oleh suku bunga 
jangka pendek tetapi oleh risk premia juga, atau karena adanya segmentasi pasar, sehingga 
hubungan suku bunga jangka panjang dengan future suku bunga jangka pendek dapat terputus 
atau tidak one-to-one hubungannya.  

Menggunakan sebuah model latent factors untuk yield curve (terdiri dari tiga faktor: level, 
slope dan kurvatur), Diebold et al. (2006) menemukan hubungan antara US yield curve dengan 
tiga variabel makroekonomi yakni aktivitas riil atau output, inflasi, dan suku bunga kebijakan. 
Mereka menemukan bukti kuat pengaruh kondisi makroekonomi terhadap pergerakan ke 
depan dari yield curve dan demikian juga dengan arah sebaliknya. Rudenbusch dan Wu 
(2008) mengembangkan Model DSGE dengan yield curve dan menemukan bahwa tidak hanya 
elemen forward looking, namun elemen backward looking juga berperan dalam dinamika 
makroekonomi. Adapun Kulish dan Rees (2011) mengembangkan model yield curve DSGE 
untuk small open economy (a.l. Australia, Indonesia) yang terkoneksi dengan large economy, 
seperti Amerika Serikat (AS), melalui uncovered interest rate parity. Mereka menemukan 
adanya comovement yield curve dari ekonomi kecil, seperti Indonesia, dengan yield curve 
dari ekonomi yang besar seperti AS. Untuk studi kasus Indonesia, seperti halnya Diebold et 
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al. (2006), Djuranovik (2014) mengembangkan model yield curve dengan tiga time-varying 
parameters (level, slope, dan kurvatur) yang ditambahkan juga variabel makroekonomi 
(industrial production index, inflasi CPI, dan BI Rate). Namun demikian, penelitian tersebut 
menemukan bahwa variabel makroekonomi hanya sedikit berpengaruh pada dinamika yield 
curve. 

Mengidentifikasi faktor-faktor determinan dari pergerakan dinamis yield curve atau long-
term yields (misalkan yield SBN 10 tahun) tidak hanya penting bagi otoritas fiskal dan moneter 
namun juga bagi investor ketika mengambil keputusan dalam berinvestasi sehingga fitted dari 
model (keperluan proyeksi) menjadi pertimbangan utama. Sebagai contoh, Mandiri Sekuritas 
(2018) melakukan estimasi yield SBN Indonesia 10 Tahun dengan alternatif determinan yakni 
US Treasury Bond 10 Tahun, Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 Tahun, Nilai Tukar (Rp/
USD), dan BI7DRR (suku bunga jangka pendek). Mengonfirmasi teori yang ada (a.l., Kulish 
dan Rees (2011)), mereka menemukan bahwa yield SBN 10 tahun Indonesia berhubungan 
positif dengan seluruh faktornya: US T-Bond 10 Y, CDS ID 5 Y, nilai tukar, dan suku bunga 
jangka pendek. Estimasi terhadap model yang serupa untuk Indonesia juga dilakukan oleh 
Deutsche Bank di Indonesia (2018)7. Penelitian terkait determinan long-term yields banyak 
dilakukan di negara maju karena pasar keuangan yang lebih dalam. Selain itu, alternatif faktor 
determinan yang digunakan dalam penelitian tersebut juga meliputi variabel kondisi fiskal dan 
demografi, seperti penelitian oleh Laubach (2009) dan Ichiue dan Shimizu (2012)8. Laubach 
(2009) meneliti keterkaitan proyeksi jangka panjang utang pemerintah dan defisit anggaran 
terhadap suku bunga jangka panjang. Dia menemukan bahwa kedua kondisi fiskal tersebut 
merupakan determinan yang signifikan dalam menjelaskan dinamika long-term yield di US. 
Untuk data dari 10 negara maju, Ichiue dan Shimizu (2012) menemukan bahwa selain inflasi 
dan tingkat produktivitas tenaga kerja, kondisi fiskal, utang luar negeri, dan demografi juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap long-term yields. Lebih spesifik, mereka menemukan 
bahwa demografi yang menua (aging) akan menyebabkan turunnya yields jangka panjang yang 
mengindikasikan terdapat permintaan yang tinggi terhadap aset berharga dari para penduduk 
senior di negara tersebut.

78

7  Mereka mengestimasi yield SBN 10 tahun dengan variabel US T-Bond 10 Y, Inflasi CPI, nilai tukar, dan suku 
bunga jangka pendek. 

8  Dalam penelitian determinan suku bunga jangka panjang, penggunaan data yield-to-maturity seperti yield 
SBN 10 tahun lazim digunakan sebagai dependen variabel (Mandiri Sekuritas (2018) dan Deutsche Bank 
di Indonesia (2018)). Namun sebagaimana ditekankan oleh Laubach (2009) dan Ichiue dan Shimizu (2012), 
penggunaan data yield-to-maturity membuat endogeneity problem menjadi serius. Misalkan, pada saat 
resesi, suku bunga diturunkan bersamaan dengan kondisi fiskal yang memburuk sehingga upward effect dari 
kondisi fiskal kepada suku bunga menjadi underestimate. Untuk menghindari permasalahan ini, dependen 
variable disarankan menggunakan representasi forward rate yang cenderung tidak terkontaminasi siklus 
bisnis. Sebagai contoh, Laubach (2009) dan Ichiue dan Shimizu (2012) menggunakan data 5-to-10 year forward 
rate sebagai salah satu alternatif variabel dependen dalam estimasi. Dengan pertimbangan keterbatasan data 
Indonesia, dalam penelitian ini, kami mengikuti literatur klasik dengan yield SBN 10 tahun sebagai variabel 
dependen dalam estimasi menggunakan metode OLS. 
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Metodologi
Structural Vector Autoregression (SVAR) 
Evolusi peran jalur suku bunga dalam mentransmisikan kebijakan moneter dianalisis umumnya 
dengan menggunakan model Structural Vector Autoregression (SVAR), sebagaimana disurvei 
secara komprehensif, a.l., oleh Ramey (2006) serta penelitian untuk data Indonesia oleh 
Kusmiarso et al. (2002) dan Dewati et al. (2009). Penggunaan pendekatan SVAR didasarkan 
pada dua hal, pertama dari perspektif ilmiah, pendekatan SVAR dapat menangkap dampak 
kebijakan moneter secara lebih utuh karena kemampuannya mengidentifikasi faktor endogen 
atau structural shock. Pada prakteknya dalam perekonomian, kebijakan moneter tidak hanya 
bergerak sendiri melainkan bersama-sama dengan berbagai variabel makro lainnya. Dengan 
demikian, hanya dengan mengidentifikasi pengaruh structural shock, dampak kebijakan 
moneter dapat terlihat secara utuh. Kedua, berdasarkan perspektif kebijakan, penggunaan 
pendekatan SVAR dianggap relevan karena kemampuannya yang dapat membandingkan 
dampak antar pilihan kebijakan melalui fitur impulse response.

Model SVAR pertama kali dikembangkan oleh Christopher Sims (1980) sebagai metode 
makroekonometrik baru sekitar empat dekade silam. Berbeda dengan univariate autoregression 
yang merupakan sebuah persamaan dengan satu variabel linear yang nilainya dijelaskan oleh 
lag variabel itu sendiri, Model SVAR terdiri dari sejumlah (n) persamaan dan n variabel linear 
dimana setiap variabel dijelaskan oleh lag variabel itu sendiri ditambah nilai saat ini dan 
nilai lampau dari variabel lainnya. Secara matematis, variabel tersebut dikelompokkan dalam 
k-vektor ((k x 1)-matriks) ty , dengan sejumlah thi  variabel. Misalnya, jika thi  = PDB, maka ity  
= nilai PDB pada periode t. Model SVAR tersebut secara matematis dijelaskan pada persamaan 
berikut:

 1 1 2 2 ,t t t p t p ty c A y A y A y e− − −= + + + + +

Persamaan di atas secara aljabar dapat dituliskan sebagai berikut:
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1 2

,
0 0 0

t t t

t t

y yc A A e
y yI

−

− −

        
= + +        
        

Atau dapat disingkat menjadi persamaan berikut: 

1t t ty Ay e−= + 

Dimana: ity  = observasi pada periode t, c = intercept, iA  = time-invariant (k × k)-matrix, 
dan te  = error terms dengan kriteria sebagai berikut:

1. Rata-rata setiap error term = 0;

2. Error terms memiliki contemporaneous covariance matrix Ω (k × k positive-semidefinite 
matrix);

3. Jika k ≠ 0, berarti tidak terdapat korelasi antar waktu, sehingga tidak terdapat serial 
correlation di setiap error term.
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Persamaan di atas umumnya disebut sebagai SVAR with p lags. Pemilihan lag optimal (p) 
pada Model SVAR harus dilakukan secara hati-hati mengingat hasil estimasi akan tergantung 
pada ketepatan pemilihan urutan lag tersebut. Metodologi dalam Model SVAR secara sistematis 
mampu menangkap dinamika yang terjadi di berbagai periode (time series). Atas latar belakang 
tersebut, SVAR dianggap sebagai pendekatan yang koheren dan kredibel untuk menjelaskan 
data, perbandingan struktural, proyeksi, hingga analisis kebijakan (Sims, 1980). Dalam 
perkembangannya, penggunaan Model SVAR dalam konteks kebijakan moneter juga diulas 
kembali dalam Stock dan Watson (2001) dengan survei komprehensif terkini oleh Ramey 
(2016).

Time-Varying Coefficients VAR (TVC-VAR)
Selain menggunakan Model SVAR, studi empiris mengenai analisis efektivitas jalur suku bunga 
dalam transmisi kebijakan moneter juga lazim dilakukan dengan menggunakan Model TVC-
VAR. Pada awalnya, metode ini diinisiasi oleh Primiceri (2005) serta Cogley dan Sargent (2005) 
sebagai ekstensi dari metode SVAR. Perbedaanya, pada TVC-VAR, koefisien autoregressive 
A  tidak lagi fixed namun bervariasi sepanjang waktu tA  (time-varying). Oleh karena itu, 

metode TVC-VAR dapat dipandang sebagai generalisasi dari metode SVAR yang dituliskan 
sebagaimana persamaan berikut:

1t t t ty A y η−= +

Dimana ( )'
,f i

t t ty w w=
tA  = koefisien matriks 2 x 2 (time-varying)

 ( )'
,f i

t t tη η η=  
merupakan noise dengan ' 0,  , 1, 2, , t tE t s t Tηη = ≠ = 

Selanjutnya, persamaan estimasi untuk time varying analysis coefficient matrix tA  dapat 
ditulis sebagai berikut:

 

Dimana: bobot ( )( ), 1 /t s Ak K t H= − ; persamaan kernel ( ) 0,  K x x≥ ò ; dan bandwith 
parameter AH .

Keunggulan TVC-VAR terdapat pada kemampuan time varying analysis-nya yang mampu 
menangkap efek yang muncul dari setiap adanya perubahan kebijakan pada seluruh periode 
pengamatan (full sample), yang dalam hal ini tidak dapat ditangkap oleh Model SVAR. Oleh 
karena itu, hasil impulse response function dari TVC-VAR akan berformat tiga dimensi dengan 
perubahan response variabel yang lebih smooth sehingga lebih dapat menangkap sebuah 
evolusi transmisi kebijakan moneter dalam perspektif horizon jangka panjang.
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Hasil Penelitian
Kebijakan Moneter Indonesia: Stylized Facts 
Secara umum, transmisi kebijakan moneter dapat dilihat melalui variabel makroekonomi utama 
yang meliputi suku bunga kebijakan, output dan harga. Secara historis, suku bunga kebijakan 
dan inflasi memiliki hubungan yang searah. Sementara, pergerakan suku bunga kebijakan dan 
pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang berlawanan arah9. Meski sempat beberapa 
kali mengalami perubahan yang bersifat struktural, mekanisme transmisi kebijakan moneter 
secara umum tidak banyak mengalami perubahan. Hasil event analysis menunjukkan bahwa 
perubahan suku bunga kebijakan sepanjang periode observasi sejak Januari 1991 hingga Maret 
2019 secara umum diikuti oleh variabel suku bunga deposito dan kredit dengan arah yang 
sama. Perubahan suku bunga kebijakan kemudian berdampak pada perilaku konsumsi dan 
investasi hingga sampai kepada pertumbuhan ekonomi dengan arah yang berlawanan, meski 
tidak selalu konsisten.

Grafik 2 1. Perkembangan Variabel Makroekonomi Indonesia 1991-2009
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9

9  Hasil empiris ini terdapat pada Dewati  et al. (2009) dengan data pada periode 1991Q1 – 2009Q3. Hubungan 
negatif antara suku bunga kebijakan dengan pertumbuhan ekonomi terjadi terutama setelah krisis 1997 – 
1998. 
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Peran jalur suku bunga dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter tampak lebih kuat 
pasca implementasi ITF. Suku bunga kebijakan tertransmisikan dengan baik terutama pada 
suku bunga deposito. Kondisi ini tercermin dari spread-nya terhadap suku bunga kebijakan 
yang semakin menyempit. Pola ini diperkirakan dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang relatif 
stabil pada periode pasca ITF.

Pada periode Pre AFC yaitu sejak Januari 1991 hingga Juni 1997, dengan kondisi ekonomi 
yang tidak mengalami shock struktural dan tingkat inflasi yang moderate pada kisaran 4% - 
11%, transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga berjalan dengan baik pada periode 
ekspansif maupun kontraktif. Meski telah mengikuti pergerakan suku bunga kebijakan, 
namun secara level masih lebih tinggi dibandingkan suku bunga kebijakan dengan spread 
yang masih lebar dengan rata-rata masing-masing sebesar 269 bps dan 681 bps untuk suku 
bunga deposito dan kredit. Secara historis, reaksi suku bunga kredit lebih besar dibanding suku 
bunga deposito pada periode kenaikan maupun penurunan suku bunga. Namun pada periode 
krisis tahun 1997- 1998, kenaikan suku bunga kebijakan yang mencapai peak hingga level 
70%, direspons dengan magnitude yang lebih rendah oleh suku bunga perbankan, terutama 
suku bunga kredit. Reaksi ini diperkirakan disebabkan oleh permintaan kredit yang rendah 
sebagai dampak dari kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat krisis. Pasca krisis, transmisi 
melalui jalur suku bunga semakin membaik terutama pada suku bunga deposito, tercermin 
dari spread-nya yang mengecil terhadap suku bunga kebijakan. Pada periode setelah ITF yaitu 
sejak Juli 2005, terdapat perubahan respons pada curvature suku bunga deposito. Meski masih 
mengikuti arah suku kebijakan, namun level suku bungan deposito bergerak lebih rendah di 
bawah suku bunga kebijakan dengan spread yang kembali melebar. Kondisi ini diperkirakan 
akibat faktor likuiditas yang ample pada periode tersebut bersumber dari inflow yang tinggi 
dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat disumbang faktor naiknya harga komoditas pada 
periode comodity boom. Pada periode Post GFC yaitu sejak Januari 2009, peran jalur suku 
bunga dalam transmisi kembali mebaik meski sempat mengalami kondisi “taper tantrum” di 
2013, namun dampaknya relatif minimal pada transmisi domestik.

Evolusi Transmisi Kebijakan Moneter: Pendekatan SVAR
Untuk menganalisis evolusi transmisi kebijakan moneter jalur suku bunga, dalam penelitian 
ini digunakan metode structural vector autoregressive (SVAR) dan metode time-varying 
coefficient vector autoregressive (TVC-VAR). Subbagian ini akan fokus pada metode SVAR 
terlebih dahulu. Untuk itu, perekonomian Indonesia dibagi menjadi empat periode, yaitu Pre 
AFC (Januari 1991 – Juni 1997), Pre ITF (Januari 2000 – Juni 2005), Post ITF (Juli 2005 – 
Maret 2019), dan Post GFC (Januari 2009 – Maret 2019) sehingga secara full sample adalah 
dari Januari 1991 hingga Maret 2019. 

Mengikuti konsensus di literatur, a.l. Ramey (2016) serta referensi di dalamnya, metode 
SVAR lazim digunakan untuk menganalisis transmisi kebijakan moneter (suku bunga) pada 
variabel makroekonomi a.l. output dan inflasi. Lebih spesifik, transmisi suku bunga dilihat dari 
bagaimana respons dinamis variabel makro (suku bunga deposito, suku bunga kredit, output, 
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dan inflasi) atas shock suku bunga positif (monetary policy shock) sebesar 1% yang diberikan 
pada model mengikuti Ramey (2016). Fitur dalam SVAR ini biasa disebut sebagai impulse 
response function (IRF). Agar hasil respons tersebut dapat dibandingkan antar kelima periode 
tersebut, maka perlu dilakukan normalisasi berupa peak of response of the policy rate diset 
menjadi 100 basis point sebagaimana yang dilakukan oleh Ramey (2016)10. 
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Grafik 2.2. Respons Variabel Makroekonomi terhadap Shock Suku Bunga 
Kebijakan (Model SVAR)

10

10  Prosedur standar dari metode SVAR mensyaratkan bahwa data yang digunakan bersifat stationer. Untuk 
mendapatkan data bulanan dari Januari 1990, konstruksi data dilakukan sebagai berikut: (1) Policy rate (%) 
disusun dari suku bunga SBI 1M, BI Rate, & BI7DRR; (2) Suku bunga deposito (%) adalah tenor 1M; (3) Suku 
bunga kredit (%) adalah suku bunga kredit modal kerja; (4) Output (% yoy) adalah pertumbuhan year-on-year 
dari konversi frekuensi kuartalan PDB secara kuadratik menjadi bulanan yang di-deseasonalized dengan 
X.12;  dan (5) Inflasi (% yoy) adalah pertumbuhan dari indeks harga konsumen (IHK) secara year-on-year. Lag 
optimal yang ditemukan adalah dua. Selanjutnya, mengikuti, a.l., Dewati et.al. (2009), stationaritas data diuji 
secara formal dengan metode Augmented Dickey Fuller (ADF) dengan hasil bahwa data seluruh stationer 
kecuali untuk data suku bunga kredit. Memperhatikan historis suku bunga kredit yang pada awal 1990an 
sekitar 25% dan saat ini menurun berkisar di atas 10%, maka dapat dipahami bahwa selain aspek data yang 
bersifat stationer (atau siklikal) terdapat juga elemen nonstationary (atau trend) yang cukup berpengaruh 
pada evolusi suku bunga kredit di Indonesia selama tiga dekade terakhir. Salah satu alternatif penjelasan 
adalah industri perbankan yang semakin efisien sejalan dengan berkembangnya alternatif pembiayaan bagi 
korporasi, a.l. melalui pasar modal dan utang luar negeri, dan juga teknologi digital. Hubungan ini menarik 
untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian terpisah. 
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Mandat utama dari Bank Indonesia selaku bank sentral adalah menjaga kestabilan nilai 
Rupiah yang dalam implementasinya adalah terjaganya inflasi Consumer Price Index (CPI) di 
dalam rentang kisaran target yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia (Kementerian 
Keuangan). Oleh karena itu, inflasi adalah sasaran akhir dari kebijakan moneter yang memiliki 
instrumen utama berupa suku bunga kebijakan (policy rate). Instrumen suku bunga ini 
ditransmisikan melalui sasaran antara, yakni suku bunga deposito dan suku bunga kredit, 
hingga dapat mengendalikan inflasi. Untuk itu, dalam diskusi evolusi transmisi kebijakan 
moneter jalur suku bunga di Indonesia sejak 1991 (dalam empat periodisasi dan juga full 
sample) akan dimulai dari respons dinamis suku bunga deposito dan dilanjutkan dengan 
mendiskusikan suku bunga kredit, output, dan inflasi. 

Mengacu panel kiri atas pada Grafik 2.2, kejutan positif suku bunga kebijakan sebesar 1% 
direspons dengan kenaikan suku bunga deposito pada kelima periode (termasuk full sample). 
Transmisi bersifat positif ini sesuai dengan teori maupun temuan penelitian sebelumnya. 
Namun, secara kuantitatif, terdapat sedikit perbedaan dari masing-masing periode yang ada. 
Pada periode Pre AFC, suku bunga deposito akan meningkat hingga sekitar 0,8% di bulan 
keempat sejak kenaikan suku bunga kebijakan yang mengindikasikan suku bunga kebijakan 
dominan dalam memengaruhi perilaku bank dalam menetapkan suku bunga depositonya. 
Pasca krisis finansial Asia (Post AFC), respons suku bunga deposito sedikit meningkat 
menjadi sekitar 0,9% (peak) namun diperlukan waktu yang cukup lama (12 bulan) seiring 
dengan kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung konsolidatif sehingga fungsi intermediasi 
perbankan juga cenderung lamban merespons. Pada fase dimulainya penerapan inflation 
targeting framework (ITF) di Bank Indonesia, transmisi policy rate pada suku bunga deposito 
meningkat dari sisi kecepatan transmisi suku bunga kebijakan pada suku bunga deposito yang 
meningkat menjadi sekitar 6 bulan (untuk mencapai peak). Namun secara besaran, tidak 
terjadi perubahan dari suku bunga deposito di banding periode-periode sebelumnya sekitar 
0,8 -0,9 %. Untuk periode terkini, pasca GFC dapat dikarakterisasi dengan kondisi likuiditas 
global yang meningkat dengan kebijakan quantitative easing di negara maju (US, EU). Hal 
ini berdampak pada negara emerging market, termasuk Indonesia. Pada periode pasca GFC 
ini, respons suku bunga deposito secara kuantitatif hampir sama dengan periode ITF namun 
dengan transmisi yang lebih cepat untuk suku bunga deposito mencapai peak yakni sekitar 5 
bulan setelah terjadi kejutan moneter. Periode full sample dari 1991-2019 merupakan semacam 
average terhadap evolusi transmisi suku bunga kebijakan pada suku bunga deposito. Secara 
keseluruhan, respons suku bunga deposito akan meningkat hingga 0,7% (peak) setelah 3 bulan 
dan selanjutnya lintasan suku bunga deposito melandai menuju nol dalam periode 1,5 hingga 
2,0 tahun. Berdasarkan hasil tersebut, terjadi evolusi transmisi kebijakan moneter pada suku 
bunga deposito dengan semakin cepat responsnya menuju peak terutama di akhir-akhir ini 
meski secara besaran cenderung stabil 0,8 – 0,9%. 

Seperti halnya suku bunga deposito, suku bunga kredit mengalami evolusi yang tidak 
berbeda jauh polanya untuk lima periode yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Respons 
suku bunga kredit disajikan pada panel kanan atas Grafik 2.2. Pada kelima periode tersebut, 
respons suku bunga kredit semua bergerak positif searah dengan monetary policy shock meski 
dengan besaran yang berbeda di setiap periodenya. Pada periode Pre AFC, kenaikan suku bunga 
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kebijakan sebesar 1 % akan direspons dengan kenaikan suku bunga kredit sekitar 0,2% (peak) 
di bulan keenam. Pada masa Pre ITF dengan kondisi perekonomian yang lebih baik dibanding 
pada masa krisis, maka suku bunga kebijakan ditransmisikan pada suku bunga kredit cukup 
baik dengan kenaikan sekitar 0,56%  meski memerlukan waktu yang lama hingga sekitar 1,5 
tahun (17 bulan). Pada periode Post ITF, seperti halnya suku bunga deposito, transmisi pada 
suku bunga kredit juga mengalami penguatan mencapai 0,59% setelah 8 bulan sejak kejutan 
kebijakan moneter (monetary policy shock). Selanjutnya, berlimpahnya likuiditas global 
pasca keuangan krisis global 2008 tampaknya melemahkan pengaruh transmisi kebijakan 
moneter pada suku bunga kredit. Pada periode ini, respons suku bunga kredit cenderung lebih 
melemah dengan transmisi mencapai 0,3% (peak) dan terjadi di bulan ke 7 dari saat terjadinya 
monetary policy shock. Secara keseluruhan untuk full sample, respons suku bunga kredit dapat 
dimaknai sebagai simple average dari respons suku bunga kredit di empat periodisasi di atas. 
Berdasarkan hasil tersebut, terjadi evolusi pada respons suku bunga kredit di sepanjang 1991-
2019 dengan transmisi yang cenderung melemah pada periode Post GFC di sekitar 0,3% dari 
kenaikan suku bunga kebijakan 1%.

Untuk dampak kenaikan suku bunga kebijakan 1% terhadap output ditampilkan pada panel 
kiri bawah Grafik 2.2. Secara kualitatif, kelima periode menunjukkan hasil yang sesuai dengan 
teori dan konsensus di literatur dimana kenaikan suku bunga kebijakan akan menurunkan 
output. Namun secara kuantitatif, kelima periode tersebut menyajikan dampak besaran suku 
bunga kredit dan jangka waktu yang berbeda pula. Evolusi respons output terhadap kenaikan 
kebijakan moneter cukup jelas terlihat dari periode Pre AFC, Pre ITF, Post ITF, dan Post GFC. 
Pada masa sebelum krisis keuangan Asia 1997, Model SVAR menghasilkan bahwa kenaikan suku 
bunga kebijakan akan menurunkan output hingga sekitar 2,0% (trough) pada bulan ketiga dan 
selanjutnya lintasan output akan menuju titik keseimbangan. Pada periode Pre ITF, transmisi 
kebijakan moneter cenderung memberikan hasil yang lebih sensible yakni kenaikan suku bunga 
kebijakan 1% akan menurunkan output menjadi minus 0,2% (trough). Secara umum hal ini 
berlanjut pada periode Post ITF, dengan besaran respons output yang menurun sekitar 0,2% 
dan akan tercapai setelah 3 kuartal  (8 bulan). Terakhir, pada periode setelah krisis keuangan 
global 2008, respons output berevolusi lebih lanjut dengan kontraksi output yang lebih dalam 
yakni sekitar minus 0,6% pada kuartal ketiga setelah terjadi kejutan moneter. Selanjutnya, 
dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap output akan menghilang dalam kurun waktu 
1,5 – 2 tahun setelah kenaikan tersebut terjadi. Oleh karena itu, terjadi evolusi pada respons 
output di sepanjang episode 1991-2019 dengan transmisi pada output yang cenderung stabil 
namun dalam durasi yang lebih lama pada periode akhir-akhir ini. 

Terakhir adalah analisis dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap inflasi sebagaimana 
ditampilkan pada panel kanan bawah Grafik 2.2. Pada periode Pre AFC (sebelum 1997) dimana 
framework kebijakan moneter BI adalah monetary aggregate targeting, kenaikan suku bunga 
kebijakan 1% akan direspons justru dengan meningkatnya inflasi, meski untuk periode ini secara 
kuantitatif sangat minimal yakni kenaikan sekitar 0,2% (peak) di bulan kedua dan selanjutnya 
dampaknya akan berangsur menghilang. Dalam literatur, temuan empiris berupa kenaikan 
suku bunga kebijakan diikuti respons inflasi yang meningkat ini dikenal dengan price puzzle. 
Untuk penelitian internasional, hal ini disurvei dan didiskusikan salah satunya oleh Ramey 
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(2016), sedangkan fenomena price puzzle di Indonesia ditemukan Kusmiarso et al. (2002) 
dan Harahap et al. (2013). Fenomena serupa juga ditemukan untuk periode Pre ITF bahkan 
dengan respons yang lebih kuat dimana inflasi meningkat hingga 0,8% (peak) pada bulan 
kesembilan setelah terjadinya monetary policy shock. Sebagai alternatif penjelasan terhadap 
menguatnya price puzzle pada periode ini dimungkinkan karena bekerjanya cost push channel 
yakni kenaikan suku bunga akan mendorong biaya modal kerja (dari kredit perbankan) bagi 
perusahaan yang ujungnya dipassthroughkan juga ke harga jual produk. Keberadaan cost 
push channel dalam kebijakan moneter ini ditekankan a.l. oleh Tillmann (2009). Beberapa 
karakteristik yang memungkinkan hal ini terjadi a.l. adalah karena rendahnya pembiayaan 
dari pasar modal, kredibilitas bank sentral yang masih rendah, komunikasi kebijakan dari 
otoritas yang belum berorientasi ke depan (forward looking). Di sisi lain, pada periode Pre ITF 
ini, pemerintah mulai melakukan kebijakan pemotongan subsidi dalam rangka menyehatkan 
APBN dengan cara menaikkan level harga bahan bakar minyak (BBM) sehingga inflasi (year-
on-year) akan melonjak meski temporer karena dampak base effect akan hilang setelah satu 
tahun. Namun kebijakan yang tidak disertai komunikasi yang jelas, argumentatif, dan forward 
looking diperkirakan akan membuat masyarakat membentuk ekspektasi inflasi yang cenderung 
berlebihan11. Secara aplikasinya, salah satu dampak negatif dari kondisi ini adalah pemanfaatan 
momen kenaikan harga BBM oleh para pelaku usaha dengan menaikkan harga produk secara 
tidak proporsional terhadap kenaikan harga BBM sehingga akan membuat dampak lanjutan 
inflasi yang meningkat berlebihan. Selain alternatif keberadaan cost push channel yang 
meningkat di periode ini, Widayat dan Mochtar (2004) juga menekankan peran pembiayaan 
internal perusahaan yang dominan dalam perekonomian Indonesia sehingga memungkinkan 
terjadinya respons kebijakan moneter yang lemah dari otoritas moneter sehingga fenomena 
price puzzle terjadi di periode tersebut. Sebagaimana terlihat pada panel kanan bawah Grafik 
2.2, keberadaan price puzzle ini juga ditemukan lebih lanjut untuk periode Post ITF dan Post 
GFC. Adapun untuk periode full sample, respons inflasi juga meningkat mengonfirmasi adanya 
fenomena price puzzle yang ditemukan dari Model SVAR untuk keempat periode (Pre AFC, 
Pre ITF, Post ITF, dan Post GFC). 

11

11  Salah satu contoh penguatan komunikasi kebijakan (forward guidance) oleh BI adalah saat kenaikan harga 
BBM 44% pada 22 Juni 2013. Selain menaikkan suku bunga kebijakan, BI juga menginformasikan bahwa 
dampak kenaikan terhadap inflasi 2013 bersifat temporer sekitar tiga bulan sehingga inflasi 2014 diprakirakan 
kembali ke dalam kisaran sasarannya (Siaran Pers RDG Juni 2013 dan RDG Juli 2013). 
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Tabel 2.2. Rekapitulasi Respons Variabel Makroekonomi terhadap Shock 
Kebijakan Suku Bunga

Tabel 2.3. Rekapitulasi Durasi Variabel Makroekonomi terhadap Shock 
Suku Bunga Kebijakan

*) Mengacu pada Graph 2.2 dan 2.3 di Warjiyo & Agung (2002). Variabel suku bunga deposito mengacu pada variabel rDEP1, output mengacu pada LKONS,  dan inflasi 
mengacu pada LKONSDEF pada Graph 2.3. Sedangkan variabel suku bunga kredit mengacu pada variabel rKI pada Graph 2.2.

*) Mengacu pada Graph 2.2 dan 2.3 di Warjiyo & Agung (2002). Variabel suku bunga deposito mengacu pada variabel rDEP1, output mengacu pada LKONS,  dan inflasi 
mengacu pada LKONSDEF pada Graph 2.3. Sedangkan variabel suku bunga kredit mengacu pada variabel rKI pada Graph 2.2.

*) Mengacu pada Graph 2.2 dan 2.3 di Warjiyo & Agung (2002). Variabel suku bunga deposito mengacu pada variabel rDEP1, 
output mengacu pada LKONS,  dan in�asi mengacu pada LKONSDEF pada Graph 2.3. 
Sedangkan variabel suku bunga kredit mengacu pada variabel rKI pada Graph 2.2.
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0,83%
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0,91%
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1,16%
 bulan ke-6
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*) Mengacu pada Graph 2.2 dan 2.3 di Warjiyo & Agung (2002). Variabel suku bunga deposito mengacu pada variabel rDEP1, 
output mengacu pada LKONS,  dan in�asi mengacu pada LKONSDEF pada Graph 2.3. 
Sedangkan variabel suku bunga kredit mengacu pada variabel rKI pada Graph 2.2.
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Mekanisme transmisi kebijakan moneter dengan suku bunga sebagai instrumen utamanya 
menggambarkan bagaimana kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral memengaruhi 
perekonomian melalui variabel suku bunga deposito, suku bunga kredit, output, dan pada 
akhirnya dapat mencapai sasaran utama yang ditetapkan yakni inflasi. Selama kurun waktu 
1991 hingga 2019, terjadi beberapa peristiwa penting dalam perekonomian Indonesia yang 
tidak hanya memengaruhi perilaku economic agents (a.l. households, firms) namun juga 
bagaimana kebijakan makroekonomi diambil oleh para otoritas (moneter dan fiskal). Hasil 
analisis Model SVAR untuk empat periode di Grafik 2.2 menunjukkan bagaimana evolusi 
transmisi kebijakan moneter di Indonesia terjadi hingga saat ini12. Evolusi transmisi tersebut 
terjadi pada suku bunga deposito, suku bunga kredit, output, dan terakhir pada inflasi dan 
direkap dalam Tabel 2.2 dan Tabel 2.3. Khusus pada periode Pre AFC, hasil penelitian ini 
sejalan dengan Kusmiarso et al. (2002) yang menemukan bahwa kenaikan 1% suku bunga 
kebijakan akan tertransmisikan pada kenaikan suku bunga deposito, suku bunga kredit, lalu 
pertumbuhan output yang melambat ditengah kenaikan inflasi (price puzzle). Secara besaran, 
dibandingkan Kusmiarso et al. (2002), terdapat kemiripan dampak pada suku bunga deposito 
dan kredit, meski untuk output hasil penelitian ini mendapatkan hasil cukup besar -2,15%. 
Perbedaan ini diperkirakan utamanya karena perbedaan proxy variabel maupun spesifikasi 
persamaan yang digunakan dalam dua model SVAR tersebut. Secara umum, sebagaimana telah 
didiskusikan sebelumnya di atas, evolusi terjadi sesuai dengan karakteristik utama yang terjadi 
di periode tersebut. Secara umum, kebijakan moneter (suku bunga kebijakan) ditransmisikan 
dengan baik dengan kenaikan suku bunga deposito, suku bunga kredit dan output yang tumbuh 
lebih lambat. 

Terkait dengan respons inflasi, hasil empiris dari Model SVAR menunjukkan respons inflasi 
yang meningkat sehingga fenomena price puzzle yang ditemukan dalam riset empiris ini 
mengonfirmasi Ramey (2016) dan juga Kusmiarso et al. (2002) dan Harahap et al. (2013) untuk 
data Indonesia. Fenomena price puzzle ini dapat dijelaskan salah satunya adalah dari perspektif 
teoritis yang lebih lengkap, yakni interaksi kebijakan moneter dan fiskal (diuraikan lebih detil 
pada lampiran). Dari perspektif teori ini, terdapat dua alternatif regime interaksi kebijakan 
moneter dan fiskal dalam perekonomian yakni Regime Fiskal (F) dan Regime Moneter (M). 

12

12  Sebagai robustness check, kami melakukan eksperimen estimasi SVAR dengan spesifikasi seperti di atas, 
kecuali untuk suku bunga kebijakan diganti dengan suku bunga pasar uang antar bank overnight (PUAB ON) 
yang baru tersedia sejak 2005. Secara umum, dari spesifikasi ini, kebijakan moneter dapat ditransmisikan pada 
suku bunga deposito, suku bunga kredit dan output meski dengan magnitude yang lebih kecil dibandingkan 
dengan spesifikasi awal. Terkait dengan respons inflasi, seperti halnya hasil dari estimasi spesifikasi awal, kami 
juga menemukan price puzzle untuk kedua periode yakni Post ITF dan Post GFC. Untuk menginvestigasi lebih 
lanjut terkait price puzzle ini, kami juga bereksplorasi dengan mengganti variabel inflation time t menjadi 
variabel inflation time t+3 (lead variabel) dalam Model SVAR di atas. Meski secara magnitude lebih rendah 
daripada spesifikasi awal, price puzzle masih kami temukan.   
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Keberadaan price puzzle ini dapat dijelaskan karena ekonomi berada dalam periode Regime 
F yang berarti otoritas fiskal aktif berperan mengarahkan price level melalui spending yang 
tidak proporsional kurang dari satu terhadap dinamika SBN. Sebagai bentuk interaksinya, 
otoritas moneter justru harus merespons inflasi melalui suku bunga kebijakan secara minimal 
(weak atau passive adjustment) dengan tujuan menjaga kesinambungan utang pemerintah 
riil. Dalam kondisi ini, fenomena kenaikan suku bunga kebijakan oleh bank sentral yang justru 
diikuti dengan kenaikan inflasi (price puzzle) dapat mungkin ditemukan dalam studi empiris. 
Sebaliknya, Regime M adalah ketika otoritas fiskal fokus pada mandat menjaga kesinambungan 
government debt sehingga otoritas moneter dapat menjaga mandat kestabilan harga secara 
efektif. Untuk itu, menjadi penting bagi otoritas fiskal dan moneter untuk selalu bersinergi 
mengarahkan dan menjaga perekonomian tetap dalam Regime M sesuai tatanan institusional 
yang telah ditetapkan. Pemerintah diberikan mandat menjaga sustainabilitas utang publik dan 
bank sentral memiliki mandat menjaga kestabilan harga. 

Evolusi Transmisi Kebijakan Moneter: Pendekatan TVC-VAR
Diskusi evolusi transmisi kebijakan moneter di Indonesia pada bagian sebelumnya mengacu 
pada response function dari Model SVAR dengan lima variabel (suku bunga kebijakan, suku 
bunga deposito, suku bunga kredit, output, dan inflasi). Untuk melengkapi analisis tersebut, 
maka sebagai ekstensi dari Model SVAR, penelitian ini juga mendiskusikan evolusi kebijakan 
moneter Indonesia sejak 1991 menggunakan model TVC-VAR. Agar dapat dibandingkan dengan 
hasil respons dari Model SVAR, maka Model TVC-VAR juga diset menyerupai Model SVAR, 
termasuk strategi identifikasi (output, inflasi, suku bunga kebijakan, suku bunga deposito, 
suku bunga kredit), jumlah lag (2), dan shock suku bunga kebijakan sebesar positif 1%. Dalam 
Model SVAR, evolusi transmisi kebijakan moneter (suku bunga kebijakan) pada suku deposito, 
suku bunga kredit, output, dan lalu inflasi, ditangkap dengan adanya empat periode yang telah 
ditentukan yakni Pre AFC, pasca AFC, ITF, dan pasca GFC. Berbeda dengan Model SVAR,  

Model TVC-VAR yang berciri utama koefisien ( tA ) yang berubah setiap waktu (time-varying) 
tidak memerlukan periodesasi tersebut sehingga keseluruhan data dari Januari 1991 akan 
digunakan dalam mengestimasi model ini. Konsekuensinya, hasil response function akan 
berbentuk lebih lengkap (tiga dimensi) dan smooth sepanjang data sample dari Januari 1991 
sampai dengan Maret 2019. Hal ini merupakan salah satu manfaat utama dari model TVC-VAR 
sehingga seringkali model ini dipandang sebagai ekstensi dari Model SVAR. 

Mengacu pada Model TVC-VAR tersebut, hasil respons dari suku bunga deposito, suku bunga 
kredit, output dan inflasi dari adanya monetary policy shock (suku bunga kebijakan) sebesar 
kenaikan 1% ditampilkan pada Grafik 2.3. 
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Berdasarkan panel kiri atas Grafik 2.3, secara umum, kenaikan suku bunga kebijakan akan 
direspons dengan kenaikan suku bunga deposito. Hal ini terlihat dari hampir keseluruhan 
bagian kurvatur respons suku bunga deposito yang bernilai positif (di atas bidang flat bernilai 
nol), baik untuk aksis periode sample (Januari 1991 – Maret 2019) maupun aksis respons hingga 
36 bulan ke depan. Untuk besaran kejutan (shock) suku bunga kebijakan yang sama 1%, secara 
jelas terjadi evolusi respons dari suku bunga deposito dari 1991 hingga saat ini. Terdapat dua 
peak respons suku bunga deposito yakni sekitar 2,6% di pertengahan 2005 (bulan Maret- April) 
dan sekitar 2,3% pada bulan Oktober-November tahun 2014. Apabila kita komparasikan dengan 
data aktualnya, pada periode Maret-April 2005 ini suku bunga deposito adalah 6,50 – 6,58 
% dan dalam tren meningkat hingga mencapai 10,43% pada Oktober 2005 seiring dengan 
kenaikan inflasi akibat pengurangan subsidi harga BBM yang direspons BI dengan menaikkan 
suku bunga kebijakan. Demikian juga pada periode Oktober-November 2014, data aktual suku 
bunga deposito adalah 8,24 -8,22 % dengan tren meningkat sejalan dengan kenaikan suku 
bunga kebijakan 7,75% akibat inflasi yang meningkat karena pengurangan subsidi harga BBM 
oleh pemerintah pada November 2014. Secara umum, hasil ini menunjukkan bahwa transmisi 
kebijakan moneter pada suku bunga deposito berjalan membaik mengonfirmasi temuan dari 
Model SVAR. 

Grafik 2.3. Respons Variabel Makroekonomi terhadap Shock Suku Bunga 
Kebijakan (Model TVC-VAR)

Suku Bunga Deposito Suku Bunga Kredit

Output Inflasi
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Secara umum, seperti halnya pada suku bunga deposito, transmisi suku bunga kebijakan 
juga berjalan dengan baik pada suku bunga kredit karena hampir seluruh kurvatur responsnya 
di atas bidang flat bernilai nol seperti terlihat pada panel kanan atas Grafik 2.3. Terdapat 
tiga puncak (peak) pada respons suku bunga kredit. Sebagaimana suku bunga deposito, dua 
peak suku bunga kredit terdapat pada bulan Juli - Agustus 2005 (sekitar 1,5%) dan Januari – 
Februari 2015 (sekitar 1,2%). Sebagai perbandingan, data aktual suku bunga kredit pada Juli 
– Agustus 2005 adalah 13,42 – 13,40% sedangkan pada Januari – Februari 2015 adalah 12,76 
– 12,74% dengan tren yang meningkat. Seperti halnya suku bunga deposito yang meningkat, 
peningkatan suku bunga kredit ini tidak dapat dilepaskan dari pengurangan subsidi harga BBM 
oleh pemerintah disaat tersebut. Akibatnya, inflasi yang meningkat akan direspons BI dengan 
kenaikan suku bunga kebijakan yang selanjutnya tertransmisikan pada suku bunga perbankan. 
Pada bulan Juni – Juli 2010, Model TVC-VAR juga menghasilkan peak respons suku bunga 
kredit di sekitar 1,3%. Data aktual suku bunga kredit pada bulan Juni – Juli 2010 adalah 13,17 
– 13,21% yang sejalan dengan kondisi suku bunga deposito yang stabil di 6,79 %. Berdasarkan 
hal tersebut di atas, secara umum hasil empiris dari Model TVC-VAR mengonfirmasi temuan 
dari Model SVAR.

Suku bunga kebijakan juga tertransmisikan dengan baik pada variabel output mengingat 
kenaikan suku bunga akan menurunkan output. Seperti terlihat pada panel kiri bawah Grafik 
2.3, output berada dibawah bidang flat bernilai nol untuk mayoritas periode hingga paling 
tidak 18 bulan sebelum akhirnya dampaknya menghilang. Hasil dari Model TVC-VAR ini 
secara umum mengonfirmasi hasil temuan dari Model SVAR sebelumnya. Namun berbeda 
halnya dengan respons output yang menurun, dari model ini ditemukan bahwa respons 
inflasi meningkat sehingga mengonfirmasi keberadaan price puzzle di Indonesia sebagaimana 
ditemukan dari Model SVAR maupun riset Kusmiarso et al. (2002) dan Harahap et al. (2013). 
Dari sisi respons inflasi sepanjang 1991-2019, evolusipun terjadi dalam rentang waktu tersebut. 
Sebagaimana pada panel kanan bawah dari Grafik 2.3, terdapat dua puncak (peak) dari 
respons kenaikan inflasi (di atas bidang flat di atas nol) adalah di tahun 2007 dan setelah krisis 
keuangan global pada 2015. Sebagaimana terlihat dari hasil empiris di atas, setelah beberapa 
waktu, dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi akan menurun dan menghilang setelah 
sekitar 2,5 tahun. Keberadaan price puzzle ini tetap menjadi perhatian utama dalam penelitian 
mengingat dalam pendekatan teori New Keynesian, adanya kekakuan harga (price stickiness) di 
perekonomian memberikan ruang bagi bagi bank sentral untuk dapat menjaga inflasi (Regime 
M). Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, teori yang lebih umum yakni teori interaksi 
kebijakan moneter dan fiskal menawarkan penjelasan bahwa fenomena price puzzle terkait 
dengan perekonomian yang berada dalam Regime F. Dengan tatanan institusional di Indonesia 
yang memberikan mandat kestabilan harga bagi Bank Indonesia (termasuk implementasi ITF), 
maka upaya sinergi perlu diperkuat agar terus mengarah dan menjaga keberadaan Regime 
M dalam perekonomian. Pemerintah mengefektifkan terus kebijakan fiskalnya dengan utang 
publik yang berkesinambungan dan bank sentral menjaga kestabilan harga sebagai mandatnya.
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Menjaga Mandat Kestabilan Harga bagi Bank Indonesia 
Sesuai dengan penataan institusi di Indonesia, Bank Indonesia diberikan mandat menjaga 
kestabilan harga (inflasi) yang keberhasilannya perlu didukung oleh fiscal backing yang kuat13. 
Hal ini konsisten dengan Regime M dalam teori interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Namun 
terdapat beberapa karakteristik di perekonomian Indonesia yang perlu menjadi perhatian 
karena berpotensi melemahkan transmisi kebijakan moneter. Pertama, peran pembiayaan 
internal perusahaan yang dominan dibanding kredit perbankan dalam perekonomian Indonsia 
akan melemahkan transmisi kebijakan moneter pada perekonomian (a.l. Widayat dan Mochtar 
(2004)). Kedua, penggunaan instrumen SBI (Sertifikat Bank Indonesia) sebagai instrumen 
utama operasi moneter sebelum tahun 2005 akan menjadikan peluang terjadinya price puzzle 
mengingat SBI diterbitkan oleh BI seperti didiskusikan dalam Mochtar (2003). Hasil transmisi 
kebijakan moneter yang lebih akan dapat dicapai apabila instrumen dalam operasi moneter 
menggunakan SBN yang diterbitkan oleh pemerintah selaku otoritas fiskal. Ketiga, penggunaan 
variable rate dalam perhitungan kupon SBN juga berpeluang lebih tinggi memberikan dampak 
negatif pada kondisi fiskal karena akan berpotensi menaikkan beban pembayaran bunga utang 
domestik. Hal ini didiskusikan a.l. oleh Mochtar (2005). 

Karakteristik yang cenderung membawa setup interaksi kebijakan moneter dan fiskal yang 
menjauh dari Regime M, perlu dimitigasi dengan baik. Pertama, untuk masalah internal 
funding, salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah suku bunga kredit rendah yang dapat 
dicapai jika efisiensi perbankan terus ditingkatkan. Kedua, problem penggunaan SBI dalam 
operasi moneter juga telah dikurangi oleh BI dan bahkan pada Oktober 2019, untuk lelang 
instrumen SBI 12 bulan telah digantikan dengan instumen Reverse Repo SBN 12 bulan. Dengan 
demikian, apabila outstanding SBI 12 akan mature dan tidak lagi digunakan dalam operasi 
moneter, maka ke depan instrumen yang digunakan akan berbasis pada SBN yang diterbitkan 
oleh pemerintah, bukan bank sentral. Ketiga, keberadaan variabel rate kupon dalam penerbitan 
SBN di awal tahun 2000an saat ini telah berangsung-angsur digantikan dengan fixed rate 
coupon sehingga fiscal backing akan relatif lebih terjaga. Hal ini dapat dilihat dari penerbitan 
SBN seri benchmark oleh pemerintah mayoritas adalah dalam kupon yang fixed rate.

Beberapa hal yang telah dilakukan tersebut perlu terus diperkuat agar setup interaksi 
kebijakan moneter dan fiskal akan tetap dalam Regime M dengan tugas menjaga kestabilan 
harga dimandatkan kepada Bank Indonesia.  Dalam tataran implementasi, penyusunan 
proyeksi dan analisis kebijakan moneter di Bank Indonesia dengan berlandaskan pada core 
Model ARIMBI (Waluyo et al. (2018)) secara umum telah sesuai dengan teori tersebut dan best 
practises dari bank sentral di dunia.

13

13  Keberadaan fiscal backing di negara maju (a.l. Amerika Serikat dan Uni Eropa) menjadi concern dalam 
penelitian oleh Sims (2011), Leeper dan Leith (2016), dan Cochrane (2018). 
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Long-term Yield SBN dan Kebijakan Moneter
Selain memengaruhi suku bunga pasar uang (PUAB), suku bunga deposito dan suku bunga 
kredit perbankan, perubahan suku bunga kebijakan juga memengaruhi pergerakan yield di pasar 
SBN. Hubungan antara suku bunga kebijakan dengan yield SBN terjadi melalui mekanisme 
transmisi kebijakan moneter melalui jalur harga asset. Bagi bank sentral yang modern, yield 
SBN menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan dalam perumusan kebijakan moneter 
karena karakteristiknya yang mampu menggambarkan forward looking expectation di pasar 
keuangan. Dengan karakteristik tersebut, ekspektasi pasar terhadap kebijakan moneter yang 
dilakukan dapat tertangkap dalam waktu yang relatif singkat melalui pergerakan yield yang 
terbentuk di pasar. Respons kebijakan yang bersifat forward looking ini sekaligus menjadi 
information variables yang mampu menggambarkan ekspektasi inflasi ke depan.

Peran SBN sebagai sumber pendanaan pemerintah menunjukkan tren peningkatan yang 
cukup pesat dalam beberapa tahun belakangan. Bila dilihat dari posisinya, nilai SBN domestik 
yang diterbitkan pemerintah mencapai Rp2.642,9 triliun, atau meningkat hampir 5 kali lipat 
selama 10 tahun. Perkembangan pasar SBN domestik juga diimbangi dengan peningkatan minat 
investor asing terutama dari advanced economies untuk masuk ke pasar domestik. Perputaran 
aliran dana yang semakin dinamis dan karakteristik Indonesia sebagai small open economy 
menyebabkan pergerakan yield curve SBN domestik relatif rentan terhadap pengaruh global. 
Dalam konteks transmisi, kedua fenomena ini bermakna adanya faktor lain di luar kebijakan 
moneter yang menjadi bagian penting dalam menentukan efektivitas transmisi kebijakan 
moneter sebelum mencapai sasaran akhir inflasi. Dengan demikian, pembentukan price level 
sebagai sasaran akhir transmisi kebijakan moneter merupakan hasil interaksi secara bersama-
sama antara kebijakan moneter dan fiskal.

Mengacu penelitian Diebold et al. (2006), Rudenbusch dan Wu (2008), dan Kulish dan 
Rees (2011), kami menganalisis determinan terhadap pembentukan yield curve SBN termasuk 
salah satu variabelnya adalah suku bunga kebijakan. Untuk studi empiris ini kami juga 
mengikuti Laubach (2009) dan Ichiue dan Shimizu (2012) yang menggunakan metode OLS 
dalam menganalisis determinan yield curve bond pemerintah. Adapun alternatif determinan 
yang digunakan dalam mengestimasi yield curve SBN 10 Y adalah meliputi variabel lag, yield 
US treasury bonds 10 Y, suku bunga kebijakan (policy rate), inflasi dan nilai tukar. Dengan 
menggunakan data pada periode Januari 2005 hingga Mei 2019, diperoleh hasil estimasi 
sebagaimana pada Tabel 2.4. dengan fitted model dan aktualnya terdapat pada Grafik 2.4. 
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141516

14  Namun, berdasarkan exercise dengan alternatif spesifikasi, hasil estimasi cukup sensitif terhadap pilihan 
alternatif periode maupun alternatif variabel. Oleh karena itu, kami melihat hasil ini sebagai langkah awal 
dalam meneliti keterkaitan yield curve SBN dengan suku bunga kebijakan dan determinan lainnya perlu 
terus dilakukan, baik dari aspek spesifikasi model maupun metodologi. Bahkan lebih mendasar lagi adalah 
terkait perlunya mengkonstruksi yield curve SBN Indonesia secara rutin dengan metodologi best practices 
sebagaimana yang disajikan oleh bank sentral di negara maju, a.l. Gurkaynak et al. (2006) untuk data yield 
curve US, sehingga ketersediaan data akan mendorong lebih banyak penelitian empiris mengenai yield curve 
di Indonesia. Selain itu, sebagaimana didiskusikan sebelumnya, penggunaan data time-to-maturity yield 
SBN 10 Tahun sebagai dependen variabel dalam penelitian ini juga ada kemungkinan berpengaruh terhadap 
hasil estimasi tersebut. Sesuai rekomendasi Laubach (2009) dan Ichiue dan Shimizu (2012), penggunaan data 
forward rate sebagai variabel dependen lebih direkomendasikan daripada klasik variabel time-to-maturity 
yield untuk menghindari endogeneity problem. 

15  Kami juga melakukan investigasi untuk periode Pre ITF, Post ITF, dan Post GFC. Meski terdapat koefisien hasil 
estimate yang kurang sensible (sign berbeda dengan teori), namun hasil estimasi pada periode terkini yakni 
Post GGC menunjukkan hasil yang konsisten dengan hasil full sample di atas yang mengindikasikan adanya 
peningkatan efisiensi dan pendalaman pasar SBN. 

16  Selain transmisi pada yield SBN, kami juga menginvestigasi transmisi suku bunga kebijakan pada yield 
obligasi korporasi dengan data yang tersedia yakni dari Oktober 2010. Secara umum, selain suku bunga 
kebijakan yang dapat ditransmisikan pada yield obligasi korporasi cukup baik, yield SBN juga determinan 
utama karena menjadi benchmark baik bagi perusahaan maupun investor dalam menentukan valuasi 
obligasi korporasi.   

Secara umum, hasil estimasi menunjukkan bahwa pembentukan yield SBN 10 Y dapat 
dijelaskan secara signifikan oleh seluruh variabel dengan tanda yang sesuai dengan teori 
atau konsensus. Hal ini mengindikasikan bahwa lag yield SBN 10 Y, yield US treasury bond 
10 Y, policy rate, inflasi dan nilai tukar merupakan determinan yang cukup penting dalam 
memengaruhi yield curve dari surat berharga negara Indonesia14. Apabila dibandingkan dengan 
historisnya, fitted dari model juga cukup bagus mengikuti pergerakan data aktual yield SBN 
10 Y sehingga spesifikasi model ini memungkinkan sebagai salah alternatif dalam hal proyeksi 
yang lazim dilakukan baik oleh bank sentral maupun oleh investor (a.l. Mandiri Sekuritas (2018) 
dan Deutsche Bank Indonesia (2018)15.

Lebih spesifik terkait hubungan kebijakan moneter dengan yield curve, policy rate sebagai 
suku bunga jangka pendek secara signifikan berpengaruh terhadap yield SBN (suku bunga 
jangka panjang) dengan hubungan yang positif dan searah sesuai teori. Hal ini menunjukkan 
bahwa perubahan suku bunga kebijakan terbukti masih berjalan dan tertransmisi dengan baik 
pada yield SBN. Namun dari sisi kuantifikasinya, pengaruh policy rate lebih rendah apabila 
dibandingkan dengan yield historis maupun yield US Treasury Bonds. Karakteristik Indonesia 
sebagai negara dalam kategori small open economy menyebabkan pergerakan yield domestik 
relatif rentan terhadap pengaruh global, dalam hal ini US Treasury Bonds16. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam Kulish dan Rees (2011) bahwa suku bunga jangka panjang di negara small 
open economy dengan rezim inflation targeting framework (ITF) memiliki korelasi yang kuat 

Tabel 2.4. Hasil Estimasi Yield SBN dan Suku Bunga Kebijakan

GIDN 10Y Coe�cient Prob.

C -1,89212 0,0026
GIDN10Y(-1) 0,664908 0,0000
USGG10Y 0,629217 0,0000
POLICYRATE 0,309933 0,0118
INFL 0,064348 0,0802
NT 5,11E-05 0,0862

R-sq = 0.913926; adj  R-sq = 0.910641
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Grafik 2.4. Aktual, Fitted, Residu Hasil Estimasi Persamaan Yield SBN
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dengan suku bunga AS. Hasil observasi yang dilakukan Kulish dan Rees pada 6 (enam) negara 
juga menemukan bahwa suku bunga kebijakan memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap 
yield jangka panjang. Hal ini menyebabkan peran kebijakan moneter domestik pada negara 
dengan rezim ITF relatif terbatas dalam pembentukan yield curve. 
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Kesimpulan
Kebijakan moneter Indonesia melalui jalur suku bunga tertransmisikan dengan cukup baik, 
terutama pada suku bunga deposito, suku bunga kredit, output, dan inflasi. Penelitian ini 
membandingkan evolusi empat periode perekonomian di Indonesia sepanjang Januari 1991 – 
Maret 2019. Secara umum, kenaikan 1% kenaikan suku bunga kebijakan akan meningkatkan 
suku bunga deposito sekitar 0,8-0,9% namun dengan jangka waktu respons yang lebih cepat 
di periode Post ITF. Respons suku bunga kredit cenderung melemah terutama pada periode 
Post GFC di sekitar 0,3% dengan diikuti penurunan output sesuai dengan teori.

Namun, terkait respons inflasi terhadap monetary policy shock, Model SVAR dan TVC-VAR 
menghasilkan fenomena price puzzle sebagaimana ditemukan sebelumnya oleh Kusmiarso et al. 
(2002) dan Harahap et al. (2013).  Dari perspektif yang lebih luas yakni teori interaksi kebijakan 
moneter fiskal, keberadaan price puzzle ini disebabkan karena dominasi kebijakan fiskal yang 
aktif atau disebut Regime Fiskal (F). Sebaliknya, Regime Moneter (M) adalah ketika otoritas 
fiskal fokus menjaga kesinambungan government debt sehingga otoritas moneter secara aktif 
dapat menjaga kestabilan harga. Regime M ini sesuai dengan teoritis New Keynesian yang 
menjadi best practices bagi bank sentral di dunia dan juga sesuai dengan amanat yang diemban 
oleh Bank Indonesia. Implikasinya, interaksi dan komunikasi antara Bank Indonesia selaku 
otoritas moneter dan Pemerintah selaku otoritas fiskal perlu terus diperkuat dalam rangka 
mencapai kestabilan makroekonomi. 

Di pasar keuangan, transmisi suku bunga sebagai instrumen utama kebijakan moneter juga 
terbukti berjalan dengan baik. Secara empiris, pembentukan yield SBN 10 Y dapat dijelaskan 
secara signifikan oleh yield US treasury bond 10 Y, suku bunga kebijakan, inflasi, nilai tukar, 
dan lagnya. Karakteristik Indonesia sebagai negara dalam kategori small open economy 
menyebabkan pergerakan yield domestik relatif rentan terhadap pengaruh global, dalam hal 
ini US Treasury Bonds. Temuan ini mengindikasikan perlunya mempertimbangkan aspek daya 
tarik aset domestik dalam memutuskan kebijakan moneter, selain aspek utama yakni inflasi 
dan output.
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Lampiran
The Fiscal Theory of Price Level (FTPL)
Telah menjadi konsensus saat ini bahwa peran bank sentral selaku otoritas moneter adalah 
mencapai dan menjaga kestabilan harga (inflasi), apalagi sejak inflation targeting framework 
diterapkan pada era 1990-an oleh bank sentral di negara maju (a.l. Reserve Bank of New 
Zealand, Bank of Canada, Riksbank). Hal ini diikuti oleh negara lain, termasuk negara ekonomi 
berkembang seperti Indonesia pada Juli 2005. Mengacu pada laporan AREAER 2018 yang 
diterbitkan oleh IMF, saat ini 41 negara menggunakan inflation targeting sebagai kerangka 
kebijakan moneter, lebih dominan dibanding jumlah negara yang menggunakan exchange 
rate anchoring dengan US Dollar (38) maupun monetary aggregate targeting (24) sebagai 
kerangka kebijakan moneternya17. 

Mengacu pada standar graduate textbook, Woodford (2003) atau Gali (2008), keberadaan 
mandat bank sentral untuk menjaga kestabilan harga (inflasi) di perekonomian dijelaskan 
dalam Model New Keynesian (NK) yang berbasiskan pada DSGE (dynamic stochastic 
general equilibrium). Model ini bersifat dinamis karena agen ekonomi mengambil keputusan 
optimal saat ini dengan mempertimbangkan kondisi masa mendatang sehingga diperoleh 
solusi persamaan optimal yang intertemporal. Ketidakpastian diinkorporasi dalam model 
dengan bentuk adanya sebagian proses di perekonomian yang terekspos kejutan (shock) yang 
bersifat eksogen. Keseimbangan umum dalam artian seluruh pasar dalam perekonomian 
dipertimbangkan dalam model ini, terutama pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. 
Beberapa fitur utama dari model NK ini adalah adanya inflasi yang bersifat forward looking, 
monopolistic competition, dan rigiditas nominal (sticky prices). Untuk fitur terakhir, nominal 
rigidities terjadi karena perusahaan tidak bisa setiap saat melakukan penyesuaian harga jual 
produknya sehingga perubahan suku bunga nominal jangka pendek (atau suku bunga kebijakan 
yang diset oleh bank sentral) tidak akan matched one-for-one dengan perubahan ekspektasi 
inflasi. Perubahan suku bunga riil ini lalu akan berdampak pada kuantitas barang riil (output) 
sehingga kebijakan moneter bersifat non-neutral dalam jangka pendek. 

Instrumen kebijakan moneter berupa suku bunga kebijakan umumnya ditentukan oleh 
otoritas moneter dengan mengikuti Taylor-type rule (Taylor (1993)), dimana suku bunga 
kebijakan merespons dinamika inflasi dan output gap (deviasi output aktual terhadap 
output steady state-nya). Persamaan Taylor rule tersebut dengan persamaan optimal hasil 
maksimalisasi tujuan dari seluruh agen ekonomi (Households dan Firms) akan membentuk 
sebuah system of equations. Solusi dari VAR-representative system of equations ini akan dapat 
digunakan untuk menghasilkan response function sebagaimana Model SVAR atau Model TVC-
VAR yang lazim digunakan dalam studi empiris.

17

17  AREAER adalah Annual Report on Exchange Arrangements and Exchange Restrictions yang diterbitkan setiap 
tahun oleh IMF. Pada AREAER 2018, terdapat juga negara yang memiliki kerangka kebijakan moneter yakni: 
exchange rate anchor dengan Euro (25), exchange rate anchor dengan mata uang komposit (9), exchange 
rate anchor dengan mata uang lainnya (9), dan lainnya (46). 
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Untuk mencapai solusi unik yang merupakan kondisi ekuilibrium pada system of equations 
dengan kebijakan moneter yang efektif mengontrol inflasi, maka koefisien inflasi dalam Taylor 
rule dipersyaratkan harus lebih besar daripada satu. Secara matematis, hal ini berarti bahwa 
eigenvalues dari koefisien VAR-representative (yang disusun dari sebuah Model DSGE) 
haruslah terletak dalam unit circle sehingga lintasan variabel akan menuju sebuah bounded 
equilibrium (bukan suatu ekuilibrium yang eksplosif). Secara intuitif, bank sentral perlu 
melakukan respons kebijakan suku bunga dengan kuat (di atas one-to-one) dalam mengontrol 
inflasi atau price level sehingga dinamika inflasi ke depan akan menuju pada sasaran inflasi 
yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kaidah inflation targeting framework, dalam Model 
NK DSGE ini, kejutan positif (shock) kebijakan moneter akan mampu menurunkan inflasi. 
Dengan demikian, fenomena price puzzle yang cukup banyak ditemukan dalam riset empiris 
sebagaimana pada Tabel 2.1 diatas tidak akan ditemukan pada response function dalam Model 
NK DSGE.  

Alternatif solusi untuk merekonsiliasikan keberadaan price puzzle dalam sebuah model 
teoritis DSGE adalah dengan menginkorporasikan otoritas fiskal dalam standar Model NK 
DSGE. Namun, lebih dari sekedar untuk rekonsiliasi price puzzle, keberadaan dua otoritas, 
yakni otoritas moneter (bank sentral) dan otoritas fiskal (kementerian keuangan), akan 
memberikan hasil analisis yang lebih lengkap termasuk interaksi kebijakan moneter dan fiskal 
dalam mencapai kestabilan makro secara keseluruhan. Dalam standar Model NK DSGE a.l. 
Woodford (2003) dan Gali (2008), hanya kebijakan moneter yang mampu mengontrol inflasi 
(dengan nilai koefisien lebih dari satu dalam Taylor rule) tanpa mendiskusikan peran kebijakan 
fiskal dalam melakukan stabilisasi makroekonomi. Oleh karena itu, sebagai ekstensinya, Leeper 
(1991), Sims (2011), dan Leeper dan Leith (2016) adalah penelitian yang melihat inflasi (atau 
prive level) sebagai join fenomena dari interaksi kebijakan moneter dan fiskal. Dalam literatur, 
seringkali teori terkait interaksi kebijakan moneter dan fiskal ini disebut dengan the fiscal 
theory of price level (FTPL). Berbeda dengan teori New Keynesian yang hanya memungkinkan 
peran otoritas moneter, maka Model DSGE yang berbasiskan FTPL ini menginkorporasi secara 
eksplisit adanya otoritas fiskal yang melaksanakan program kerja pemerintah dengan mengacu 
pada fiscal rule. Salah satu fiscal rule yang dipertimbangkan dalam literatur adalah alokasi 
government spending atau transfer ditentukan secara proporsional terhadap surat berharga 
negara (SBN) government debt riil yang ada. 

Berdasarkan teoritis yang baru tersebut, maka terdapat dua tugas kestabilan makroekonomi 
yang harus dikelola oleh otoritas moneter dan fiskal yakni tujuan kestabilan harga dan 
kesinambungan government debt. Instrumen moneter adalah suku bunga kebijakan yang 
merespons dinamika inflasi dan output berbasiskan persamaan Taylor-type rule dengan besaran 
koefisien tertentu. Instrumen fiskal adalah belanja pemerintah (spending) yang merespons 
dinamika jumlah SBN riil dengan besaran koefisien tertentu dalam persamaan fiscal rule 
tersebut. Mengacu pada literatur, a.l., Leeper (1991), Sims (2011), Leeper dan Leith (2016), 
terdapat dua regime yakni Regime Moneter (M) dan Regime Fiskal (F). 

Regime M adalah ketika otoritas moneter aktif merespons dinamika inflasi dengan koefisien 
lebih dari satu serta otoritas fiskal melakukan spending secara disiplin proporsional terhadap 
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dinamika SBN dengan nilai koefisien di atas batasan tertentu di persamaan fiscal rule. Dengan 
demikian, otoritas moneter bertugas menjaga kestabilan harga sedangkan otoritas fiskal 
menjaga keberlangsungan utang pemerintah. Standar model NK DSGE yang digunakan oleh 
bank sentral di dunia merupakan Regime M dalam lingkup teori ini dan juga sesuai konsensus 
bahwa menjaga kestabilan harga dimandatkan pada bank sentral. 

Sebaliknya, Regime F adalah otoritas fiskal yang aktif berperan mengarahkan price level 
melalui spending yang tidak proporsional lebih dari satu terhadap dinamika SBN. Sebagai 
bentuk interaksinya, otoritas moneter harus merespons inflasi melalui suku bunga kebijakan 
secara minimal (weak atau passive adjustment) dengan tujuan menjaga kesinambungan utang 
pemerintah riil. Melalui penataan institusi tersebut, maka sangat dimungkinkan terdapat 
temuan dari studi empiris tentang fenomena kenaikan suku bunga kebijakan oleh bank sentral 
yang justru diikuti dengan kenaikan inflasi. Sebagai contoh, perekonomian Amerika Serikat 
mengalami beberapa episode Regime F yakni sepanjang dekade 1950an ketika kebijakan 
moneter mengakomodasi kebutuhan pembiayaan fiskal (Perang Korea) dan era inflasi double 
digit dengan kebijakan moneter yang pasif pada tahun 1970 hingga September 1979 (era 
sebelum the Fed Chairman Paul Volcker terpilih). Penelitian yang mendokumentasikan periode 
Regime F ini adalah termasuk Davig and Leeper (2006) dan Chang et al. (2019).  Itu mengapa 
keberadaan Regime F dalam pendekatan teori interaksi kebijakan moneter dan fiskal ini menjadi 
alternatif utama dalam menjelaskan fenomena price puzzle yang banyak ditemukan dalam studi 
empiris yang ada. Dalam konteks ini, menjadi penting bagi otoritas kebijakan untuk selalu 
bersinergi mengarahkan dan menjaga perekonomian tetap dalam Regime M sesuai tatanan 
institusional yang telah ditetapkan yakni pemerintah diberikan mandat menjaga sustainabilitas 
utang publik dan bank sentral memiliki mandat menjaga kestabilan harga.
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18  Pandangan dalam paper ini adalah pandangan penulis dan belum tentu merupakan pandangan resmi Bank 
Indonesia.
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Pendahuluan
Sebagai salah satu jalur transmisi kebijakan moneter, jalur kredit memiliki peran penting karena 
melibatkan interaksi antara bank sentral, perbankan, dan pelaku ekonomi. Melalui kebijakan 
moneter, bank sentral dapat memengaruhi kredit yang disalurkan oleh perbankan ke pelaku 
ekonomi. Sementara itu, kredit yang disalurkan perbankan mempunyai peranan yang sangat 
penting dalam aktivitas ekonomi. Ketersediaan kredit yang terbatas dapat memperlambat 
kegiatan usaha dan laju konsumsi yang pada gilirannya menahan laju pertumbuhan ekonomi. 
Sebaliknya penyaluran kredit yang berlebihan dapat mengakibatkan pergerakan kegiatan 
ekonomi yang terlalu cepat yang berisiko menimbulkan tekanan inflasi.  

Secara garis besar, transmisi melalui saluran kredit sendiri dapat dibedakan ke dalam dua 
jenis. Pertama, jalur kredit perbankan (bank lending channel) yang menekankan dampak 
kebijakan moneter terhadap neraca bank umum, terutama dalam sisi aset bank umum. Kedua, 
jalur neraca perusahaan (balance-sheet channel) yang menekankan pada dampak kebijakan 
moneter terhadap neraca perusahaan yang memiliki akses pada kredit perbankan. 

Pentingnya saluran kredit bank atau bank lending channel dalam transmisi kebijakan 
moneter dipaparkan, antara lain, oleh Bernanke dan Blinder (1988). Transmisi kebijakan 
moneter melalui bank lending channel terjadi saat bank sentral melakukan operasi moneter 
untuk pencapaian sasaran operasionalnya, sementara di sisi lain bank umum melakukan 
transaksi di pasar uang untuk pengelolaan likuiditas. Pada saat terjadi kontraksi moneter 
maka likuiditas bank akan berkurang, sehingga akan berakibat pada menurunnya kredit yang 
dapat disalurkan oleh bank. Jika kredit bank menurun dan debitur yang bergantung pada bank 
jumlahnya dominan dalam perekonomian, maka pengeluaran investasi dan konsumsi swasta 
akan berkurang. 

Terganggunya pasokan kredit bank dapat menghambat aktivitas perekonomian mengingat 
kredit bank di banyak negara, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, masih 
menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, kebijakan 
moneter tidak hanya secara langsung memengaruhi suku bunga riil, tetapi juga secara langsung 
memengaruhi pasokan kredit bank. Kondisi yang diperlukan untuk eksistensi saluran ini adalah: 
(1) bank sentral harus dapat membatasi pasokan kredit bank; dan (2) kredit bank dan surat-
surat berharga harus merupakan substitusi tidak sempurna bagi sebagian debitur (Bernanke 
& Blinder, 1998).

Meskipun penelitian yang mencoba menganalisis efektivitas transmisi kebijakan moneter 
melalui bank lending channel di Indonesia telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, namun 
dengan berbagai perkembangan yang terjadi sejak tahun 1990-an maka analisis tersebut perlu 
dilakukan kembali. Pemahaman yang lebih baik terhadap transmisi kebijakan moneter melalui 
bank lending channel akan membantu dalam perumusan kebijakan moneter untuk menjaga 
efektivitas kebijakan moneter secara keseluruhan. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian ini adalah: (i) Bagaimana efektivitas 
kebijakan moneter melalui bank lending channel di Indonesia sejak tahun 1990-an? (ii) 
Apakah telah terjadi perubahan efektivitas kebijakan moneter melalui bank lending channel 
di Indonesia sebelum dan sesudah Asian Financial Crisis (AFC) tahun 1997/1998, sebelum 
dan sesudah implementasi Inflation Targeting Framework (ITF) tahun 2005, dan sebelum dan 
sesudah Global Financial Crisis (GFC) tahun 2008?

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali efektivitas transmisi kebijakan moneter di 
Indonesia melalui bank lending channel selama periode dari awal 1990-an sampai dengan awal 
2019.  Dalam penelitian ini dilihat juga apakah perubahan-perubahan struktural yang terjadi 
dalam kurang lebih 25 tahun terakhir, yaitu AFC di tahun 1997/1998, implementasi ITF sejak 
tahun 2005, serta GFC tahun 2008 memengaruhi efektivitas kebijakan moneter melalui bank 
lending channel di Indonesia. 

Bab ini dibagi ke dalam enam bagian. Bagian kedua menguraikan studi literatur terkait 
topik penelitian dalam paper ini. Bagian ketiga membahas mengenai perkembangan kebijakan 
moneter dan kredit perbankan di Indonesia sejak tahun 1990-an. Kemudian dalam bagian 
keempat diuraikan mengenai metodologi penelitian dan data yang digunakan. Selanjutnya, 
dalam bagian kelima dibahas hasil temuan penelitian. Terakhir, kesimpulan disampaikan dalam 
bagian keenam.

Studi Literatur
Bank lending channel didasarkan pada pandangan bahwa bank memiliki peran penting dalam 
sistem keuangan karena bank menghadapi tipe debitur tertentu, yaitu terutama korporasi 
berskala kecil di mana masalah asymmetric information seringkali terjadi (Mishkin, 1995). 
Oleh karena itu, kontraksi kebijakan moneter yang menurunkan reserves bank dan deposito 
bank akan berdampak pada debitur. Mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
kredit didasarkan pada asumsi bahwa tidak semua simpanan masyarakat dalam bentuk uang 
beredar (M1, M2) disalurkan sebagai kredit kepada dunia usaha. Dengan kata lain, kenaikan 
simpanan masyarakat tidak selalu diikuti oleh kenaikan secara proporsional pada kredit yang 
disalurkan oleh perbankan. Oleh karena itu, yang lebih berpengaruh terhadap ekonomi riil 
adalah kredit perbankan yang disalurkan ke dalam perekonomian.

Dalam konteks interaksi antara bank sentral dengan perbankan dan pelaku ekonomi dalam 
tahapan proses perputaran uang dalam ekonomi, mekanisme transmisi moneter melalui 
saluran kredit dijelaskan, sebagai contoh, oleh Warjiyo (2004). Sebagaimana dilihat dalam  
Gambar3.1, pada tahap pertama interaksi antara bank sentral dengan perbankan terjadi di 
pasar uang rupiah. Terjadinya interaksi tersebut disebabkan oleh kegiatan operasi moneter 
bank sentral untuk mencapai sasaran operasionalnya serta kegiatan pengelolaan likuiditas 
oleh bank-bank. Interaksi bank sentral dan perbankan di pasar uang tidak hanya memengaruhi 
perkembangan suku bunga pasar uang jangka pendek, tetapi juga memengaruhi besarnya dana 
yang akan dialokasikan bank-bank, baik bentuk penyaluran kredit maupun dalam bentuk 
instrumen likuiditas.
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Dalam tahapan selanjutnya, kondisi pasar kredit memengaruhi transmisi kebijakan moneter 
dari perbankan ke sektor riil. Perkembangan kredit perbankan memengaruhi inflasi dan output 
melalui investasi dan konsumsi. Dari sisi investasi, besarnya pasokan kredit perbankan dan suku 
bunga kredit memengaruhi permintaan investasi dan kegiatan usaha. Sementara itu, dari sisi 
konsumsi, besarnya pasokan kredit konsumsi dan suku bunga kredit konsumsi memengaruhi 
konsumsi rumah tangga. Hal tersebut terjadi baik karena adanya efek substitusi maupun efek 
pendapatan. Pergerakan investasi dan konsumsi tersebut pada akhirnya akan ditranslasikan 
ke dalam besarnya permintaan agregat, output riil dan inflasi. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menganalisis efektivitas transmisi kebijakan 
moneter melalui saluran kredit di Indonesia. Agung (1998) melakukan studi mengenai 
peran saluran kredit dalam transmisi kebijakan moneter untuk periode sebelum AFC. Dia 
menunjukkan bahwa, sebagai dampak dari kebijakan deregulasi keuangan, saluran kredit 
bank hanya bekerja melalui bank-bank yang relatif kecil, sementara transmisi melalui bank-
bank besar kurang berjalan karena kemampuannya yang lebih besar dalam memobilisasi dana 
masyarakat dan mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Untuk periode setelah krisis, Agung 
(2000) menunjukkan bekerjanya transmisi melalui saluran neraca perusahaan, yaitu bahwa 
respons sektor riil terhadap perubahan kebijakan moneter tergantung pada struktur keuangan 
perusahaan, segmentasi di pasar keuangan, dan kondisi pasar modal. 

Kemudian, studi Agung et al. (2002) memberikan bukti empiris yang lebih komprehensif 
mengenai bekerjanya bank lending channel dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia 
sebelum dan sesudah AFC. Tiga metode dipergunakan dalam studi tersebut. Pertama, dengan 
menggunakan analisis VAR mereka menganalisis bagaimana perubahan suku bunga kebijakan 
moneter berpengaruh terhadap perilaku bank dalam operasinya, baik terhadap deposito, kredit, 
maupun surat-surat berharga. Kedua, data panel individual bank diteliti untuk mengetahui 
apakah kebijakan moneter mempunyai dampak yang berbeda terhadap karakteristik bank 
terutama ditinjau dari kekuatan modal dan besarnya aset. Ketiga, dengan menggunakan hasil 
survey, mereka menganalisis permintaan dan penawaran kredit yang kemudian digunakan 
untuk menentukan apakah ketidakseimbangan dalam pasar kredit lebih disebabkan oleh 
pasokan kredit.

Gambar3. 1 Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Melalui Jalur Kredit
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Bukti empiris dari analisis data agregat dalam Agung et al. (2002) menunjukkan bahwa 
kebijakan moneter memengaruhi kredit perbankan dengan tenggat waktu karena bank-bank 
dapat menghindari penurunan volume deposito dengan menjual surat-surat berharga yang 
mereka miliki. Bank berupaya memenuhi komitmen kredit yang telah dilakukannya sebelum 
terjadi perubahan kebijakan moneter. Bukti empiris lebih jauh menunjukkan bahwa terdapat 
“flight to quality” deposito dari bank-bank nasional ke bank-bank asing dan campuran setelah 
perubahan kebijakan moneter. Hal tersebut dapat menjelaskan kurang sensitifnya kredit dari 
bank-bank asing dan campuran terhadap perubahan kebijakan moneter dibandingkan dengan 
pengaruhnya terhadap bank-bank swasta nasional.

Studi Agung et al. (2002) lebih lanjut menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan moneter 
terhadap kredit perbankan dan investasi perusahaan lebih kuat pada periode setelah krisis, 
khususnya apabila terjadi pengetatan kebijakan moneter. Kemampuan bank-bank dalam 
mengakses dana luar negeri mempunyai peranan dalam kurang efektifnya kebijakan moneter 
dalam memengaruhi kredit perbankan dalam periode sebelum krisis. Setelah terjadinya 
krisis, dengan menurunnya permodalan bank dan tingginya risiko kredit, kenaikan suku 
bunga yang timbul dari kontraksi moneter meningkatkan probabilitas kredit macet, dan 
karenanya memberikan disinsentif bagi bank untuk menyalurkan kredit. Bukti empiris tersebut 
menunjukkan adanya pengaruh kebijakan moneter yang bersifat asimetris, yaitu cenderung 
lebih kuat dalam kondisi resesi dibandingkan dalam periode booming.

Wimanda et al. (2014) melakukan evaluasi transmisi bauran kebijakan Bank Indonesia, 
yang terdiri dari kebijakan moneter dan makroprudensial. Penelitian tersebut menggunakan 
metode Structural Factor-Augmented Vector Autoregression (SFAVAR) yang merupakan 
pengembangan dari metode VAR, mengacu pada studi Belviso dan Milani (2006). Penelitian 
tersebut menemukan bahwa kebijakan moneter berupa  suku bunga kebijakan (BI Rate) secara 
empiris mampu memengaruhi inflasi melalui seluruh jalur (suku bunga, kredit, nilai tukar, 
harga aset, dan ekspektasi inflasi). Jalur yang paling dominan mentransmisikan BI Rate dalam 
memengaruhi inflasi berturut-turut adalah jalur suku bunga, kredit, dan harga aset.

Meskipun kajian terkait evaluasi transmisi kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur 
kredit telah beberapa kali dilakukan sebelumnya, sebagaimana diuraikan di atas, efektivitas 
transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit terhadap sasaran akhir dan sasaran antara 
perlu dilihat kembali. Hal ini terutama mengingat berbagai perkembangan yang terjadi 
sejak awal tahun 1990-an hingga saat ini. Penelitian ini mencoba mengisi research gap yang 
belum ada pada penelitian sebelumnya, yaitu melihat efektivitas transmisi kebijakan moneter 
dengan mempertimbangkan berbagai periode penting dalam perekonomian seperti perubahan 
struktural pasca AFC tahun 1997/98, implementasi ITF sejak tahun 2005, serta GFC tahun 
2008. Dari studi-studi yang disebutkan di atas, paper ini relatif dekat dengan Agung et al. 
(2002) (perbandingan studi ini dengan Agung et al. (2002) ditampilkan dalam Tabel 3.1A).
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Perkembangan Kebijakan Moneter dan Perbankan 
di Indonesia
Kebijakan Moneter dan Perbankan di Indonesia sejak Awal 1990-an
Kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter mengalami perkembangan seiring dengan 
perkembangan ekonomi yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di regional dan global. 
Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter tidak 
hanya karena kebijakan moneter itu diarahkan untuk memengaruhi berbagai variabel ekonomi 
makro, tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan menentukan bagaimana Bank Indonesia 
merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneternya. Secara khusus, perkembangan sektor 
keuangan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan moneter karena mekanisme 
transmisi kebijakan moneter pada dasarnya terjadi melalui sektor keuangan, sesuai dengan 
fungsinya dalam intermediasi keuangan. 

Di Indonesia terdapat berbagai perkembangan kebijakan moneter dan perubahan struktural 
yang terjadi dalam perekonomian sejak tahun 1990 hingga 2019. Pada awal tahun 1990-
an, perekonomian Indonesia mengalami masa boom dan kemudian meningginya suhu 
perekonomian (overheating). Kondisi tersebut terjadi, antara lain, sejalan dengan implementasi 
Paket Kebijakan Oktober 27, 1988 (Pakto 88), yang merupakan paket kebijakan di bidang 
moneter dan perbankan yang memiliki fokus pada mempermudah perluasan jaringan bank 
dan pendirian bank baru. 

Terbitnya berbagai paket deregulasi di sektor moneter dan perbankan berdampak pada 
meningkatnya jumlah bank secara signifikan dan agresifnya perbankan dalam ekspansi kredit. 
Peningkatan mobilisasi dana masyarakat dan pemberian kredit telah mendorong meningkatnya 
kegiatan ekonomi dalam negeri, terutama investasi. Di samping itu, pertumbuhan kredit juga 
telah mendorong pengeluaran masyarakat yang bersifat konsumtif. Pertumbuhan permintaan 
dalam negeri yang pesat telah memberikan tekanan pada laju inflasi, yang mencapai 9,5 persen 
selama tahun 1990 dan 1991, serta cenderung untuk mendorong pertumbuhan impor barang 
dan jasa sehingga berakibat meningkatnya defisit transaksi berjalan (Sutalaksana, 1992). 
Kondisi ini telah menyebabkan suhu perekonomian Indonesia memanas (overheated).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Paket Januari 1990 (Pakjan 90) yang mengatur tentang 
pengurangan kredit likuiditas Bank Indonesia sehingga berdampak mengurangi jumlah 
uang beredar. Di samping itu dari Juni 1990 hingga April 1991 otoritas moneter mengambil 
tindakan Kebijakan Uang Ketat (Tight Monetary Policy/TMP) sebagai salah satu upaya untuk 
mendinginkan suhu perekonomian. Kebijakan uang ketat ini kemudian berhasil menekan inflasi 
menjadi 4,9 persen di tahun 1992. Di sisi lain, Pemerintah terus mendorong peran intermediasi 
perbankan dan mendorong penyaluran kredit dengan melonggarkan ketentuan batas modal 
minimum dengan mengeluarkan Paket Kebijakan 29 Mei 1993 (Pakmei 93). 

Kemudian pada awal Juli 1997, kebijakan Thailand mengambangkan Bath memicu arus modal 
keluar dari Asia, termasuk Indonesia. Akibatnya, kurs mata uang di kawasan Asia mengalami 
guncangan dan krisis ekonomi dan keuangan melanda beberapa negara di kawasan. Dalam 
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menghadapi krisis tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah awal 
sepanjang tahun 1997 dan 1998, antara lain, mengubah sistem nilai tukar dari mengambang 
terkendali menjadi mengambang bebas, penutupan 16 bank yang tidak sehat, mengucurkan 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), program penjaminan penuh dana nasabah (blanket 
guarantee), pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), restrukturisasi total 
perbankan nasional, dan penghentian bertahap likuiditas kepada perbankan.

Untuk memulihkan kondisi perekonomian Indonesia yang merosot akibat krisis, sejak tahun 
1999 Pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor. Salah satu 
bentuk reformasi kebijakan tersebut adalah memperkuat independensi kebijakan moneter 
dengan mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai pengganti UU 
No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Dalam landasan hukum yang baru tersebut Bank 
Indonesia mempunyai tujuan yang lebih fokus, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan 
nilai rupiah. Selain itu, dalam rangka restrukturisasi perbankan, Pemerintah juga menerbitkan 
obligasi sebesar Rp 650 triliun untuk menalangi perbankan serta menutup 38 bank bermasalah 
dan mengambil alih 7 bank.19

Pada bulan September 2003, Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5/2003 
tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF pada Desember 
2003. Restrukturisasi keuangan dilakukan Pemerintah dengan merancang Jaring Pengaman 
Sektor Keuangan, melakukan divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur tata kelola 
(governance) bank-bank milik negara, serta restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan 
dana pensiun. Kemudian pada bulan September 2004, UU No. 24 tentang Lembaga Penjamin 
Simpanan (LPS) disahkan. LPS adalah lembaga independen yang bertugas merumuskan dan 
menetapkan kebijakan penjaminan simpanan, memelihara stabilitas sistem perbankan, serta 
melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

Dalam rangka memperkuat efektivitas kebijakan moneter, sejak 1 Juli 2005 Bank Indonesia 
secara formal mulai menggunakan kerangka kerja kebijakan moneter ITF dengan penggunaan 
suku bunga sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan setelah sebelumnya 
menerapkan kebijakan moneter yang menggunakan uang primer (base money) sebagai sasaran 
operasional kebijakan moneter. Meskipun uang primer masih dijadikan sasaran operasional 
hingga Oktober 2003, kebijakan moneter Bank Indonesia sejak tahun 2000 mulai diarahkan 
untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan dan diumumkan kepada publik (Warjiyo dan 
Solikin, 2003). Setelah Oktober 2003, dengan keluarnya Indonesia dari program IMF, Bank 
Indonesia mulai menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional dalam pengendalian 
moneter. 

Pada tahun 2008, krisis keuangan global melanda dunia dan turut berimbas pada 
perekonomian Indonesia, meskipun Indonesia mampu bertahan sebagai salah satu negara 
dengan ekonomi yang masih mencatat pertumbuhan positif. Krisis keuangan global 2008/2009 
telah berdampak buruk terhadap sistem keuangan, perekonomian, kondisi fiskal, dan 
kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia. Demikian pula sebaliknya, pengelolaan 

19  Lebih detail dapat dilihat dalam “Sejarah Bank Indonesia: Perbankan 1997-1999” yang dapat diunduh di https://
www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarah-bi/bi/Pages/sejarahbi_3a.aspx. 
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ekonomi, pengelolaan pasar keuangan, serta perilaku agen ekonomi yang tidak tepat juga 
menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi. 

Krisis keuangan global tahun 2008 telah mengubah cara pandang terhadap mandat dan 
praktik kebijakan bank sentral. Berg et al. (2013) menjelaskan bahwa kebijakan moneter 
berdasarkan ITF telah berhasil menurunkan inflasi pada tingkat yang rendah, mendorong 
pertumbuhan ekonomi, dan penurunan suku bunga selama dua dekade terakhir di banyak 
negara. Namun, bank sentral yang terlalu fokus pada stabilitas harga dipandang membuatnya 
kurang memperhitungkan risiko krisis yang muncul dari keterkaitan sistem keuangan dengan 
makroekonomi (macro-financial linkages). Salah satu pelajaran penting yang mengemuka 
dari pengalaman krisis keuangan global 2008/2009 adalah peran sektor keuangan sang 
semakin kuat dalam memengaruhi stabilitas makro. Hal tersebut memerlukan fleksibilitas 
bagi bank sentral untuk merespons perkembangan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan. 
Melihat perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka kebijakannya melalui 
penerapan bauran kebijakan (policy mix).

Perkembangan Kredit Perbankan di Indonesia 
Kredit perbankan masih menjadi sumber utama kredit untuk sektor swasta di Indonesia, 
mencapai 84,4 persen di tahun 2018. Demikian juga sebagai sumber pembiayaan bagi 
perekonomian secara keseluruhan, kredit perbankan masih mendominasi, diiukuti oleh Utang 
Luar Negeri dan pasar modal. Besarnya pangsa pembiayaan yang berasal dari kredit perbankan, 
Utang Luar Negeri, dan pasar modal pada tahun 2018 masing-masing mencapai 57.3 persen, 
23,9 persen, dan 10 persen.    

Jika dilihat dinamikanya, perkembangan kredit perbankan di Indonesia sejak tahun 1980-an 
menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dan mencapai puncaknya di tahun 1997 sebelum 
terjadinya AFC (Grafik 3.1). Pertumbuhan tahunan kredit di periode 1993-1997 secara rata-rata 
mencapai 29 persen. Kemudian, krisis yang terjadi di tahun 1997/98 diikuti oleh outstanding 
kredit yang anjlok 52 persen di tahun 1999. Sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca AFC, 
pertumbuhan kredit secara perlahan-lahan mengalami peningkatan dari hanya 1,6 persen di 
tahun 2000 ke 30 persen di tahun 2008. 

Sumber: BPS
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Grafik 3.1. Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia, 1991-2019
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Perkembangan kredit yang disalurkan perbankan di Indonesia dalam periode 1991-2019 
menunjukkan bahwa kredit modal kerja mendominasi penyaluran kredit, sebagaimana dapat 
dilihat pada Grafik 3.3. Salah satu perkembangan yang menunjukkan perbedaan adalah 
peningkatan kredit konsumsi yang cukup pesat sejak awal tahun 2000-an. Sebelum tahun 2002 
kredit konsumsi yang disalurkan perbankan masih lebih rendah dari kredit investasi, dan sejak 
tahun 2002 kredit konsumsi telah melampaui penyaluran kredit investasi. Hal ini sejalan dengan 
semakin meningkatnya konsumsi masyarakat Indonesia yang ditopang oleh perekonomian yang 
semakin membaik dan golongan penduduk kelas menengah yang meningkat.

Setelah sempat mengalami perlambatan ke 10 persen di tahun 2009 sejalan dengan perlambatan 
ekonomi akibat GFC, dalam periode 2010-2013 pertumbuhan kredit kembali mengalami 
peningkatan mencapai rata-rata 23 persen per tahun. Hal tersebut didukung oleh commodity 
price boom yang menopang aktivitas perekonomian domestik pada saat itu. Dengan perlambatan 
ekonomi setelah berakhirnya commodity price boom, pertumbuhan kredit kembali mengalami 
perlambatan dengan rata-rata di bawah 10 persen dalam periode 2014-2019.  

Rasio kredit perbankan terhadap PDB yang hanya sekitar 10 persen di tahun 1980 meningkat 
menjadi 60 persen di tahun 1997 (Grafik 3.2). Krisis yang terjadi di tahun 1997/1998 kemudian 
membuat anjloknya rasio kredit sampai hanya 18 persen dari PDB di tahun 2001 sebelum kembali 
mengalami peningkatan secara perlahan-lahan ke sekitar 25 persen dalam periode 2004-2010. 
Selanjutnya, sejalan dengan likuiditas global yang melimpah dan tingginya harga komoditas, 
kredit perbankan di Indonesia kembali mengalami kenaikan yang cukup pesat dalam periode 
2010-2013 setelah itu relatif stabil sampai dengan tahun 2019 di sekitar 33 persen dari PDB. 

Sumber: World Development Indicators, World Bank
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Grafik 3.3. Perkembangan Kredit di Indonesia Berdasarkan Jenisnya
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Metodologi dan Data
Dalam penelitian ini digunakan model Vector Autoregression (VAR), suatu pendekatan yang 

lazim digunakan dalam penelitian empiris tentang transmisi kebijakan moneter.20 Penggunaan 
VAR didasarkan pada kelebihan model VAR yang dapat mengatasi permasalahan endogeneity 
karena memperlakukan seluruh variabel yang digunakan dalam persamaan sebagai variabel 
endogen, sehingga tidak perlu mengidentifikasi arah hubungan antar variabel. Selain itu, 
model VAR juga memiliki kelebihan dalam kemampuannya menghasilkan respons empiris 
dari variabel makroekonomi terhadap kebijakan moneter tanpa harus menerapkan restriksi 
yang berlebihan terhadap struktur dinamis dari model (Soares, 2011). Beberapa penelitian 
tentang transmisi kebijakan moneter juga menggunakan Structural VAR (SVAR) dengan 
restriksi dan asumsi yang didasarkan pada teori ekonomi. Namun, pengguaan metode SVAR 
juga mempunyai kelemahan di mana hasil yang diperoleh sangat sensitif terhadap identifikasi 
dan restriksi yang digunakan.

Pendekatan Vector Autoregression (VAR)
Pendekatan yang digunakan dalam spesifikasi model VAR dalam paper ini didasarkan pada 

spesifikasi model VAR yang digunakan oleh Kim dan Roubini (2000), dengan penyesuaian 
berdasarkan karakteristik perekonomian Indonesia dan tujuan penelitian. Dengan menggunakan 
VAR, keterkaitan antara kebijakan moneter, kredit perbankan dan beberapa variabel makro 
lainnya dapat direpresentasikan dalam sistem persamaan:  

1 1t t p t p t ty A y A y Cx ε− −= +…+ + +        

di mana:

 ty  adalah vektor variabel endogen 

 tx  adalah vektor variabel eksogen

  , ,  t pA A…  adalah matriks koefisen lag variabel endogen

 C adalah matriks koefisen variabel eksogen

 tε  adalah vektor white-noise disturbances.

Disturbances tε  dalam persamaan (3.1) di-orthogonalized dengan menggunakan dekomposisi 
Cholesky sedemikian sehingga:

 t tPu ε=            

di mana P adalah dekomposisi Cholesky dari matriks variance-covariance dari tε , dan tu    
adalah vektor inovasi yang telah di-orthoganized. Dengan menggunakan persamaan (3.1) dan 
dekomposisi Cholesky, maka dapat diperoleh impulse response functions terhadap shocks  tε .

20  Lihat, antara lain, Bernanke & Blinder (1986), Bernanke & Blinder (1992), Agung (1998) Agung et al. (2002).

(3.1)

(3.2)
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Impulse response function menelusuri pengaruh dari satu standar deviasi shock suatu inovasi 
terhadap nilai-nilai variabel endogen saat ini dan beberapa periode ke depan. Suatu shock 
dari variabel endogen langsung berpengaruh terhadap variabel itu sendiri dan juga diteruskan 
ke variabel endogen lainnya melalui struktur dinamis dari VAR.  Impulse response function 
memberikan arah hubungan dan besarnya pengaruh antar variabel karena menunjukkan 
pengaruh satu standar deviasi shock variabel terhadap variabel endogen maupun variabel itu 
sendiri. Dengan demikian shock atas suatu variabel dengan datangnya informasi baru akan 
memengaruhi variabel itu sendiri dan variabel-variabel lainnya dalam sistem.

Dalam paper ini vektor variabel endogen terdiri dari suku bunga kebijakan, pertumbuhan 
PDB, pertumbuhan kredit, dan perubahan inflasi. Sementara itu, variabel eksogen untuk 
mengontrol faktor eksternal adalah Fed Funds Rate (FFR). Urutan variabel endogen dalam 
model ini adalah:

Suku Bunga Kebijakan → Kredit → PDB → Inflasi

Di sini suku bunga kebijakan diasumsikan tidak dipengaruhi variabel ekonomi lainnya 
secara kontemporanus. Dengan demikian, apabila kebijakan moneter berjalan secara efektif, 
kenaikan suku bunga kebijakan diharapkan akan dapat memperlambat pertumbuhan kredit, 
pertumbuhan PDB dan inflasi. 

Sebelum dilakukan estimasi, terlebih dahulu dilakukan pengecekan terhadap stasionaritas 
data yang digunakan. Dalam estimasi VAR, mengikutsertakan variabel yang non stasioner dalam 
persamaan mengakibatkan standard error yang dihasilkan menjadi bias dan menyebabkan 
kriteria konvensional yang biasa digunakan untuk menjustifikasi kausalitas antara dua 
variabel menjadi tidak valid. Hal ini pada gilirannya dapat menghasilkan koefisien estimasi 
yang signifikan tetapi sesungguhnya tidak ada hubungan (spurious regression). Dalam paper 
ini pengujian stasioneritas data dilakukan dengan menggunakan metode Augmented Dickey 
Fuller (ADF) test, dengan hipotesis nol bahwa data mempunyai unit root dan non-stasioner. 

Sementara itu, untuk menentukan panjang lag dapat digunakan berbagai kriteria, yaitu Final 
Prediction Error (FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion 
(SC), dan Hannan-Quinn Information Criterion (HQ). Dalam prakteknya, jumlah lag yang 
dihasilkan oleh kriteria-kriteria tersebut dapat berbeda-beda. 

Data
Periode analisis dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1991 hingga awal tahun 2019, 
sesuai dengan ketersediaan data perbankan dan makroekonomi. Analisis dilakukan dengan 
menggunakan data bulanan, dengan mempertimbangkan karakteristik data kredit perbankan. 
Deskripsi data yang digunakan ditampilkan dalam Tabel 3.1. Untuk menghindari masalah 
stasionaritas, semua data adalah dalam pertumbuhan, kecuali data suku bunga kebijakan yang 
dalam bentuk persentase. Kemudian untuk melihat dinamika transmisi kebijakan moneter 
berdasarkan perubahan struktural dan perekonomian yang terjadi, penelitian ini membagi 
periode perekonomian Indonesia sebagai berikut:
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a. Full Sample : Juli 1991 – Maret 2019

b. Pre-AFC  : Juli 1991 – Juni 1997

c. Post-AFC : Januari 2000 – Maret 2019

d. Pre-ITF  : Januari 2000 –  Juni 2005

e. Post-ITF  : Juli 2005 – Maret 2019

f. Pre GFC  : Januari 2000 – Desember 2007

g. Post GFC  : Januari 2009 – Maret 2019

Tabel 3.1. Data dan Sumber Data

Variabel Keterangan Sumber Data

Suku Bunga 
Kebijakan

Data suku bunga kebijakan yang digunakan mengacu pada BI Rate yang diterapkan 
sejak bulan Juli 2005. Untuk periode sebelum Juli 2005, suku bunga yang digunakan 
merupakan data Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 Bulan. Sementara mulai bulan 
Agustus 2016, suku bunga kebijakan menggunakan data BI 7 Day Reverse Repo 
Rate (BI7DRR) dengan melakukan konversi ke dalam data BI Rate yang digunakan 
sebelumnya.

Bank Indonesia

Kredit Data kredit yang digunakan merupakan data agregat kredit perbankan yang 
dilaporkan secara berkala tiap bulannya oleh bank. Data ini menggambarkan nilai 
kredit yang disalurkan oleh perbankan ke dalam perekonomian.

Laporan Bulanan Bank Umum

PDB Data Produk Domestik Bruto (PDB) yang digunakan merupakan data PDB riil dengan 
tahun dasar 2010 untuk merepresentasikan output perekonomian nasional. Data PDB 
yang memiliki periode triwulanan dikonversi menjadi data bulanan dengan metode 
interpolasi Chow Lin menggunakan software E-Views.

BPS

IHK Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indeks yang mengukur harga rata-rata 
dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. IHK merupakan indikator 
yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat harga dalam perekonomian dan 
digunakan untuk mengukur laju inflasi.

BPS

Summary statistics dari data yang digunakan ditampilkan dalam (Tabel 3.2). Pergerakan 
data yang digunakan sebagaimana terlihat dalam (Grafik 3.4). Dalam grafik tersebut terlihat 
bahwa PDB dan kredit perbankan Indonesia mengalami kontraksi yang cukup dalam pada 
tahun 1998/1999 sejalan dengan krisis yang melanda Indonesia dan beberapa negara di 
kawasan. Kondisi krisis pada periode tersebut juga ditandai dengan inflasi yang meningkat 
tajam yang diikuti dengan suku bunga yang naik cukup tinggi. Kondisi perekonomian terlihat 
kembali mengalami perbaikan sejak awal tahun 2000, sebagaimana terlihat dari pertumbuhan 
PDB yang meningkat kembali, yang diikuti oleh penurunan inflasi, penurunan suku bunga serta 
pertumbuhan kredit yang membaik. 
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Hasil Estimasi
Hasil Uji Stasionaritas Data dan Panjang Lag
Sebelum dilakukan estimasi model VAR terlebih dahulu dicek stasionaritas data yang digunakan. 
Pengujian stasionaritas data dalam paper ini dilakukan dengan menggunakan metode 
Augmented Dickey Fuller Test (ADF Test). Jika nilai absolut ADF lebih besar dari critical value 
maka hipotesis nol yang menyatakan data terdapat unit root ditolak, mengindikasikan bahwa 
data time series adalah stasioner. Demikian juga sebaliknya, jika nilai absolut ADF lebih kecil 
dari critical value maka hipotesis nol diterima atau dapat dinyatakan bahwa pada data time 
series terdapat unit root atau data tidak stasioner.  Berdasarkan hasil uji unit root pada Tabel 
3.3 ditemukan bahwa level Kredit, level PDB dan IHK memiliki unit root, yang berarti bahwa 
data ketiga time series tersebut tidak stasioner. 

Tabel 3.2. Summary Statistics dari Data

Grafik 3.4. Pergerakan Suku Bunga, Pertumbuhan Kredit, Pertumbuhan 
PDB dan Inflasi di Indonesia, 1991-2019

 
Suku Bunga  

(% pa)
Pertumbuhan Kredit 

(% yoy)
Pertumbuhan PDB  

(% yoy)
Inflasi  

(% yoy)

 Mean 11.65 17.17 4.84 9.58

 Median 8.72 20.64 5.28 6.83

 Maximum 70.81 90.53 10.72 82.42

 Minimum 5.50 -59.89 -18.26 -1.17

 Std. Dev. 9.44 17.69 4.12 12.18

 Skewness 4.05 -1.58 -3.82 4.28

 Kurtosis 21.95 10.65 19.73 22.48

 Observations 323 323 323 323
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Untuk mendapatkan data yang stasioner, pada tahap berikutnya dilakukan pengujian unit root 
pada first difference. Hasil uji dengan menggunakan ADF test seperti terlihat pada  Tabel 3.4  
menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian telah stasioner. Dengan first difference, 
variabel suku bunga kebijakan, Kredit, PDB dan IHK telah stasioner pada tingkat signifikansi 
1%.

Tabel 3.3. Hasil ADF Test untuk Unit Root (Level)

Tabel 3.4. Hasil ADF Test untuk Unit Root (First Difference)

Tabel 3.5. Panjang Lag Optimal

Variabels Test Statistics Critical Values 
(1%)

Probability Results

Suku Bunga -3.694956 -3.449917 0.0046*** Stationary

Kredit -0.594720 -3.449917 0.8684 Non-stationary

PDB -1.118997 -3.450878 0.7092 Non-stationary

IHK 1.332481 -3.449917 0.9988 Non-stationary

Variabel Test Statistics Critical Values 
(1%)

Probability Results

bi_rate -3.694956 -3.449917 0.0046*** Stationary

d(lkredit) -15.63545 -3.449917 0.0000*** Stationary

d(lpdb) -3.669783 -3.450944 0.0050*** Stationary

d(ihk) -12.64139 -3.449917 0.0000*** Stationary

Sebagaimana diungkapkan di atas, untuk mementukan lag dalam model VAR dalam paper 
ini digunakan berbagai metode yang tersedia, dan hasilnya ditampilkan dalam Tabel 3.5. 
Berdasarkan hasil pengujian, panjang lag optimal berdasaran Final Prediction Error (FPE) 
dan Akaike Information Criterion (AIC) adalah 3, sementara panjang lag optimal berdasarkan 
Schwartcz Information Criterion (SIC) dan Hannan-Quinn Criterion (HQC) adalah 2. Penelitian 
ini menggunakan lag yang paling kecil, yaitu lag optimal 2. 

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -42.86482 NA 1.56E-05 0.285761 0.332017 0.304216

1 602.5683 1271.188 3.37E-07 -3.552246 -3.320965 -3.459971

2 735.5173 258.6019 1.65E-07 -4.265349 -3.849043* -4.099255*

3 752.4869 32.59411* 1.64e-07* -4.271262* -3.66993 -4.031348

4 763.8603 21.56771 1.69E-07 -4.24305 -3.456694 -3.929316
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Hasil Impulse Response Functions 
Impulse Response Functions: All Sample

Grafik 3.5 menampilkan impulse response functions dengan confidence interval 95 persen dari 
satu standar deviasi shock terhadap suku bunga. Dengan menggunakan full sample (periode 
Juli 1991 - Maret 2019), hasil estimasi model VAR menunjukkan adanya transmisi kebijakan 
moneter melalui jalur kredit perbankan. Kenaikan suku bunga kebijakan BI diikuti oleh 
penurunan pertumbuhan kredit dan berlangsung sampai dengan kira-kira 36 bulan. Dampak 
terhadap pertumbuhan kredit mencapai puncaknya pada bulan ke-14, di mana kenaikan suku 
bunga kebijakan sebesar 1 standar deviasi mengakibatkan pertumbuhan kredit mengalami 
penurunan sebesar 2.2 persen.  Kenaikan suku bunga kebijakan juga diikuti oleh penurunan 
pertumbuhan ekonomi sampai dengan kira-kira 15 bulan. Puncak penurunan pertumbuhan 
ekonomi terlihat terjadi pada bulan keenam, di mana 1 standar deviasi kenaikan suku bunga 
mengakibatkan penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.6 persen. 
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Berbeda dengan kredit dan pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan dengan 
adanya kenaikan suku bunga kebijakan, hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan moneter 
yang lebih ketat pertama-tama diikuti oleh kenaikan inflasi yang lebih tinggi sebelum pada 
akhirnya mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa di Indonesia juga terdapat 
fenomena “price puzzle”, di mana kebijakan moneter yang lebih ketat terlebih dahulu diikuti 
oleh kenaikan inflasi yang lebih tinggi sebelum kemudian mengalami penurunan. Dalam 
penelitian ini terlihat bahwa kenaikan suku bunga kebijakan diikuti oleh kenaikan inflasi 
yang lebih tinggi dalam enam bulan pertama dan kemudian mengalami penurunan. Puncak 
penurunan inflasi terlihat pada bulan ke-10 dan kemudian akan mulai hilang setelah 24 bulan.  

Salah satu penjelasan dari fenomena “price puzzle”, sebagaimana diungkapkan oleh Sims 
(1992), adalah karena pengetatan kebijakan moneter biasanya dilakukan sebagai respon 
terhadap tekanan inflasi yang meningkat. Dengan demikian, kebijakan moneter yang ketat 
diikuti oleh inflasi yang lebih tinggi, meskipun kenaikan inflasi tersebut sebenarnya lebih 
rendah apabila kebijakan moneter tidak diketatkan. Penjelasan lain tentang adanya “price 
puzzle” adalah dampak kebijakan moneter dari sisi supply, yang lazim disebut juga dengan 
“cost channel” dari kebijakan moneter (lihat, sebagai contoh, Barth & Ramey, 2000; Hanzel et 
al, 2009; Demirlap etal, 2014). Menurut pandangan transmisi kebijakan moneter melalui ”cost 
channel”, produksi akan turun dan harga-harga cenderung naik dalam beberapa periode setelah 
pengetatan kebijakan moneter akibat biaya yang lebih mahal. Dampak negatif pengetatan 
moneter terhadap inflasi baru akan terlihat beberapa periode setelah pengetatan kebijakan 
moneter. Dalam penelitian ini terlihat dampak positif kenaikan suku bunga terhadap kenaikan 
harga akan hilang setelah 6 bulan.

Impulse Response Functions: Perubahan Struktural

Sebagaimana diuraikan di depan, sejak awal tahun 1990-an telah terjadi beberapa perubahan 
struktural yang dapat berdampak pada transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Paling 
tidak terdapat tiga kejadian penting yang berpotensi mengakibatkan perubahan struktural 
dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia: (i) AFC yang terjadi di tahun 1997/98; (ii) 
implementasi ITF sejak Juli 2005; dan (iii) GFC di tahun 2008.  Untuk melihat apakah masing-
masing kejadian tersebut mempunyai dampak pada transmisi kebijakan moneter di Indonesia 
melalui jalur kredit perbankan dilakukan estimasi terhadap model VAR untuk periode sebelum 
dan sesudah masing-masing kejadian. Secara ringkas, perubahan yang terjadi ditampilkan di 
Tabel3. 6.
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Pre-AFC dan Post-AFC

Berdasarkan impulse response functions sebelum dan sesudah AFC terlihat beberapa 
perubahan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa shock suku bunga bersifat lebih persisten 
dalam periode setelah AFC (Grafik 3.6). Demikian juga dampak kenaikan suku bunga pada 
pertumbuhan kredit, pertumbuhan PDB dan inflasi terlihat bertahan lebih lama setelah AFC. 
Dampak negatif kenaikan suku bunga terhadap kredit dan PDB dalam periode sebelum AFC 
bertahan kurang dari dua tahun, sementara dalam periode setelah AFC bertahan sampai lebih 
dari tiga tahun. Di sisi lain, dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi hampir tidak terlihat 
dalam periode sebelum AFC.  
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Grafik 3.6. Impulse Response Functions untuk Periode Pre-AFC dan Post-
AFC

Periode Suku Bunga Kredit PDB Inflasi
Puncak Durasi Puncak Durasi Puncak Durasi Puncak Durasi

Pre AFC 0.57 
(3)

15
-0.49 

(5)
18

-0.11 
(8)

20
-0.03 

(5)
6

Post AFC 0.49 
(3)

>36
-0.38 
(21)

>36
-0.09 

(9)
>36

-0.03 
(11)

24

Pre ITF 0.44 
(5)

>36
-0.58 
(21)

>36
-0.07 
(11)

>36
0.11 
(2)

4

Post ITF 0.38 
(5)

16
-0.69 
(15)

25
-0.05 

(7)
18

-0.12 
(9)

21

Pre GFC 0.72 
(6)

>36
-0.98 
(17)

>36
-0.16 

(3)
>36

-0.04 
(11)

25

Post GFC 0.21 
(4)

20
-0.74 
(22)

>36
-0.08 
(13)

36
-0.05 

(9)
20

Full Sample 1.92 
(3)

35
-2.32 
(14)

36
-0.65 

(6)
17

-0.18 
(11)

25

Tabel3.6 Ringkasan Impulse Response Functions Dampak Suku Bunga

Keterangan: *) Yang dimaksud dengan puncak dalam tabel ini adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum dari impulse responses. Angka dalam 
kurung menunjukkan jumlah periode yang dibutuhkan untuk mencapai puncak.
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Temuan kredit perbankan yang kurang sensitif terhadap pengetatan kebijakan moneter 
pada masa sebelum AFC sejalan dengan temuan Agung (1998) dan Agung et al. (2002). 
Sebagaimana diungkapkan dalam paper tersebut, salah satu penjelasan kurang sensitifnya 
kredit perbankan terhadap kebijakan moneter sebelum AFC adalah relatif mudahnya akses 
bank-bank di Indonesia kepada sumber pembiayaan luar negeri dalam periode tersebut. Dengan 
demikian, meskipun terdapat pengetatan kebijakan moneter, bank-bank pada waktu itu tetap 
dapat menyediakan kredit dengan menggunakan dana yang bersumber dari luar negeri. Selain 
itu, sebagaimana diuraikan dalam Enoch et al. (2001), perbankan Indonesia sebelum AFC cukup 
lemah dengan berbagai permasalahan tata kelola (governance). Kondisi sektor perbankan yang 
lemah dengan berbagai permasalahannya pada gilirannya akan berpengaruh terhadap transmisi 
kebijakan moneter, khususnya melalui jalur kredit.

Selanjutnya, dengan berbagai langkah kebijakan restrukturisasi perbankan yang diambil 
setelah terjadinya krisis, kondisi perbankan terus mengalami perbaikan. Dengan program 
rekapitalisasi, Capital Adequacy Ratio (CAR) dalam periode 2001-2005 rata-rata mencapai 
lebih dari 19 persen, sementara di tahun 1999 masih negatif (Warjiyo, 2006). Kepercayaan 
masyarakat terhadap perbankan juga terus mengalami perbaikan, sebagaimana terlihat dari 
pertumbuhan deposito yang mencapai rata-rata 9,4 persen per tahun dalam periode 2000-
2005. Perbaikan kondisi tersebut juga terlihat dari penyaluran kredit yang meningkat cukup 
pesat, mencapai sekitar 30 persen dalam periode 2002-2005. Dengan demikian, transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur kredit perbankan juga berjalan lebih efektif, sebagaimana 
ditunjukkan dalam impulse response function kredit terhadap shock suku bunga dalam periode 
setelah AFC.

Pre-ITF dan Post-ITF

Sebagaimana disebutkan di atas, salah satu perubahan struktural yang terjadi sejak tahun 1990-
an yang dapat mempunyai dampak terhadap transmisi kebijakan moneter di Indonesia adalah 
implementasi ITF sejak Juli 2005. Dengan implementasi ITF, transmisi kebijakan moneter 
melalui berbagai jalur—termasuk jalur kredit perbankan—diharapkan akan semakin efektif 
dalam pengendalian inflasi. Di sisi lain, dengan perbaikan kredibilitas pengendalian inflasi yang 
diperoleh melalui penerapan ITF diharapkan output—dan kredit—yang dikorbankan untuk 
menurunkan inflasi semakin kecil.  

Dalam paper ini, hipotesis tersebut diuji dengan mengestimasi model untuk periode sebelum 
mulai diterapkannya ITF secara formal pada bulan Juli 2005 dan periode setelah Juli 2005. 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa shock terhadap suku bunga kebijakan lebih persisten dalam 
periode sebelum implementasi ITF (Grafik 3.7). Hasil impulse response function menunjukkan 
bahwa dampak negatif pengetatan moneter terhadap penurunan kredit lebih cepat berakhir 
setelah implementasi ITF dibandingkan dengan sebelum ITF. Sebelum implementasi ITF, 
dampak kenaikan suku bunga bertahan sampai empat tahun dan mencapai puncaknya pada 
bulan ke 21. Setelah implementasi ITF, dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit mencapai 
puncaknya pada sekitar 15 bulan dan kemudian habis setelah kira-kira 25 bulan. 
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Sebaliknya, dampak kenaikan suku bunga terhadap inflasi yang sebelum implementasi ITF 
hampir tidak terlihat menjadi signifikan setelah implementasi ITF. Sebagaimana ditunjukkan 
dalam Grafik 3.7, dalam periode setelah implementasi ITF kenaikan suku bunga pertama-
tama diikuti oleh kenaikan inflasi, dan kemudian diikuti oleh penurunan inflasi mulai bulan 
keempat. Dampak kenaikan suku bunga terhadap penurunan inflasi bertahan selama 21 bulan 
dan mencapai puncaknya sekitar bulan ke-9. 
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Grafik 3.7. Impulse Response Functions untuk Periode Pre-ITF dan Post-ITF

Pre-GFC dan Post-GFC

Selanjutnya, dalam paper ini juga dilihat apakah setelah GFC transmisi kebijakan moneter 
melalui jalur kredit perbankan telah mengalami perubahan. Dengan kebijakan moneter 
unconventional yang dilakukan negara-negara maju setelah GFC, perekonomian dunia 
ditandai dengan membengkaknya likuiditas global. Pertumbuhan kredit yang cepat (booming) 
di banyak negara emerging markets setelah GFC sebagian didorong oleh ekspansi likuiditas 
domestik yang berasal dari aliran modal masuk (Agénor & da Silva, 2019). Apabila bank-bank 
di Indonesia dapat mengakses likuiditas global tersebut, maka dampak pengetatan moneter 
domestik terhadap kredit perbankan diperkirakan akan berkurang. 

Sebagaimana ditampilkan dalam Grafik 3.8, hasil estimasi model VAR sebelum dan sesudah 
GFC memperlihatkan dampak pengetatan kebijakan moneter terhadap kredit di Indonesia 
setelah GFC lebih kecil dibandingkan dengan dampak sebelum GFC. Dalam periode sebelum 
GFC dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap kredit mencapai puncaknya sebesar 
kira-kira 1 persen pada bulan ke-17. Sementara itu, dalam periode setelah GFC puncak dampak 
kenaikan suku bunga terhadap kredit terjadi periode ke-22 sebesar 0.7 persen. Dalam periode 
setelah GFC dampak positif kenaikan suku bunga terhadap kenaikan inflasi lebih kecil dan 
berdurasi lebih pendek. 
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Impulse Response Functions Berdasarkan Jenis Kredit

Melihat lebih dekat ke dalam jenis kredit tampak bahwa ketiga jenis kredit—kredit investasi, 
kredit modal kerja, dan kredit konsumsi—mengalami penurunan dengan adanya pengetatan 
kebijakan moneter.21 Hasil impulse response functions menunjukkan bahwa ketiga jenis kredit 
tersebut secara signifikan mengalami penurunan setelah kenaikan suku bunga kebijakan  
(Grafik 3.9). Dalam grafik tersebut terlihat bahwa dampak kenaikan suku bunga terhadap 
kredit modal kerja dan kredit investasi lebih besar dibandingkan dengan dampak terhadap 
konsumsi, namun dampak terhadap kredit konsumsi cenderung bertahan lebih lama. Penurunan 
kredit modal kerja dan kredit investasi setelah kenaikan suku bunga bertahan kira-kira 35 
bulan, sementara penurunan kredit konsumsi masih terlihat setelah 36 bulan. Puncak dari 
dampak kebijakan moneter untuk ketiga jenis kredit tersebut terjadi pada sekitar bulan ke-15.

21  Berdasarkan posisi Maret 2019, dari ketiga jenis kredit, kredit modal kerja memiliki pangsa paling besar, 
mencapai 46,6 persen, sementara kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing memiliki pangsa 25,5 
persen dan 28,4 persen.

Grafik 3.8. Impulse Response Functions untuk Periode Pre-GFC dan Post-GFC

Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E. Response to Cholesky One S.D. (d.f. adjusted) Innovations ± 2 S.E.

Pre-GFC: Januari 2000 – Desember 2007 Post-GFC: Januari 2009 – Maret 2019
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Dari hasil estimasi untuk respon masing-masing jenis kredit terhadap suku bunga kebijakan 
sejak awal 1990-an terlihat bahwa dinamika untuk kredit modal kerja dan kredit investasi 
relatif sama. Dinamika respon kredit berdasarkan jenisnya terhadap suku bunga kebijakan 
ditampilkan di Tabel 3.7. Dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit modal kerja dan kredit 
investasi terlihat lebih kecil dan bertahan lebih pendek dalam periode setelah implementasi 
ITF dan setelah GFC (Grafik 3.1A – Grafik 3.3A). Sebaliknya, dampak kenaikan suku bunga 
terhadap kredit konsumsi cenderung lebih besar dan bertahan lama setelah periode GFC.  

Periode Kredit Modal Kerja Kredit Investasi Kredit Konsumsi Total Kredit

Puncak Durasi Puncak Durasi Puncak Durasi Puncak Durasi

Pre AFC -1.04 
(3)

30
-1.41 

(2)
20

-2.85 
(12)

27
-0.49 

(5)
18

Post AFC -0.67 
(17)

>36
-0.32 
(27)

>36
-0.10 
(26)

>36
-0.38 
(21)

>36

Pre ITF -0.74 
(14)

>36
-1.02 
(17)

>36
-0.58 
(19)

>36
-0.58 
(21)

>36

Post ITF -0.78 
(16)

30
-0.73 
(19)

>36
-0.87 
(13)

>36
-0.69 
(15)

25

Pre GFC -1.54 
(13)

>36
-1.17 
(17)

>36
-0.14 
(30)

>36
-0.98 

(7)
>36

Post GFC -0.91 
(20)

>36
-0.81 
(25)

>36
-0.43 
(18)

>36
-0.74 
(13)

>36

Full Sample -2.42 
(14)

36
-2.28 
(15)

36
-2.17 
(15)

>36
-2.32 
(14)

36

Tabel 3.7. Rekapitulasi Besarnya dan Periode Puncak Dampak  
Suku Bunga ke Kredit Berdasarkan Jenis Kredit

Impulse Response Functions Berdasarkan Kelompok Bank

Keberagaman bank, baik dari sisi sumber pembiayaan maupun debitur, dapat memengaruhi 
sensitivitas bank terhadap kebijakan moneter. Secara umum, bank-bank di Indonesia dapat 
dikelompokkan berdasarkan kepemilikannya, yaitu Bank Persero, Bank Swasta Nasional, Bank 
Asing dan Campuran, serta Bank Pemerintah Daerah. Pengelompokan tersebut didasarkan pada 
kepemilikan bank yang pada gilirannya juga memengaruhi aktivitas mereka. 

Berdasarkan posisi kredit perbankan di Indonesia per Maret 2019, kecuali Bank Pemerintah 
Daerah, kredit modal kerja mempunyai pangsa paling besar. Untuk Bank Pemerintah Daerah, 
sekitar 70 persen kreditnya disalurkan dalam bentuk kredit konsumsi, sementara pangsa kredit 
konsumsi di Bank Persero dan Bank Swasta Nasional masing-masing hanya mencapai 29 persen 
dan 22 persen. Hal lain yang menonjol terlihat dalam komposisi kredit yang disalurkan Bank 

Keterangan: *) Yang dimaksud dengan puncak dalam tabel ini adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum dari impulse responses. Angka dalam 
kurung menunjukkan jumlah periode yang dibutuhkan untuk mencapai puncak.
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Grafik 3.10. Impulse Response Functions Berdasarkan Kelompok Bank

Asing dan Campuran. Pangsa kredit konsumsi dalam kredit yang disalurkan Bank Asing dan 
Campuran hanya mencapai sekitar 8 persen, jauh lebih kecil dari pangsa kredit konsumsi di 
kelompok bank lainnya. Apakah perbedaan kelompok bank tersebut mempunyai implikasi 
terhadap dampak kebijakan moneter terhadap kredit adalah suatu hal yang menarik untuk 
dilihat. Hal ini mengingat sumber utama permodalan serta kemampuan memperoleh sumber 
dana di antara kelompok bank dapat berbeda. 

Hasil estimasi model VAR untuk masing-masing kelompok bank menunjukkan bahwa kredit 
kelompok Bank Persero dan Bank Swasta Nasional yang paling sensitif terhadap kebijakan 
moneter (Grafik 3.10). Kenaikan suku bunga kebijakan direspon oleh penurunan kredit Bank 
Persero dan Bank Swasta Nasional selama kurang lebih 32 bulan dengan puncaknya pada bulan 
ke-15. Untuk kelompok Bank Asing dan Campuran, dampak kenaikan suku bunga terhadap 
pertumbuhan kredit positif dalam tujuh bulan pertama dan kemudian diikuti oleh dampak 
negatif mulai bulan ke 8 dan bertahan kira-kira 30 bulan.  Sementara itu, dampak kenaikan 
suku bunga terhadap penurunan kredit kelompok Bank Pemerintah Daerah relatif lebih kecil 
dibandingkan dampak terhadap kredit di ketiga kelompok bank lainnya. Peranan pegawai 
negeri yang cukup besar dalam pangsa kredit Bank Pemerintah Daerah serta dana pihak ketiga 
dari simpanan pemerintah daerah tampaknya membuat kredit yang disalurkan kelompok bank 
tersebut kurang sensitif terhadap pengetatan kebijakan moneter. 
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Secara ringkas, perubahan dampak suku bunga kebijakan pada masing-masing kelompok 
kredit ditampilkan dalam Tabel 3.8. Apabila dilihat dinamikanya untuk keempat kelompok 
bank tersebut, terlihat bahwa dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit kelompok Bank 
Persero serta kelompok Bank Asing dan Campuran cenderung lebih kecil dalam periode setelah 
implementasi ITF dan setelah GFC (Grafik 3.4A – Grafik 3.7A). Sebaliknya, dampak suku 
bunga terhadap kredit kelompok Bank Swasta Nasional untuk periode tersebut cenderung 
lebih besar. Untuk Bank Persero, dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit relatif tidak 
berubah sebelum dan sesudah implementasi ITF. Namun, jika dilihat dalam periode setelah 
GFC dampak kenaikan suku bunga cenderung lebih kecil. Sementara itu, untuk kredit kelompok 
Bank Pemerintah Daerah terlihat bahwa dampak positif kenaikan suku bunga yang relatif besar 
dalam periode sebelum implementasi ITF sudah tidak terlihat lagi setelah implementasi ITF, 
dan dampaknya sudah negatif meskipun sangat kecil. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan 
transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit kelompok Bank Pemerintah Daerah setelah 
implementasi ITF.

Periode Bank Persero Bank Swasta Nasional Bank Asing BPD

Puncak Durasi Puncak Durasi Puncak Durasi Puncak Durasi

Pre AFC -0.71 
(2)

20
-1.22 

(6)
25

-0.50 
(2)

20
-1.81 

(7)
36

Post AFC +0.42 
(2)

36
-0.21 
(23)

>36
-1.29 
(14)

>36
+1.60 

(13)
>36

Pre ITF -0.61 
(10)

>36
-0.52 
(22)

>36
-1.47 
(14)

>36
+1.80 

(7)
>36

Post ITF -0.58 
(14)

33
-1.14 
(16)

36
-1.21 
(17)

36
-0.02 
(26)

>36

Pre GFC -0.57 
(11)

>36
-0.75 
(19)

>36
-2.23 
(16)

>36
+1.52 

(12)
>36

Post GFC -0.42 
(25)

>36
-1.41 
(17)

>36
-1.48 
(17)

>36
-0.36 
(20)

>36

Full Sample -2.16 
(14)

35
-2.28 
(16)

35
-1.69 
(15)

30
-0.86 
(11)

30

Tabel 3.8. Rekapitulasi Besarnya dan Periode Puncak Dampak Suku Bunga 
ke Kredit Berdasarkan Kelompok Bank

Keterangan: *) Yang dimaksud dengan puncak dalam tabel ini adalah nilai maksimum ataupun nilai minimum dari impulse responses. Angka dalam 
kurung menunjukkan jumlah periode yang dibutuhkan untuk mencapai puncak.
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Kesimpulan 
Meskipun telah ada beberapa penelitian yang menganalisis efektivitas transmisi kebijakan 
moneter melalui jalur kredit di Indonesia, namun dengan perkembangan yang terjadi dalam 
kurang lebih 25 tahun terakhir, sudah saatnya perlu dilihat kembali efektivitas transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur tersebut. Dalam periode tersebut paling tidak ada tiga kejadian 
penting yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan moneter di Indonesia. Kejadian-kejadian 
tersebut adalah Asian Financial Crisis di tahun 1997/98, implementasi ITF sejak tahun 2005, 
dan Global Financial Crisis di tahun 2008. Oleh karena itu, apakah kejadian-kejadian tersebut 
telah mengakibatkan perubahan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui saluran kredit 
perbankan sudah saatnya perlu dilihat kembali.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali efektivitas transmisi kebijakan moneter di 
Indonesia melalui jalur kredit perbankan (bank lending channel). Dalam hal ini dilihat juga 
apakah perubahan-perubahan struktural yang terjadi dalam kurang lebih 25 tahun terakhir, 
antara lain, AFC di tahun 1997/98, implementasi ITF sejak Juli 2005, GFC di tahun 2008 
memengaruhi efektivitas kebijakan moneter di Indonesia melalui jalur kredit perbankan. Untuk 
tujuan tersebut dilakukan estimasi terhadap model Vector Autoregression dengan menggunakan 
data bulanan dari Juli 1991 sampai dengan Maret 2019. Hasil impulse response functions 
menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga kebijakan mengakibatkan penurunan pertumbuhan 
kredit dan pertumbuhan PDB secara signifikan yang kemudian diikuti oleh penurunan kenaikan 
inflasi setelah beberapa bulan. 

Hasil impulse response functions juga menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan 
transmisi kebijakan moneter di Indonesia sebelum dan sesudah AFC, sebelum dan sesudah 
implementasi ITF, serta sebelum dan sesudah GFC. Dalam periode setelah AFC, pertumbuhan 
kredit, pertumbuhan PDB dan inflasi terlihat lebih responsif terhadap perubahan suku 
bunga kebijakan. Jika dilihat dalam rentang waktu sejak tahun 2000, respon kredit dan PDB 
cenderung lebih kecil setelah diimplementsikannya ITF. Namun demikian, dalam periode 
tersebut kenaikan suku bunga direspon oleh penurunan inflasi secara signifikan, meskipun 
respon tersebut termoderasi setelah GFC. 

Melihat lebih jauh ke dalam jenis kredit, hasil impulse response functions menunjukkan 
bahwa masing-masing jenis kredit, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit 
konsumsi, mengalami penurunan dengan adanya kenaikan suku bunga kebijakan. Di antara 
ketiga jenis kredit tersebut, dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit modal kerja dan 
kredit investasi lebih besar dibandingkan dengan dampak terhadap konsumsi, namun dampak 
terhadap kredit konsumsi cenderung bertahan lebih lama. Dilihat dari dinamikanya, dalam 
periode setelah GFC, dampak kenaikan suku bunga terhadap kredit modal kerja dan kredit 
investasi terlihat lebih kecil, sementara dampak terhadap kredit konsumsi cenderung lebih 
besar dan bertahan lama setelah periode GFC.

Berdasarkan kelompok bank, penyaluran kredit kelompok Bank Persero dan Bank Swasta 
Nasional terlihat paling sensitif terhadap perubahan suku bunga. Untuk kelompok Bank Asing, 
dampak kenaikan suku bunga terhadap pertumbuhan kredit positif dalam beberapa bulan 
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pertama dan kemudian diikuti oleh dampak negatif.  Sementara itu, dampak kenaikan suku 
bunga terhadap penurunan kredit BPD relatif lebih kecil dibandingkan dampak terhadap kredit 
di ketiga kelompok bank lainnya. Dari dinamikanya terlihat bahwa dampak kenaikan suku 
bunga terhadap kredit kelompok Bank Persero cenderung lebih kecil dalam periode setelah 
implementasi ITF dan setelah GFC, sementara dampak terhadap kredit Bank Swasta Nasional 
cenderung lebih besar.

Hasil studi dalam paper ini memperlihatkan bahwa jalur transmisi kebijakan moneter di 
Indonesia melalui kredit perbankan masih berjalan secara efektif. Meskipun respon kredit 
perbankan terhadap kenaikan suku bunga kebijakan cenderung berkurang setelah implmenetasi 
ITF, namun respon penurunan inflasi terlihat lebih besar dan signifikan. Hal ini sejalan dengan 
kredibilitas pengendalian inflasi yang diperoleh dengan penerapan ITF sehingga output yang 
dikorbankan untuk penurunan inflasi cenderung lebih kecil. 
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Lampiran 
Tabel 3.1A. Perbandingan Agung et al. (2002) dengan Penelitian Ini

Agung et al. (2002) Penelitian ini (2019)

Metodologi VAR VAR

Variabel Endogen SBI Rate / Interbank Rate

Deposit

Kredit

PDB

PDB Deflator

BI Rate / BI7DDR

Kredit

PDB

Inflasi

Variabel Eksogen n/a Fed Fund Rates (FFR)

Jenis Data Semua data dalam log level, kecuali data 
suku bunga

Data suku bunga dalam persentase (%)

Data Kredit dan PDB dalam yoy growth

Data perubahan inflasi (yoy) 

Sample 1991:01 – 2000:12

Data bulanan

1991:07 – 2019:03

Data bulanan
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Grafik 3.1A. Impulse Response Functions Kredit Modal Kerja  
dalam Berbagai Periode
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Grafik 3.2A. Impulse Response Functions Kredit Investasi  
dalam Berbagai Periode
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Grafik 3.3A. Impulse Response Functions Kredit Konsumsi  
dalam Berbagai Periode
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Grafik 3.4A. Impulse Response Functions Kelompok Bank Persero  
dalam Berbagai Periode
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Grafik 3.5A. Impulse Response Functions Kelompok Bank Swasta Nasional 
dalam Berbagai Periode
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Grafik 3.6A. Impulse Response Kelompok Bank Asing dalam Berbagai 
Periode
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Grafik 3.7A. Impulse Response Functions Kelompok Bank Pemerintah 
Daerah dalam Berbagai Periode
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Pendahuluan
Kebijakan moneter diimplementasikan dengan tujuan untuk memengaruhi perilaku para 
pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan ekonomi yang secara agregat berujung pada 
variasi Produk Domestik Bruto (PDB) dan investasi. Dalam kondisi perekonomian yang menuju 
overheating, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi di atas level potensialnya dan investasi 
yang tinggi, otoritas moneter akan mengetatkan kondisi moneter dengan menaikkan suku 
bunga kebijakan. Langkah ini diharapkan dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi dan 
berujung pada deselerasi pertumbuhan ekonomi dan investasi, sehingga kondisi ekonomi 
bubble yang dapat menyebabkan krisis dapat terhindarkan.

Secara teori, kebijakan moneter dapat memengaruhi keputusan-keputusan ekonomi melalui 
beberapa jalur transmisi yaitu jalur suku bunga, kredit perbankan, nilai tukar, ekspektasi, 
dan uang. Jalur transmisi kebijakan moneter melalui kredit perbankan terjadi saat perubahan 
kebijakan moneter memengaruhi jumlah kredit yang disalurkan perbankan kepada sektor 
riil yang selanjutnya berdampak pada aktivitas perekonomian. Transmisi kebijakan moneter 
melalui jalur kredit timbul karena adanya frictions di pasar kredit dalam bentuk asimetri 
informasi antara kreditur dan debitur (Bernanke dan Gertler, 1995). Jalur ini menggarisbawahi 
peran penting intermediasi keuangan dalam perekonomian, khususnya untuk perusahaan dan 
rumah tangga yang pembiayaannya bergantung pada pinjaman dari perbankan.

Jalur kredit dapat dibagi menjadi dua sub jalur lagi yaitu sub jalur bank lending dan sub jalur 
neraca perusahaan (balance sheet channel). Walaupun kedua sub jalur memiliki keterkaitan 
erat karena sama-sama bekerja melalui jalur perbankan, kedua sub jalur ini memiliki sedikit 
perbedaan. Jalur bank lending mengacu pada dampak kebijakan moneter terhadap shocks pada 
supply pinjaman oleh lembaga intermediari keuangan, sementara jalur kedua lebih mengacu 
pada demand pinjaman oleh perusahaan dan rumah tangga.

Jalur neraca perusahaan terkait erat dengan mekanisme “financial accelerator” (Bernanke, 
Gertler, dan Gilchrist, 1999) yang memodelkan adanya endogenous development di pasar kredit 
yang menyebabkan shocks di pasar keuangan menyebar dan teramplifikasi ke variabel-variabel 
makroekonomi. Jalur neraca perusahaan terjadi karena asimetri informasi yang menyebabkan 
kekayaan (net worth) perusahaan menjadi determinan penting atas kemampuan perusahaan 
untuk mendapatkan dana eksternal, khususnya dari kredit perbankan. Dengan kata lain, 
problema asimetri informasi, moral hazard, dan bankruptcy costs, menyebabkan perusahaan 
mendapatkan dana eksternal hanya jika perusahaan tersebut memiliki net worth yang memadai 
sebagai collateral untuk menutupi utang dan biaya yang timbul apabila terjadi kebangkrutan.

Pada jalur neraca perusahaan, kontraksi kebijakan moneter meningkatkan suku bunga 
riil dan menyebabkan kenaikan biaya utang perusahaan dan menurunkan arus kas, yang 
selanjutnya menurunkan profitabilitas dan nilai (net worth) perusahaan yang tercermin pada 
nilai aset dan kolateral yang menurun. Dampak negatif terhadap perusahaan dan rumah tangga 
terjadi terutama pada turunnya creditworthiness perusahaan dan rumah tangga. Problema 
asimetri informasi pada pasar pembiayaan selanjutnya mengakibatkan kenaikan external 
finance premium (EFP), yang berujung pada tekanan di permintaan kredit dan berdampak 
menurunkan output semakin dalam.
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Dalam suatu perekonomian, kekuatan transmisi kebijakan moneter jalur neraca perusahaan 
sangat dipengaruhi oleh rasio pembiayaan eksternal terhadap total pembiayaan perusahaan 
secara agregat. Semakin besar rasio pembiayaan eksternal terhadap total pembiayaan 
perusahaan secara agregat, semakin kuat pula transmisi suku bunga kebijakan moneter dalam 
memengaruhi keputusan ekspansi perusahaan karena berjalannya transmisi sangat bergantung 
pada pembiayaan eksternal perusahaan. Sebaliknya, apabila aktivitas investasi perusahaan 
dalam suatu perekonomian didominasi oleh pembiayaan internal, seperti laba ditahan (retained 
earning), maka keputusan investasi perusahaan relatif tidak terpengaruh oleh tingkat suku 
bunga pinjaman. 

Terlepas dari perkembangan industri perbankan yang pesat dan mendominasi sektor 
keuangan Indonesia, pembiayaan internal masih menjadi sumber pembiayaan yang penting 
bagi perusahaan di Indonesia secara agregat. Data World Bank – Enterprise Survey (2017) 
menunjukkan bahwa pembiayaan korporasi Indonesia yang bersumber dari perbankan adalah 
sebesar 12,8% dari total aset, sementara 31% pembiayaan berasal dari partner bisnis, 66% 
dari internal perusahaan (Grafik 4.1). Tingginya pembiayaan internal ini terjadi khususnya 
sejak “credit crunch” di tengah krisis keuangan Asia 1997/1998 yang mengharuskan perbankan 
melakukan konsolidasi internal untuk memenuhi target rasio permodalan dan kredit 
bermasalah (Prastowo, Prasmuko, dan Chawwa, 2010). Pembiayaan perusahaan oleh perbankan 
di negara-negara emerging juga umumnya rendah, berkisar di antara 10%, kecuali Turki yang 
memiliki persentase pembiayaan perbankan cukup tinggi. Pembiayaan internal yang masih 
cukup dominan disinyalir dikarenakan EFP Indonesia yang tinggi yang mencerminkan besarnya 
premi biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pembiayaan eksternal (Grafik 4.2). EFP 
yang tinggi tersebut ditandai oleh besarnya proporsi pinjaman yang membutuhkan kolateral 
dan tingginya nilai kolateral yang dibutuhkan (World Bank, 2017).

Grafik 4.1. Sumber Pembiayaan 
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Grafik 4.3. Financial Development dan Pembentukan Kapital di Indonesia

Sumber: Bank Indonesia
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Pemakaian dana internal perusahaan di Indonesia yang besar juga terindikasi dari 
pertumbuhan pembentukan kapital yang relatif tinggi di tengah pertumbuhan tingkat financial 
development yang cukup rendah. Persentase broad money terhadap Produk Domestik Bruto 
(PDB) sebagai proxy untuk financial development secara agregat di Indonesia ialah 39,9% pada 
2017. Persentase broad money terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tersebut 
mencapai nilai tertinggi sebesar 59,9% sebelum puncak Asian Financial Crisis 1998, dan 
cenderung menurun hingga saat ini. Sementara itu, pembentukan kapital yang diindikasikan 
oleh persentase Gross Fixed Capital Formation (GFCF) terhadap PDB secara jangka panjang 
cenderung meningkat di Indonesia yaitu sebesar 32,2% dari PDB di 2017. Tingkat financial 
development yang cukup rendah di tengah pembentukan kapital yang terus meningkat (Grafik 
4.3) mengindikasikan peran dana internal untuk pembentukan kapital yang cukup dominan 
dan akumulasinya terbawa hingga saat ini.

Keterbukaan perekonomian yang meningkat, baik dari sisi perdagangan maupun keuangan, 
juga berpotensi memengaruhi efektivitas dan jalannya transmisi kebijakan moneter domestik, 
tidak terkecuali pada transmisi melalui jalur neraca perusahaan. Pada kondisi likuiditas global 
yang tinggi, arus modal asing yang masuk ke perekonomian domestik cenderung meningkat 
sehingga nilai tukar mata uang domestik cenderung menguat. Nilai tukar mata uang domestik 
yang terapresiasi meningkatkan kualitas neraca perusahaan khususnya yang memiliki kewajiban 
dalam mata uang asing. Peningkatan kualitas dan kemampuan perusahaan tersebut dapat 
meningkatkan demand perusahaan atas kredit perbankan.

Potensi pengaruh aliran modal asing terhadap kondisi neraca perusahaan tersebut 
meningkatkan risiko keberhasilan jalur transmisi kebijakan moneter. Di satu sisi, apabila arah 
kebijakan moneter cenderung ketat, sementara di saat yang sama kondisi global cenderung 
longgar (excess liquidity), maka efektivitas kebijakan moneter dalam memengaruhi neraca 
perusahaan cenderung menurun. Sebaliknya, jika pada saat kebijakan moneter domestik 
cenderung ketat, sementara kondisi global juga tengah ketat, dampak kebijakan moneter dapat 
teramplifikasi di atas perkiraan.
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Kajian ini meneliti transmisi kebijakan moneter ke sektor riil melalui jalur neraca perusahaan 
dan meneliti bagaimana aliran dana dari luar negeri memengaruhi efektivitas transmisi tersebut 
di Indonesia pada periode 2004 hingga 2019. Fokus studi ini terletak pada bagaimana dinamika 
kebijakan moneter memengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit dan 
keputusan investasi perusahaan. Studi ini juga menganalisa apakah aliran modal asing dalam 
bentuk utang luar negeri memengaruhi investasi perusahaan dan efektivitas transmisi kebijakan 
moneter. Selain itu, studi ini juga melakukan analisa dampak dari perubahan nilai tukar 
terhadap keputusan investasi perusahaan. Untuk memperkaya analisa, sampel perusahaan 
dibagi berdasarkan besarnya ukuran perusahaan, sektor usaha perusahaan, dan periode krisis. 

Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab pada studi ini ialah sebagai berikut:

• Seberapa besar dampak pergerakan suku bunga kebijakan moneter terhadap investasi 
perusahaan di Indonesia? Pertanyaan penelitian tersebut dapat dibagi menjadi 2 tahap 
yaitu: 

 - Bagaimana kondisi keuangan perusahaan (dilihat dari: a. liability atau debt (leverage); 
b. arus kas (creditworthiness); dan c. rasio utang jangka pendek terhadap total utang) 
berpengaruh terhadap belanja kapital (capital expenditure) perusahaan?

 - Bagaimana pergerakan suku bunga kebijakan moneter dan nilai tukar memengaruhi 
belanja kapital perusahaan di Indonesia?

• Apakah perbedaan ukuran dan sektor usaha perusahaan memengaruhi besarnya transmisi 
kebijakan moneter tersebut?

• Bagaimana aliran modal asing yang tercermin dari utang luar negeri memengaruhi 
transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan di Indonesia?

• Apakah terdapat perbedaan transmisi kebijakan jalur neraca perusahaan pada masa krisis 
(Global Financial Crisis, GFC) dan di luar periode GFC?

Studi ini bertujuan untuk memperbarui temuan transmisi kebijakan moneter jalur neraca 
perusahaan di Indonesia sebagaimana yang dilakukan oleh Agung, Morena, Pramono, dan 
Prastowo (2002) terutama dengan membandingkan periode masa GFC dan di luar GFC. Di 
samping itu, studi ini juga bertujuan untuk menganalisa bagaimana nilai tukar dan utang luar 
negeri memengaruhi transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan. Lebih 
lanjut, studi ini juga bertujuan untuk mempelajari bagaimana perbedaan sektor dan ukuran 
perusahaan berpengaruh terhadap dampak transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Bab ini terdiri dari 5 bagian di mana bagian pertama merupakan Pendahuluan yang 
membahas latar belakang, pertanyaan, dan tujuan penelitian. Selanjutnya bagian kedua berisi 
Studi Literatur yang membahas berbagai teori dan hasil studi terkini yang terkait dengan 
topik penelitian dan selanjutnya menempatkan penelitian ini dalam kaitannya berbagai studi 
tersebut. Bagian ketiga membahas metode empiris dan data yang digunakan dalam penelitian, 
sementara hasil estimasi dibahas pada bagian keempat. Bab ini diakhiri dengan beberapa 
kesimpulan dalam bagian kelima.
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Studi Literatur
Landasan Teori
Transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan mengasumsikan adanya financial 
frictions yang bersumber dari adanya agency problem yang membuat adanya selisih (wedge) 
antara biaya utang eksternal dan internal, karena biaya utang eksternal yang lebih besar, 
sebagaimana dimodelkan oleh seminal paper Bernanke, Gertler, dan Gilchrist (1999). Bernanke 
et al. (1999) membangun dynamic general equilibrium model dengan mekanisme financial 
accelerator yang menjelaskan peran credit frictions di pasar kredit yang menyebabkan shocks di 
pasar kredit menyebar dan teramplifikasi ke kondisi makroekonomi dan menyebabkan fluktuasi 
yang besar di siklus bisnis.

Bernanke et al. (1999) mengasumsikan bahwa output perusahaan bergantung pada 
idiosyncratic random outcome. Manajemen perusahaan dapat mengetahui hasil dari proyek 
yang dibiayainya selaku debitur (peminjam), sementara kreditur (lender) perlu mengeluarkan 
biaya monitoring untuk mendapatkan informasi mengenai hasil dari proyek. Hal ini 
menimbulkan problema asimetri informasi. Bergantung pada hasil proyek, manajemen dapat 
memutuskan untuk melanjutkan proyek dan selanjutnya membayar utang, atau mengklaim 
kebangkrutan. Apabila perusahaan bangkrut, kreditur melakukan audit terhadap pinjaman 
dan mengakuisisi hasil proyek yang tersisa dikurangi dengan biaya monitoring.

Permintaan perusahaan terhadap modal (capital) bergantung pada keuntungan marjinal 
yang diharapkan dan perkiraan biaya utang eksternal marjinal. Tingkat pengembalian modal 
marjinal yang diharapkan merupakan gross output dikurangi biaya adjustment di periode 
berikutnya, yang dinormalisasi terhadap nilai pasar dari modal pada periode t:
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dimana 1KtR +  merupakan suku bunga biaya eksternal, tR  merupakan produktivitas kapital 

marjinal, tI   merupakan investasi perusahaan,  tK  total kapital, dan tQ  harga dari kapital.

(4.1)
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Kreditur mengenakan biaya ekstra terhadap peminjam untuk menutupi kemungkinan 
kebangkrutan sehingga tetap mendapatkan return yang kompetitif. Dengan cara inilah kreditur 
mengatasi problema asimetri informasi. Dengan demikian, biaya utang eksternal marjinal sama 
dengan suku bunga tanpa risiko (riskless) ditambah biaya premium dana eksternal (external 
finance premium/EFP). Tanpa adanya problema asimetri informasi, biaya utang eksternal 
marjinal akan sama dengan suku bunga tanpa risiko. Tingkat pengembalian kapital riil sama 
dengan biaya dana eksternal riil sebagai berikut:
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Apabila ω sama dengan nol, maka hubungan ini berubah menjadi kondisi dimana tingkat 
pengembalian kapital sama dengan biaya dana, yaitu kondisi dimana tidak terdapat capital 
market frictions. 

1
e
tD +  merupakan porsi dari total utang riil yang dipegang oleh perusahaan sebagai berikut:
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EFP di atas bergantung pada rasio leverage debitur:
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 Persamaan tersebut menunjukkan bahwa keputusan perusahaan untuk menambah jumlah 
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yang selanjutnya berujung pada EFP yang lebih tinggi, dan marginal cost of finance 1KtR +  
yang lebih tinggi pula. Karena marginal cost of finance 1KtR +  yang lebih tinggi ini, jumlah 
permintaan kapital perusahaan lebih rendah dari kondisi perfect capital market.

Hubungan di atas menunjukkan juga bahwa secara umum EFP berbanding terbalik dengan 
kekayaan perusahaan: semakin besar kekayaan, semakin rendah probabilitas default dan biaya 
kebangkrutan, sehingga EFP lebih rendah. Hubungan tersebut juga menggambarkan financial 
frictions, yang merupakan kunci dari model ini. Financial frictions menimbulkan risiko yang 
menyebabkan adanya perbedaan (wedge) antara pembiayaan eksternal dan internal, dimana 
pembiayaan eksternal lebih mahal dari pembiayaan internal. Perbedaan ini semakin besar 

(4.2)

(4.3)

(4.4)
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seiring risiko yang meningkat, di antaranya karena total utang yang meningkat dan/atau 
collateral yang rendah. Posisi keuangan perusahaan (yang merupakan collateral) memengaruhi 
biaya dana marjinal dan permintaan terhadap kapital. Peningkatan suku bunga kebijakan, 
yang diwakili oleh suku bunga tanpa risiko    meningkatkan biaya dana eksternal sehingga 
menurunkan rasio utang perusahaan 1

e
tD + , ceteris paribus.

*
ti

Gambar 4.1. Alur Dampak Kenaikan Suku Bunga Kebijakan terhadap 
Investasi Perusahaan

Alur dampak kenaikan suku bunga kebijakan (Gambar 4.1) menggambarkan secara ringkas 
mekanisme financial accelerator sebagaimana teori Bernanke et al. (1999) di atas. Pada saat 
terjadi kontraksi kebijakan moneter, kenaikan suku bunga kebijakan memicu kenaikan suku 
bunga kredit sehingga biaya bunga meningkat. Di satu sisi, kenaikan biaya bunga menekan 
profitabilitas perusahaan. Di sisi lain, kenaikan suku bunga kebijakan juga menurunkan 
cashflow dan expected profitability sehingga menurunkan harga saham (aset). Penurunan 
profitabilitas dan nilai aset perusahaan tersebut menurunkan nilai perusahaan (net worth) 
secara keseluruhan sehingga risiko perbankan dalam menyalurkan kredit meningkat. Risiko 
yang meningkat tersebut tercermin pada external finance premium (EFP) yang meningkat 
pula, sehingga kemampuan perusahaan dalam meminjam dana eksternal, khususnya kredit 
perbankan, menurun. Selanjutnya, penyaluran kredit menurun yang berujung pada investasi 
perusahaan yang menurun pula. 

Mekanisme financial accelerator yang bertumpu pada problema asimetri informasi dan 
financial frictions tersebut mengekskalasi dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap 
kondisi perekonomian melalui perilaku perusahaan. Dengan kata lain, kenaikan suku bunga 
kebijakan meningkatkan sensitivitas dampak neraca perusahaan terhadap aktivitas investasinya. 
Semakin tinggi suku bunga kebijakan, maka pada saat kondisi neraca perusahaan menurun, 
investasi perusahaan menurun lebih dalam dibandingkan dengan kondisi tingkat suku bunga 
kebijakan yang rendah.
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Penelitian Terdahulu
Bernanke dan Gertler (1995) serta Kiyotaki dan Moore (1997) memberikan landasan teori 
tentang transmisi kebijakan moneter jalur perbankan, baik dari sisi penawaran maupun 
permintaan. Dengan menggunakan Vector Auto-Regression (VAR) pada data kuartalan 
Amerika Serikat (AS) untuk periode 1965-1994, Bernanke dan Gertler (1995) menyimpulkan 
bahwa kebijakan moneter ketat melemahkan posisi keuangan debitur karena biaya bunga 
yang meningkat dan net cashflows yang menurun. Di samping itu, peningkatan suku bunga 
kebijakan menyebabkan penurunan harga aset, sehingga menurunkan nilai kolateral yang 
dimiliki perusahaan debitur. Kebijakan moneter ketat juga memengaruhi permintaan agregat 
dalam perekonomian yang menyebabkan penurunan pendapatan perusahaan dan cashflows, 
serta peningkatan rasio utang terhadap aset. Pada periode ini, Bernanke dan Gertler (1995) 
menemukan bahwa perbankan merealokasikan dananya kepada perusahaan-perusahaan besar 
yang dipandang memiliki risiko yang lebih kecil. Kiyotaki dan Moore (1997) mendukung temuan 
Bernanke dan Gertler (1995) tersebut. Dengan model teori perekonomian dinamis mereka 
menyimpulkan bahwa jalur utama transmisi kebjakan moneter kepada neraca perusahaan 
ialah melalui perubahan nilai aset atau piutang perusahaan.

Shabbir (2012) menggunakan data perusahaan non-keuangan pada periode 1999-2010 untuk 
melihat efektivitas jalur balance sheet pada transmisi kebijakan moneter Pakistan. Dengan 
mengklasifikasikan perusahaan sebagai small medium enterprises (SMEs) dan perusahaan 
besar, paper ini menemukan bukti adanya jalur kekayaan perusahaan di Pakistan. Peningkatan 
suku bunga kebijakan moneter memperburuk net worth perusahaan baik SME maupun besar, 
dimana SME terkena dampak yang lebih besar sehingga memperburuk cashflows, pinjaman 
jangka pendek, dan pendapatan. Igan, Kabundi, Simone, dan Tamirisa (2013) melakukan studi 
transmisi kebijakan moneter di Amerika Serikat (AS) dengan menggunakan model Factor 
Augmented Vector Auto-Regression (FAVAR) dan menemukan bahwa neraca perusahaan di 
AS memengaruhi transmisi kebijakan moneter dengan besaran yang hampir sama dengan 
jalur suku bunga.

Penelitian mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan juga 
pernah dilakukan untuk konteks Indonesia. Agung (2000) menggunakan data 219 neraca 
perusahan non-keuangan yang telah go public tahun 1993-1997 dengan model Generalized 
Method of Moments (GMM) dengan metode yang dikembangkan oleh Blundell dan Bond (1998). 
Penelitian dilakukan untuk menjawab apakah kondisi keuangan menentukan tingkat investasi 
perusahaan, dan apakah dalam hal terjadi perubahan kebijakan moneter, perubahan kondisi 
keuangan tersebut ditransmisikan kepada tingkat investasi. Selain melakukan estimasi agregat, 
estimasi juga dilakukan untuk kelompok perusahaan berdasarkan struktur perusahaan (afiliasi 
dari grup perbankan), ukuran perusahaan (penjualan), tingkat credit frictions di pasar kredit 
dan modal, dan kelompok usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arus kas dan leverage 
merupakan faktor utama penentu tingkat investasi perusahaan. Selain itu, tingkat investasi 
perusahaan kecil lebih sensitif terhadap perubahan arus kas dan leverage, dibandingkan dengan 
perusahaan besar. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sensitivitas investasi perusahaan 
terhadap perubahan neraca akan meningkat pada saat terjadi kontraksi kebijakan moneter. 
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Meskipun demikian, penelitian tidak menemukan bahwa perusahaan yang lebih kecil memiliki 
perilaku yang berbeda dibandingkan perusahaan besar. Selain itu, kebijakan moneter longgar 
juga belum terbukti memberikan dampak positif terhadap investasi.

Agung et al. (2002) menggunakan metode panel dinamis GMM untuk 192 perusahaan go 
public dari tahun 1993-1999 dan 3 (tiga) indikator neraca untuk menggambarkan struktur 
keuangan perusahaan yaitu (1) rasio arus kas terhadap stok kapital yang menunjukkan 
creditworthiness yaitu semakin besar rasio tersebut, maka semakin besar akses perusahaan 
terhadap dana eksternal; (2) rasio total utang terhadap stok kapital, untuk mengukur tingkat 
leverage perusahaan; dan (3) rasio utang jangka pendek terhadap total utang untuk mengukur 
perilaku perusahaan dalam pembiayaan dan mengukur seberapa besar akses perusahaan 
terhadap utang jangka panjang. Penelitian menunjukkan hasil yang serupa dengan Agung 
(2000) terkait determinan investasi bahwa untuk perusahaan besar, perubahan pada indikator 
neraca tidak memengaruhi keputusan investasi. Sementara itu, pada perusahaan kecil, 
perubahan indikator neraca memengaruhi keputusan investasi.

Pada saat kebijakan moneter longgar, penurunan suku bunga menyebabkan perusahaan 
meningkatkan leverage dan utang jangka pendek sehingga berdampak pada kenaikan investasi. 
Sementara itu, pada saat kebijakan moneter ketat, peningkatan suku bunga atau kenaikan premi 
dana eksternal mengurangi akses perusahaan ke pasar kredit, yang pada akhirnya menurunkan 
investasi. Pada kondisi tersebut financial accelarator bekerja dengan baik. Penelitian juga 
menunjukkan tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan investasi baik di 
periode kebijakan moneter ketat maupun longgar. 

Wimanda et al. (2014) menunjukkan bahwa jalur neraca perusahaan dapat mentransmisikan 
kebijakan moneter khususnya melalui perusahaan yang memiliki kendala keuangan. Hasil 
estimasi menunjukkan investasi menjadi lebih sensitif terhadap indikator neraca pada saat 
kebijakan moneter ketat. Pada saat terjadi kenaikan suku bunga, koefisien interaksi arus kas 
dan kebijakan moneter ditemukan positif yang menandakan bahwa perusahaan menggunakan 
dana internal untuk membiayai kenaikan investasi. Hal tersebut juga mengkonfirmasi bahwa 
pada saat kebijakan moneter ketat, dana eksternal cenderung langka. Pada saat suku bunga 
kebijakan tinggi tersebut, koefisien interaksi total utang dan utang jangka pendek terhadap 
kebijakan moneter semakin negatif, yang menunjukkan akses terhadap pasar kredit menjadi 
terbatas dan akhirnya menurunkan level dari investasi. Sebaliknya, pada saat kebijakan moneter 
longgar, ditemukan bahwa investasi menjadi tidak sensitif terhadap koefisien neraca. Hal 
tersebut memberikan implikasi bahwa transmisi jalur neraca perusahaan kurang bekerja pada 
saat kebijakan moneter longgar.

Alfarisy et al. (2011) menggunakan data 47 perusahaan manufaktur Indonesia yang go public 
untuk tahun 2002-2010 dan membagi perusahaan seperti Carpenter et al. (1998) menjadi 
perusahaan yang memproduksi barang durable dan non-durable. Penelitian ini menunjukkan 
bahwa perusahaan yang memproduksi barang durable umumnya mengalami hambatan 
likuiditas terutama pada saat terjadi kenaikan suku bunga kebijakan, perubahan arus kas 
merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan tingkat inventori. Sementara itu, untuk 
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perusahaan yang tidak mengalami hambatan likuiditas, kenaikan suku bunga kebijakan tidak 
memengaruhi keputusan dalam melakukan investasi. Hal tersebut dikarenakan perusahaan 
tersebut dapat memperoleh pembiayaan eksternal dengan mudah.

Berbagai penelitian terkait transmisi kebijakan moneter jalur neraca perusahaan sebagaimana 
tersebut di atas berfokus pada kondisi domestik. Sementara itu, kondisi perekonomian Indonesia 
yang semakin terbuka, baik melalui jalur perdagangan maupun keuangan, menimbulkan 
pertanyaan mengenai seberapa besar masuknya aliran modal asing berdampak pada transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan. Oleh karena itu, selain bertujuan untuk 
memperbarui temuan transmisi kebijakan moneter jalur neraca perusahaan di Indonesia 
sebagaimana Agung et al. (2002), studi ini juga bertujuan untuk menganalisa bagaimana nilai 
tukar dan aliran modal asing memengaruhi transmisi kebijakan tersebut. Kontribusi lain dari 
studi ini ialah bagaimana perbedaan sektor dan ukuran perusahaan membedakan dampak 
transmisi kebijakan moneter ke sektor riil.

Metodologi dan Data
Metodologi
Penelitian ini mengeksploitasi kelebihan dataset yang berbentuk panel yang memiliki dua 
dimensi yaitu individu perusahaan (N) dan dinamika intertemporal (T), sehingga lebih mudah 
untuk mengontrol efek dari unobserved atau missing variables. Di samping itu, penelitian 
juga bisa lebih mendalam dan kaya dengan mengeksploitasi dimensi individualnya, misalnya 
dengan mengelompokkan individu perusahaan dalam kelompok sektor usahanya untuk melihat 
behaviour tiap sektor. Dinamika intertemporal juga dapat dieksploitasi misalnya dengan 
membandingkan satu set koefisien pada periode tertentu dengan koefisien pada periode lainnya. 

Terdapat dua model panel yang umumnya digunakan, yaitu fixed effects dan random effects. 
Penelitian ini menggunakan model panel fixed effects dengan pertimbangan bahwa model fixed 
effects mengasumsikan adanya korelasi antara individual effects dengan regressors, berbeda 
dengan model random effects yang mengasumsikan sebaliknya. Asumsi korelasi tersebut 
dipandang lebih sesuai untuk penelitian ini mengingat regressors dalam estimasi ialah kondisi 
neraca perusahaan yang tentunya sangat berkorelasi dengan individual effects masing-masing 
perusahaan. 

Selain dengan menggunakan model panel fixed effects, studi ini juga menampilkan hasil 
regresi dengan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) sebagai  pembanding. Di samping 
itu, untuk pembanding lainnya, studi ini juga dilengkapi dengan hasil dari model panel dinamis 
sebagaimana Arellano dan Bond (1991). Untuk estimasinya, model panel dinamis Arellano dan 
Bond (1991) tersebut menggunakan model Generalized Method of Moments (GMM) sehingga 
dibutuhkan asumsi moments condition.

Dataset panel untuk penelitian makroekonomi, sebagaimana pada penelitian ini, umumnya 
tidak hanya memiliki dimensi individual yang besar namun juga memiliki T yang panjang 
dengan frekuensi yang cukup tinggi (misalnya, bulanan). Estimasi untuk dataset makroekonomi 

(4.5)



102

Bab 4: Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Balance Sheet di Indonesia:  
Dampak Kondisi Domestik dan Eksternal

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

dengan T yang panjang seperti ini umumnya perlu memasukkan lag dependent variable sebagai 
salah satu explanatory variable untuk menghilangkan serial correlation karena sifat dependent 
variable yang cenderung memiliki korelasi intertemporal yang besar. Dengan demikian, model 
yang diestimasi ialah sebagai berikut:

dimana { }1, ,i N= …  dan { }1, ,t T= … .

Estimasi menggunakan data 650 perusahaan go public Indonesia dengan frekuensi 
triwulanan dari Triwulan I - 2004 sampai dengan Triwulan I - 2019. Sampel data sejak 2004 
dinilai lebih stabil pasca perusahaan melakukan restrukturisasi dan konsolidasi internal 
setelah terdampak krisis Asia 1997/98 sehingga dapat menghasilkan estimasi yang lebih baik. 
Adapun dependent variable untuk hampir seluruh model ialah investasi perusahaan yang 
menggambarkan kemauan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi. Variabel 
penjualan (sales) merupakan salah satu regressor untuk mengontrol dampak ekspansi investasi 
yang murni disebabkan karena penjualan yang meningkat. Dengan demikian, dampak kondisi 
neraca perusahaan terhadap keputusan investasi terbebas dari problema omitted variable 
bias yang terjadi apabila sales tidak diikutsertakan sebagai salah satu regressor. Variabel 
yang dimasukkan untuk menggambarkan kondisi neraca perusahaan ialah utang (debt), arus 
kas (cashflows), dan utang jangka pendek (short term debt) (Tabel 4.1). Seluruh variabel 
dinormalisasi dengan kapital untuk mengontrol ukuran perusahaan yang beragam. Sementara 
itu, rasio utang jangka pendek dinormalisasi terhadap total utang. Selain data perusahaan, 
variabel lain yang digunakan ialah suku bunga kebijakan, nilai tukar, dan utang luar negeri.

Metodologi dan Data
Metodologi
Penelitian ini mengeksploitasi kelebihan dataset yang berbentuk panel yang memiliki dua 
dimensi yaitu individu perusahaan (N) dan dinamika intertemporal (T), sehingga lebih mudah 
untuk mengontrol efek dari unobserved atau missing variables. Di samping itu, penelitian 
juga bisa lebih mendalam dan kaya dengan mengeksploitasi dimensi individualnya, misalnya 
dengan mengelompokkan individu perusahaan dalam kelompok sektor usahanya untuk melihat 
behaviour tiap sektor. Dinamika intertemporal juga dapat dieksploitasi misalnya dengan 
membandingkan satu set koefisien pada periode tertentu dengan koefisien pada periode lainnya. 

Terdapat dua model panel yang umumnya digunakan, yaitu fixed effects dan random effects. 
Penelitian ini menggunakan model panel fixed effects dengan pertimbangan bahwa model fixed 
effects mengasumsikan adanya korelasi antara individual effects dengan regressors, berbeda 
dengan model random effects yang mengasumsikan sebaliknya. Asumsi korelasi tersebut 
dipandang lebih sesuai untuk penelitian ini mengingat regressors dalam estimasi ialah kondisi 
neraca perusahaan yang tentunya sangat berkorelasi dengan individual effects masing-masing 
perusahaan. 

Selain dengan menggunakan model panel fixed effects, studi ini juga menampilkan hasil 
regresi dengan menggunakan Ordinary Least Squares (OLS) sebagai  pembanding. Di samping 
itu, untuk pembanding lainnya, studi ini juga dilengkapi dengan hasil dari model panel dinamis 
sebagaimana Arellano dan Bond (1991). Untuk estimasinya, model panel dinamis Arellano dan 
Bond (1991) tersebut menggunakan model Generalized Method of Moments (GMM) sehingga 
dibutuhkan asumsi moments condition.

Dataset panel untuk penelitian makroekonomi, sebagaimana pada penelitian ini, umumnya 
tidak hanya memiliki dimensi individual yang besar namun juga memiliki T yang panjang 
dengan frekuensi yang cukup tinggi (misalnya, bulanan). Estimasi untuk dataset makroekonomi 

(4.5)

Tabel 4.1. Variabel dan Hipotesa Rasio Neraca Perusahaan

Kondisi Variabel Hipotesa Hasil Expected 
Sign

Leverage Rasio utang terhadap 
aset tetap (DK)

Semakin besar utang, semakin lemah neraca perusahaan, sehingga 
semakin susah mendapatkan dana eksternal.

-

Creditworthiness Rasio arus kas terhadap 
aset tetap (CK)

Semakin besar arus kas, semakin creditworthy, sehingga semakin 
mudah untuk mendapatkan dana eksternal. 

Dampak arus kas ke investasi perusahaan dapat juga negatif, khususnya 
karena investasi (capital expenditure) menurunkan kas perusahaan. 
Arus kas yang menurun di satu sisi dikarenakan penambahan aset atau 
kapital di sisi lain. 

+ / -

Rasio short term debt 
terhadap total debt

Rasio short term debt/
total debt (SD)

Semakin besar rasio kewajiban jangka pendek, semakin sulit 
perusahaan mendapatkan dana eksternal karena net worth yang 
rendah.

-

1it it i ity y uδ−= + + +xit β 
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Rangkaian estimasi yang akan dilakukan ialah sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisa bagaimana kondisi neraca perusahaan memengaruhi keputusan 
investasi perusahaan, pada tahap pertama dilakukan estimasi masing-masing indikator 
kondisi neraca perusahaan yaitu rasio utang (debt) terhadap kapital (DK), rasio arus 
kas (cashflows) terhadap kapital (CK), dan rasio utang jangka pendek (short term debt) 
terhadap total utang (SD) terhadap keputusan investasi perusahaan, dengan memasukkan 
rasio penjualan (sales) terhadap kapital (SK) sebagai variabel kontrol. Variabel DK juga 
menyertakan DK2 (variabel yang merupakan kuadrat dari DK) untuk menganalisa apakah 
dampak utang terhadap investasi bersifat diminishing. Secara umum, estimasi tersebut 
dapat dituliskan sebagai berikut:  

 �  

dimana  invit  merupakan variabel investasi, i  merupakan operator untuk individu 
perusahaan, t  operator periode (waktu), sementara xit  merupakan beberapa variabel 
yang terdiri dari penjualan dan variabel kondisi neraca perusahaan yang diestimasi secara 
bergantian yang diwakili oleh DK, CK, dan SD.

2. Selanjutnya untuk mengetahui dampak kebijakan moneter terhadap neraca perusahaan, 
estimasi berikutnya dirancang guna mengukur perubahan sensitivitas aktivitas investasi 
perusahaan terhadap perubahan kondisi neraca. Sebagaimana dijelaskan pada bagian 
kedua Bab ini, mekanisme financial accelerator memprediksi adanya peningkatan 
sensitivitas investasi perusahaan terhadap perubahan kualitas neraca perusahaan pada 
saat terjadinya kontraksi moneter. Untuk menganalisa peningkatan sensitivitas tersebut, 
setiap estimasi pada tahap pertama ditambahkan dengan variabel interaksi antara variabel 
neraca perusahaan dan suku bunga kebijakan, sebagai berikut: 

 �

 � dimana 1m −x it  merupakan variabel (lag) interaksi antara masing-masing variabel neraca 

perusahaan xit  dengan suku bunga kebijakan tm . Sensitivitas dampak kondisi neraca 
perusahaan terhadap aktivitas investasi meningkat apabila koefisien     bertanda negatif 
dan signifikan yang berarti kenaikan suku bunga kebijakan membuat aktivitas investasi 
menurun lebih dalam saat kondisi perusahaan menurun.

3. Untuk menganalisa dampak nilai tukar terhadap keputusan investasi perusahaan, maka 
estimasi yang dilakukan ialah:

 �

 � dimana  1nt −x it  merupakan variabel interaksi antara masing-masing variabel neraca 
perusahaan xit  dengan nilai tukar tnt .

(4.6)

(4.7)

(4.8)

 1 1inv invit it i t itδ α γ− −= + + + +xit β 

 ( )1 1 1 1inv inv *it it t i t itmδ α γ− − − −= + + + + +x xit itβ θ 

 θ

 ( ) ( )1 1 1 1 1 1inv inv * *it it t t i t itm ntδ α γ− − − − − −= + + + + + +x x xit it itβ θ φ 
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4. Tahap selanjutnya ialah menganalisa dampak utang luar negeri terhadap keputusan 
perusahaan untuk melakukan investasi, dengan mengontrol dampak kebijakan moneter, 
sebagaimana estimasi:

 �

 �

 � dimana yt  merupakan variabel utang luar negeri (ULN) yang diestimasi secara bergantian.

5. Untuk menganalisa apakah transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan 
bervariasi berdasarkan sektor usaha dan ukuran perusahaannya, dilakukan estimasi 
sebagaimana tahap 1 dan 2 untuk masing-masing sektor perusahaan dan pengelompokan 
ukuran perusahaan yang dibagi dua, perusahaan besar dan kecil, berdasarkan total asetnya. 

6. Selanjutnya studi ini juga melihat apakah terdapat perbedaan transmisi kebijakan moneter 
antarwaktu yaitu pada periode normal dan krisis.

(4.10)

(4.9) 
1 1 1inv inv yit it t i itδ ρ α− − −= + + + +xit β 

 ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1inv inv * * yit it t t t i itm ntδ ρ α− − − − − − −= + + + + + +x x xit it itβ θ φ 

Data
Pertumbuhan investasi Indonesia mengalami dinamika yang cukup fluktuatif yang 

dipengaruhi terutama oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan dan harga komoditas. Pada 
tahun 2004-2005, investasi tumbuh lebih dari 7,25% atau di atas rata-rata 15 (lima belas) tahun 
terakhir (Grafik 4.4). Pertumbuhan investasi yang tinggi tersebut merupakan dampak dari 
pertumbuhan sektor industri yang juga lebih dari 10%. Pada tahun 2007-2008, pertumbuhan 
investasi kembali tinggi di atas rata-rata jangka panjangnya yang merupakan dampak dari 
kenaikan harga komoditas. Kenaikan harga tersebut juga tercermin dari pertumbuhan output 
sektor pertambangan dan pertanian yang juga cukup tinggi pada 2007-2008. Kenaikan 
harga komoditas berlanjut pada tahun 2010-2012 dan memberikan dampak positif terhadap 
pertumbuhan investasi.

Pada periode selanjutnya, khususnya di tengah perlambatan sektor industri pengolahan dan 
harga komoditas, belanja Pemerintah menjadi penopang peningkatan investasi. Hal tersebut 
tercermin dari pertumbuhan investasi sejak 2013 sampai dengan 2019 yang berada di bawah 
rata-rata jangka panjangnya. Kenaikan pertumbuhan investasi yang terjadi di tahun 2017-
2018 didorong oleh proyek Pemerintah di bidang infrastruktur. Fenomena tersebut terjadi 
secara luas di negara berkembang terutama eksportir komoditas. Pelemahan harga komoditas 
menyebabkan investasi negara eksportir komoditas melambat, sehingga peran Pemerintah 
diperlukan untuk mendorong investasi. 
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Grafik 4.4. Pertumbuhan Investasi 
PDB (yoy)

Grafik 4.5. Pertumbuhan Investasi 
Perusahaan Sampel

Keterkaitan Pertumbuhan Investasi dan Tingkat Investasi Perusahaan

Dengan menggunakan data tahun 2004-2019 terhadap 650 perusahaan non-keuangan, 
dilakukan perhitungan tingkat investasi (investment rate) yang memiliki dinamika yang hampir 
sejalan dengan pertumbuhan investasi PDB. Secara rata-rata, tingkat investasi perusahaan 
mencapai rata-rata 2,63% selama tahun 2004 hingga 2019 (Grafik 4.5). Pada tahun 2007, 
2011, 2012, dan 2013, pertumbuhan tingkat investasi perusahaan berada di atas rata-rata 
pertumbuhan tingkat investasi jangka panjangnya, sebagai dampak dari harga komoditas 
yang tumbuh tinggi. Sementara itu, dampak terjadinya Global Financial Crisis (GFC) pada 
perusahaan juga terlihat dari tingkat investasi perusahaan yang berada di bawah tren jangka 
panjang tahun 2008-2009.

Dengan menggunakan data korelasi jangka panjangnya yaitu pada tahun 2004-2019, 
diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang cukup tinggi (di atas 50%) untuk tingkat 
investasi terkait dengan sektor industri pengolahan (barang konsumsi dan industri dasar). 
Meskipun demikian, dampak harga komoditas terlihat lebih jelas pada investasi sektor 
pertanian dan pertambangan. Pada saat terjadi kenaikan harga komoditas tahun 2007-2008 
dan 2010-2012, tingkat investasi pada kedua sektor tersebut meningkat cukup tajam. Namun 
pada saat GFC dan paska commodity boom, tingkat investasi sektor-sektor tersebut mengalami 
penurunan. 

Apabila dibandingkan dengan sektor usaha lainnya, tingkat investasi di sektor pertanian dan 
barang konsumsi secara rata-rata lebih tinggi dari sektor lainnya. Pada tahun 2004-2019, sektor 
pertanian mencatat tingkat investasi mencapai 4,10%, sementara itu sektor barang konsumsi 
mencapai 3,76%. Sementara itu, tingkat investasi di sektor properti tercatat rendah di angka 
2,51%, sejalan dengan permintaan pada sektor tersebut yang cenderung lemah dalam beberapa 
tahun terakhir.
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Tabel 4.2. Rata-Rata Investasi dan Indikator Keuangan Sampel 
Berdasarkan Sektor Usaha

Keterangan: N merupakan jumlah perusahaan. Angka statistik di atas merupakan rasio terhadap fixed asset perusahaan.

Kondisi Indikator Keuangan Perusahaan Sampel

Sebagaimana Tabel 4.2, sektor barang konsumsi memiliki tingkat penjualan yang lebih tinggi 
dari penjualan di sektor lainnya. Rata-rata penjualan sektor barang konsumsi mencapai 116% 
dari fixed asset. Tingginya tingkat penjualan atau omset yang diperoleh dari perputaran barang 
(turnover) yang disertai dengan marjin akan meningkatkan profit perusahaan dan menjadi 
laba ditahan (retained earning). Profit dan laba ditahan yang meningkat itu diperkirakan 
merupakan sumber investasi perusahaan di sektor konsumsi tersebut.

Sub Sektor N Investasi Penjualan Total Utang Utang 
Jangka Pendek Arus Kas

Pertanian 732 4,10 36,40 55,13 39,82 0,10

Industri Dasar 2775 2,54 83,78 67,80 58,52 0,56

Barang Konsumsi 1844 3,76 115,98 50,23 70,52 3,39

Infrastruktur 1754 2,44 24,30 61,94 35,62 -1,09

Industri Lain 1762 2,70 88,83 82,68 64,78 -0,16

Pertambangan 1634 3,45 63,25 70,64 45,73 1,69

Properti 1996 2,51 48,02 55,00 37,55 -0,67

Perdagangan 3992 2,55 99,04 66,89 51,37 0,63

Rata-rata 3,01 69,95 63,79 50,49 0,55

Sektor yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi cenderung memiliki arus kas yang 
tinggi pula, seperti tercermin dari sub sektor barang konsumsi yang mencapai 3,39% terhadap 
fixed assets. Tingginya arus kas tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan internal untuk 
melakukan investasi. Selain pada subsektor barang konsumsi, arus kas yang tinggi juga terdapat 
pada sub sektor pertambangan yang rasionya terhadap fixed asset mencapai 1,69%.

Total utang, terlebih didominasi utang jangka pendek, yang terlalu tinggi dapat dianggap 
sebagai risiko bagi perusahaan, sehingga mengurangi akses maupun permintaan kredit bank 
yang digunakan untuk investasi. Salah satu contohnya ialah sektor industri lainnya. Secara 
rata-rata, sektor industri lainnya memiliki total utang sebesar 82,68% terhadap capital, dengan 
64,78% dari total utang tersebut merupakan utang jangka pendek. Kebijakan moneter ketat 
akan berdampak terhadap sektor industri lainnya lebih besar akibat biaya bunga yang akan 
meningkat signifikan. Kenaikan biaya bunga tersebut akan menurunkan cashflows dan juga 
profit sehingga menurunkan creditworthiness perusahaan. Penurunan creditworthiness 
tersebut akan menekan kapasitas ekspansi usaha maupun kemampuan untuk mendapatkan 
kredit, sehingga dapat mengurangi tingkat investasi perusahaan.
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Tabel 4.3. Rata-Rata Investasi dan Indikator Keuangan Sampel 
Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Ukuran Investasi Penjualan Total Utang
Utang Jangka 

Pendek
Arus Kas

Kecil 1,52 76,59 62,20 56,69 0,14

Besar 4,05 77,03 67,10 46,95 0,99

Keterangan: Angka statistik di atas merupakan rasio terhadap fixed asset perusahaan.

Selain perbedaan sektor usaha, keputusan tingkat investasi juga dapat berbeda berdasarkan 
ukuran perusahaan. Pada penelitian ini, perusahaan dikelompokkan menjadi perusahaan besar 
dan kecil berdasarkan median total aset keseluruhan sampel. Dari pengelompokkan tersebut 
diperoleh tingkat investasi perusahaan dengan ukuran kecil secara rata-rata mencapai 1,52% 
atau lebih kecil daripada perusahaan besar 4,05% terhadap fixed asset (Tabel 4.3). Hal tersebut 
sejalan dengan rasio penjualan perusahaan kecil terhadap fixed asset yang mencapai 76,6% 
atau lebih kecil dari penjualan perusahaan dengan ukuran aset yang besar (77,0%).

Berdasarkan penelitian terdahulu, perusahaan yang kecil cenderung memiliki tingkat 
sensitivitas yang tinggi terhadap perubahan suku bunga kebijakan dibandingkan dengan 
perusahaan dengan ukuran yang besar. Hal tersebut sejalan dengan indikator neraca keuangan 
perusahaan kecil yang lebih berisiko. Rasio utang jangka pendek kelompok perusahaan kecil 
mencapai 56,69%, lebih tinggi dari kelompok perusahaan besar yang mencapai 46,95% terhadap 
fixed asset. 

Sensitivitas tingkat investasi perusahaan dan pengaruh kebijakan moneter juga diperkirakan 
berbeda untuk setiap shock eksternal. Pada saat harga komoditas meningkat, sebelum 2012, 
tingkat investasi perusahaan mencapai 2,90%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan investasi 
perusahaan paska 2012 (2,79%). Peningkatan pendapatan pada saat harga komoditas meningkat 
tersebut juga tercermin dari rasio penjualan terhadap fixed asset sebelum 2012 yang lebih tinggi 
dari periode setelahnya, yaitu mencapai 82,3%. Pada saat harga komoditas melambat, penjualan 
cenderung terbatas, sehingga terjadi peningkatan rasio utang jangka pendek menjadi 52,5%. 
Rasio yang lebih tinggi tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga kebijakan dapat 
lebih berpengaruh pada periode perlambatan harga komoditas saat ini.
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Transmisi Kebijakan Moneter Jalur Neraca 
Perusahaan
Hasil estimasi, sebagaimana dijelaskan pada bagian Metodologi dan Data, menunjukkan 
bahwa koefisien penjualan (sales) positif dan sangat signifikan di seluruh estimasi.Temuan 
ini membuktikan pentingnya penjualan sebagai determinan perusahaan dalam meningkatkan 
permintaan investasi karena mencerminkan profitabilitas dan prospek usaha. Signifikansi 
variabel penjualan tersebut mengkonfirmasi pentingnya penjualan sebagai variabel kontrol 
di tiap regresi, sehingga perlu dimasukkan dalam tiap estimasi untuk menghindari problema 
omitted variable bias.

Dampak Neraca terhadap Keputusan Investasi Perusahaan
Utang

Hasil estimasi panel dinamis terhadap keseluruhan sampel menunjukkan pengaruh tingkat 
utang terhadap investasi (Tabel 4.4). Di satu sisi, utang perusahaan merupakan sumber dana 
yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi. Namun demikian, 
di sisi lain kewajiban bunga dan pokok utang di masa yang akan datang berdampak pada 
creditworthiness perusahaan yang merupakan salah satu informasi bagi perbankan sebagai 
dasar keputusan pemberian pembiayaan kepada perusahaan. Oleh karena itu, hubungan 
utang terhadap investasi cenderung tidak linier, yaitu koefisien rasio utang dalam level 
adalah positif, sementara koefisien rasio utang secara kuadratik (squared) bertanda negatif. 
Hasil panel dinamis menunjukkan bahwa utang merupakan salah satu sumber pembiayaan 
investasi. Namun demikian, sampai dengan level utang tertentu, setiap peningkatan utang 
justru menunjukkan risiko yang meningkat. Oleh karena itu, pada satu titik balik, jumlah 
utang berdampak negatif terhadap investasi. Hasil tersebut berbeda dengan Warjiyo dan 
Agung (2002) yang menunjukkan bahwa besarnya utang berdampak negatif terhadap investasi 
perusahaan. Hasil tersebut signifikan pada estimasi OLS. Dengan kata lain, semakin banyak 
utang perusahaan, maka semakin sedikit perusahaan melakukan investasi.

Dampak utang terhadap investasi tersebut berbeda apabila sampel dibagi berdasarkan 
ukurannya, yaitu perusahaan kecil dan besar (Lampiran Tabel 4.7A). Untuk perusahaan 
kecil, koefisien utang pada persamaan investasi bertanda negatif yang menunjukkan bahwa 
peningkatan utang pada perusahaan kecil cenderung dipandang sebagai faktor risiko, sehingga 
peningkatannya cenderung menurunkan investasi perusahaan. Dengan kata lain, bagi 
kelompok perusahaan kecil, semakin besar utang maka semakin rendah kemampuannya untuk 
mendapatkan kredit dan melakukan investasi. Sebaliknya, koefisien utang untuk kelompok 
perusahaan besar bertanda positif dalam level dan negatif dalam squared. Hasil estimasi 
ini menunjukkan bahwa bagi perusahaan yang memiliki aset relatif besar, kenaikan utang 
tidak terlalu dianggap sebagai faktor risiko sehingga peningkatan utang dipergunakan untuk 
menambah investasinya. Walaupun demikian, efek kenaikan tersebut bersifat diminishing, 
yaitu tambahan efeknya berkurang seiring kenaikan total utang dan pada titik balik tertentu 
kenaikan utang berdampak negatif terhadap investasi.



109

Bab 4: Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Balance Sheet di Indonesia:  
Dampak Kondisi Domestik dan Eksternal

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Dilihat dari sektor usahanya, hubungan utang dan investasi signifikan untuk perusahaan 
di sektor pertambangan dan properti (Lampiran Tabel 4.1A). Sementara itu, dampak utang 
terhadap investasi tidak signifikan bagi perusahaan-perusahaan di sektor-sektor usaha 
lainnya. Signifikansi utang pada persamaan investasi di kedua sektor tersebut diperkirakan 
karena pentingnya utang bagi kelangsungan aktivitas perusahaan-perusahaan di kedua sektor 
tersebut. Pertama, kedua sektor tersebut diperkirakan memiliki return on investment dalam 
jangka panjang sehingga pembiayaan eksternal sangat dibutuhkan untuk membiayai produksi. 
Sebagai contoh, perusahaan di sektor properti memerlukan dana di awal terlebih dahulu untuk 
melakukan pembangunan (setidaknya pondasi rumah) sebagai prasyarat rumah dapat diajukan 
untuk pembiayaan kredit bank. Hal ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan di sektor lain 
yang dapat bergantung pada cashflows atau dana talangan dalam menjalankan operasinya. 
Kedua, sektor pertambangan dan properti cenderung dikuasai oleh swasta, bukan Pemerintah, 
sehingga pembiayaan awal produksi selain modal cenderung bergantung pada utang.

Walaupun koefisien utang signifikan pada persamaan investasi pada kelompok perusahaan 
pertambangan dan properti, terdapat perbedaan tanda koefisien utang pada kedua kelompok 
perusahaan tersebut. Hubungan utang dan investasi yang bersifat diminishing dan tidak linier 
terlihat signifikan pada perusahaan di sektor pertambangan dimana kenaikan utang merupakan 
faktor risiko yang akan menurunkan investasi. Hubungan negatif tersebut sejalan dengan harga 
komoditas yang saat ini cenderung masih lesu, sehingga bagi kreditur, peningkatan utang di 
sektor pertambangan dipandang sebagai risiko karena kemampuan bayarnya yang rendah. 
Sebaliknya untuk perusahaan properti, koefisien variabel utang bertanda positif, yang berarti 
setiap kenaikan utang cenderung meningkatkan investasi perusahaan. Hasil ini disinyalir 
karena karakteristik perusahaan properti yang memiliki jaminan (kolateral) dalam bentuk 
properti yang nilainya terus meningkat seiring dengan pertambahan waktu. Dengan demikian, 
walaupun di tengah permintaan properti yang masih cenderung lemah akhir-akhir ini, kreditur 
sektor properti memiliki jaminan (kolateral) yang mencukupi sehingga besarnya tingkat utang 
perusahaan properti tidak terlalu dipandang sebagai faktor risiko.

Arus Kas (Cash Flows)

Variabel arus kas secara umum bersifat negatif pada persamaan investasi perusahaan. Hasil 
ini signifikan untuk regresi dengan menggunakan panel fixed effects (Tabel 4.4). Hubungan 
negatif antara arus kas dan investasi perusahaan ini mengindikasikan masih pentingnya 
pembiayaan internal dalam operasional perusahaan. Dalam teori keuangan, perubahan arus 
kas dibagi menjadi tiga yaitu cashflows from operations (CFO), cashflows from investing 
(CFI), dan cashflows from financing (CFF). Apabila perusahaan melakukan belanja investasi 
dengan meningkatkan capital expenditure, maka CFI menjadi negatif yang menyebabkan total 
cashflows menjadi negatif, kecuali investasi tersebut diimbangi dengan arus kas pembiayaan 
eksternal yang ditandai dengan CFF yang positif. Total cash flows yang menjadi negatif saat 
investasi dilakukan mengindikasikan penggunaan dana internal sebagai sumber pembiayaan 
investasi. Arah ini berlawanan dengan temuan Warjiyo dan Agung (2002) yang menggunakan 
data perusahaan sebelum krisis dimana sumber pembiayaan masih didominasi oleh kredit 
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perbankan. Warjiyo dan Agung (2002) menemukan bahwa peningkatan arus kas berdampak 
positif pada investasi perusahaan. Sementara pada periode pasca krisis hingga saat ini, sumber 
pembiayaan didominasi oleh sumber dana internal perusahaan sebagaimana temuan Prastowo 
dan Chawwa (2009), serta Prastowo et al. (2010). 

Dilihat dari ukuran perusahaannya, hubungan antara arus kas dan investasi bertanda negatif 
dan signifikan baik pada perusahaan kecil maupun besar. Namun demikian, sensitivitas 
perubahan arus kas untuk perusahaan besar lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan 
kecil. Hal tersebut sejalan dengan tingkat arus kas pada perusahaan besar yang cenderung 
lebih besar daripada perusahaan kecil. Demikian pula apabila dibagi berdasarkan sektornya, 
penurunan arus kas cenderung diikuti oleh peningkatan investasi di semua sektor perusahaan 
dan signifikan secara statistik pada perusahaan sektor industri dasar, infrastruktur, dan 
perdagangan. Signifikansi di tiga sektor perusahaan ini menunjukkan pentingnya arus kas 
sebagai sumber pembiayaan investasi pada perusahaan di ketiga sektor tersebut.

Secara teori, arus kas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menambah 
kekayaannya dalam bentuk retained earnings, sehingga creditworthiness meningkat. 
Creditworthiness yang tinggi mendukung perbankan untuk menyalurkan lebih banyak kredit 
kepada perusahaan, sehingga membantu perusahaan untuk melakukan ekspansi. Hasil estimasi 
yang menunjukkan hubungan negatif antara arus kas dan investasi mengindikasikan bahwa 
arus kas belum sepenuhnya dipandang sebagai ukuran creditworthiness suatu perusahaan di 
Indonesia. Lebih lanjut, walaupun pembiayaan eksternal dalam bentuk utang merupakan salah 
satu sumber pembiayaan investasi perusahaan, namun pembiayaan internal ternyata masih 
menjadi sumber penting untuk mendukung investasi perusahaan hingga saat ini.

Utang Jangka Pendek

Hasil estimasi pada panel fixed effects menunjukkan bahwa rasio utang jangka pendek terhadap 
total utang menurunkan investasi (Tabel 4.4). Semakin tinggi rasio utang jangka pendek 
perusahaan, maka kecenderungannya untuk melakukan investasi semakin rendah. Temuan 
pada poin 4.1.1. dan 4.1.3. ini menunjukkan bahwa total utang merupakan faktor risiko bagi 
perusahaan, dan meningkatnya porsi utang jangka pendek dinilai menjadi tambahan faktor 
risiko karena dampak shocks menjadi lebih signifikan. Karena utang jangka pendek merupakan 
risiko bagi perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit dari 
perbankan berkurang seiring dengan porsi utang jangka pendek yang semakin besar, sehingga 
kemampuan perusahaan untuk melakukan investasi pun menurun.

Dampak negatif besarnya utang jangka pendek terhadap kemampuan investasi perusahaan 
berlaku terutama pada kelompok perusahaan kecil karena akses dan pilihan perusahaan 
kecil pada sumber pembiayaan eksternal lebih terbatas dibandingkan perusahaan besar. 
Bagi kelompok perusahaan kecil, jumlah utang yang berjangka pendek dipandang signifikan 
dan negatif oleh perbankan. Utang dengan jangka pendek dipandang sebagai risiko yang 
memengaruhi kemungkinan kegagalan bayar pada masa mendatang sehingga kemampuan 
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perusahaan kecil untuk mendapatkan kredit semakin menurun seiring peningkatan rasio 
utang jangka pendeknya. Sebaliknya, bagi perusahaan besar, utang yang berjangka pendek 
tidak dipandang sebagai risiko. Hal tersebut diduga karena perusahaan besar memiliki pilihan 
sumber pembiayaan yang lebih banyak dan umumnya memiliki kelompok usaha yang besar, 
sehingga perusahaan tetap dapat meningkatkan investasinya walaupun dengan rasio utang 

Tabel 4.4. Hasil Estimasi Determinan Investasi terhadap Rasio Keuangan

Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek

OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis

L.ik -0,08***
(-9,9)

-0,11***
(-13,6)

0,11***
(-12,8)

-0,08***
(-10,1)

-0,11***
(-13,9)

-0,12***
(-14,0)

-0,08***
(-10,1)

-0,11***
(-13,7)

-0,14***
(-14,8)

L.sk 0,02***
(9,7)

0,03***
(8,6)

0,08***
(10,5)

0,02***
(10,4)

0,03***
(9,4)

0,09***
(11,8)

0,02***
(11,5)

0,04***
(10,2)

0,10***
(11,4)

L.dk2 -0,00
(-0,4)

0,00
(0,6)

-0,02*
(-1,8)

L.dk 0,01
(1,1)

0,00
(0,2)

0,17***
(7,2)

L.ck -0,03**
(-5,8)

-0,03***
(-3,9)

-0,01***
(-1,3)

L.sd 0,03**
(-5,8)

-0,03**
(-4,3)

0,01*
(-0,4)

Hasil estimasi Warjiyo dan Agung (2002):

Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek

OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis

L.ik -0.65***
(-12,45)

-0.05
(-0,91)

-0,02
(-0,50)

-0,67**
(-13,79)

-0,05
(-1,34)

-0,02
(-0,78)

-0,52
(-12,05)

-0,03
(-0,71)

-0,02
(-0,45)

L.sk 0,06**
(3,58)

0,09**
(4,12)

0,09**
(4,11)

0,04**
(2,53)

0,07**
(2,43)

0,08**
(4,86)

0,07**
(3,91)

0,05*
(1,74)

0,06**
(1,67)

L.dk -0,09**
(-4.56)

-0,06
(-1,52)

-0,04
(-1,39)

L.ck 0,15**
(2,63)

0,23**
(3,33)

0,25**
(6,58)

L.sd -0,11
(-1,41)

-0,12
(-1,33)

-0,11*
(-1,85)

Keterangan: OLS = Ordinary Least Squares; FE = Panel Fixed Effects; Dinamis = Panel Dinamis dengan Arellano dan Bond (1991); OLS dan panel dinamis dilakukan sebagai 
robustness check. L.mdk = lag (-1) interaksi suku bunga dan rasio utang terhadap asset tetap; L3.mdk = lag (-3) interaksi antara suku bunga dan rasio utang terhadap 
asset tetap; L.mck = lag(-1) interaksi suku bunga dan rasio arus kas terhadap aset tetap; ; L2.mck = lag(-2) interaksi suku bunga dan rasio utang terhadap aset tetap 
L.msd = lag (-1) interaksi suku bunga dan rasio utang jangka pendek terhadap aset tetap.

Pada Warjiyo dan Agung (2002), GMM1 merupakan estimasi dengan metode Arellano dan Bond (1991), sementara GMM2 menggunakan metode Blundell dan Bond 
(1998), keduanya merupakan panel dinamis.
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jangka pendek yang tinggi. Dilihat dari sektor perusahaannya, utang jangka pendek berdampak 
negatif terhadap investasi di hampir semua sektor. Dampak negatif ini signifikan secara statistik 
untuk sektor pertanian, industri dasar, infrastruktur, dan pertambangan. 

Gabungan Dampak Neraca

Sebagai robustness check dan untuk mengukur dampak relatif masing-masing rasio neraca 
perusahaan terhadap investasi, dilakukan estimasi persamaan determinan tingkat investasi 
dengan menggabungkan ketiga indikator neraca perusahaan (DK, CK, dan SD). Hasil estimasi 
pada Tabel 4.6 (Persamaan 1) menunjukkan bahwa ketiga variabel neraca secara signifikan 
terbukti merupakan determinan investasi perusahaan. Berdasarkan persamaan tersebut, total 
utang merupakan sumber pembiayaan investasi. Setiap utang meningkat, maka investasi akan 
meningkat pula.  Sebagaimana hasil estimasi indikator neraca perusahaan yang dilakukan 
terpisah, arus kas memiliki dampak negatif yang signifikan. Setiap penurunan 1% rasio arus kas 
terhadap aset tetap dapat meningkatkan investasi sebesar 0,04%. Sementara itu, sebagaimana 
temuan pada estimasi variabel neraca yang dilakukan terpisah, rasio utang jangka pendek 
dianggap sebagai risiko bagi perusahaan. Setiap kenaikan 1% rasio utang jangka pendek 
terhadap total utang dapat menurunkan investasi sebesar 0,03%. Dari ketiga variabel tersebut, 
terlihat bahwa perubahan arus kas memberikan dampak yang lebih besar terhadap investasi 
dibandingkan dengan kedua variabel lainnya. 

Dampak Kebijakan Moneter terhadap Keputusan Investasi 
Perusahaan

Studi ini menemukan bahwa kebijakan moneter memengaruhi keputusan investasi 
perusahaan melalui jalur neraca perusahaan. Pengaruh kebijakan moneter terhadap keputusan 
investasi perusahaan terlihat pada koefisien variabel interaksi antara suku bunga kebijakan 
dan variabel neraca perusahaan (balance sheet channel). Apabila koefisien interaksi tersebut 
bertanda negatif dan signifikan, maka pada saat suku bunga kebijakan turun, setiap kenaikan 
indikator neraca menyebabkan tingkat investasi perusahaan meningkat lebih tinggi. Koefisien 
tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Dengan demikian, peningkatan suku bunga kebijakan memengaruhi keputusan investasi 
dengan besaran yang ditunjukkan tidak hanya oleh koefisien θ namun juga oleh besarnya 
indikator neraca perusahaan terkait di lag pertama, 1−xt . Koefisien interaksi ini juga 
menunjukkan dampak neraca perusahaan terhadap keputusan investasi perusahaan tergantung 
dengan magnitude kebijakan moneter, yang dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Kinerja perusahaan yang ditunjukkan oleh utang (DK), arus kas (CK), dan utang jangka 
pendek (SD) memengaruhi keputusan investasi perusahaan namun dengan derajat yang 
berbeda tergantung dengan tingkat suku bunga kebijakan yang berlaku pada satu periode 

sebelumnya, 1. tmθ −  .

Hasil estimasi pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa koefisien interaksi (θ) bertanda negatif 
untuk rasio utang jangka pendek secara langsung. Namun, koefisien interaksi dengan rasio 
utang dan arus kas memiliki lag 2 (dua) sampai dengan 3 triwulan. Hasil ini mengonfirmasi 
adanya jalur neraca perusahaan pada transmisi kebijakan moneter. Dalam artian, peningkatan 
suku bunga kebijakan mengurangi investasi perusahaan. Sementara itu, koefisien interaksi 
yang bertanda negatif menunjukkan bahwa semakin besar level indikator neraca perusahaan, 
maka semakin besar pula dampak kebijakan moneter terhadap keputusan investasi perusahaan.

Utang

Koefisien interaksi θ antara suku bunga kebijakan dan rasio utang bertanda negatif dan 
signifikan baik pada estimasi panel fixed effect dan panel dinamis (Tabel 4.5). Hasil ini 
mengindikasikan bahwa kenaikan suku bunga kebijakan berdampak pada peningkatan suku 
bunga kredit sehingga kewajiban bunga perusahaan di masa mendatang juga meningkat. 
Sebagai dampaknya, net worth perusahaan menurun. Di sisi lain, pada saat kebijakan moneter 
meningkat, financial frictions antara bank dan perusahaan menyebabkan bank mensyaratkan 
sejumlah net worth perusahaan yang memadai sebagai agunan bagi bank yang dapat diambil 
apabila kondisi kredit memburuk.

Elastisitas pengaruh kebijakan moneternya terhadap keputusan investasi perusahaan 
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xt . Pada regresi panel dinamis koefisien ialah sebesar -0,71. Koefisien ini lebih 

besar jika dibandingkan dengan temuan studi sebelumnya (Warjiyo dan Agung, 2002) yang 
memiliki koefisien sebesar -0,15 (GMM2) dengan periode sampel 1992-1999. Temuan ini 
membuktikan adanya peningkatan transmisi kebijakan moneter di Indonesia dalam periode 20 
tahun terakhir. Elastisitas ini meningkat untuk perusahaan dengan rasio utang terhadap total 
aset yang lebih besar, dan begitupun sebaliknya. Sementara itu, elastisitas pengaruh besarnya 

utang juga memengaruhi keputusan investasi dengan magnitude sebesar  1
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Pada regresi panel fixed effects koefisien adalah sebesar -0,30 pada lag 3.

Dilihat dari ukuran perusahaannya, pengaruh suku bunga kebijakan terhadap keputusan 
investasi perusahaan bertanda negatif baik untuk kelompok perusahaan kecil maupun besar. 
Namun demikian, dampak tersebut tidak signifikan untuk perusahaan kecil, namun signifikan 
untuk perusahaan besar. Hal ini dikarenakan porsi pembiayaan perbankan untuk perusahaan 
besar lebih tinggi dari perusahaan kecil seiring dengan meningkatnya akses pembiayaan 
eksternal bagi perusahaan besar. Oleh karena itu, dampak perubahan suku bunga menjadi 
lebih signifikan pada perusahaan besar sebagaimana temuan Prastowo dan Chawwa (2009).
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Secara sektoral, dampak interaksi antara suku bunga kebijakan dan tingkat utang yang cukup 
besar dan signifikan ditemukan pada sektor pertambangan. Hubungan yang negatif tersebut 
ditemukan baik pada lag 1 dan 3. Sementara itu, peningkatan suku bunga memberikan dampak 
negatif dengan lag 3 juga pada sektor properti. Hasil ini memperkuat hasil estimasi sub bab 
sebelumnya yang menemukan bahwa utang merupakan sumber pembiayaan yang penting bagi 
kedua sektor tersebut.

Untuk kelompok perusahaan infrastruktur, utang bukan merupakan komponen penting bagi 
perusahaan sektor infrastruktur dalam menentukan jumlah investasinya, sehingga seharusnya 
kenaikan suku bunga kebijakan tidak signifikan memengaruhi keputusan ekspansi. Namun 
demikian, hasil estimasi mengindikasikan kenaikan suku bunga kebijakan seolah meningkatkan 
investasi perusahaan sektor infrastruktur ini. Hasil estimasi tersebut disinyalir akibat 
karakteristik usaha perusahaan infrastruktur yang kegiatan investasinya banyak mendapatkan 
dukungan jaminan dari Pemerintah, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) sehingga ekspansi 
perusahaan dapat terus dilakukan walaupun terjadi kenaikan biaya bunga.

Arus kas (Cash Flows)

Koefisien interaksi (θ) antara suku bunga kebijakan dan arus kas bertanda negatif pada lag 
kedua dan signifikan pada panel fixed effects. Hasil estimasi ini mengindikasikan bahwa pada 
triwulan kedua setelah kenaikan suku bunga kebijakan, investasi perusahaan menurun sebesar 
θ. Pada estimasi panel fixed effects, diperoleh besarnya koefisien interaksi (θ) sebesar -0,38 
(Tabel 4.5). Koefisien estimasi ini menurun jika dibandingkan dengan koefisien interaksi 
suku bunga kebijakan dan arus kas pada studi sebelumnya (Warjiyo dan Agung, 2002) yaitu 
sebesar -0,48 dengan metode GMM1 atau -0,38 dengan metode GMM2. Penurunan magnitude 
koefisien ini sejalan dengan pembiayaan internal yang meningkat pada periode pasca krisis Asia 
1997/98 dan mendominasi pembiayaan investasi perusahaan hingga saat ini. 

Di tengah pentingnya pembiayaan internal, suku bunga kebijakan tetap memengaruhi 
investasi secara negatif melalui jalur arus kas dengan koefisien sebesar -0,38. Dampak suku 
bunga kebijakan kepada investasi melalui arus kas ini negatif baik pada kelompok perusahaan 
kecil maupun besar, yang mengindikasikan kenaikan suku bunga kebijakan cenderung menekan 
investasi. Dampak ini signifikan dan lebih besar magnitude-nya bagi kelompok perusahaan 
besar, namun tidak signifikan untuk kelompok perusahaan kecil. 

Dilihat dari sektor perusahaannya, dampak negatif suku bunga kebijakan ini terjadi 
pada hampir semua sektor perusahaan, walaupun dampak negatif ini signifikan hanya bagi 
perusahaan sektor industri dasar dan pertambangan. Lebih lanjut, dengan mengontrol dampak 
suku bunga kebijakan, arus kas signifikan memengaruhi tingkat investasi pada perusahaan 
industri dasar, infrastruktur, dan perdagangan sebagaimana hasil estimasi sub bab sebelumnya, 
yang menunjukkan pentingnya arus kas dan pembiayaan internal bagi perusahaan di ketiga 
sektor usaha tersebut.
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Tabel 4.5. Hasil Estimasi Determinan Investasi terhadap Interaksi Suku 
Bunga

Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek
OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis

L.ik -0,09*** 
 (-10,8)

-0,12*** 
 (-14,4)

-0,12*** 
 (-12,8)

-0,09*** 
 (10,8)

-0,13*** 
 (-14,9)

-0,13*** 
 (-14,3)

-0,08*** 
 (-10,1)

-0,11*** 
 (-13,7)

-0,14*** 
 (-14,8)

L.sk 0,02*** 
 (9,9)

0,03*** 
 (9,1)

0,09*** 
 (11,3)

0,02*** 
 (10,3)

0,03*** 
 (9,3)

0,10*** 
 (13,0)

0,02*** 
 (11,5)

0,04*** 
 (10,3)

0,10*** 
 (11,4)

L.dk2 -0,01* 
 (-1,7)

-0,00 
 (-1,0)

-0,02** 
 (-2,1)

L.dk 0,03*** 
 (2,4)

0,03* 
 (1,9)

0,24*** 
 (7,7)

L.mdk 0,14 
 (1,1)

0,10 
 (0,7)

-0,71** 
 (-2,8)

L3.mdk -0,34*** 
 (-4,7)

-0,30*** 
 (-4,0)

-0,55*** 
 (-4,7)

L.ck -0,08** 
 (-2,0)

0,10** 
 (-2,3)

-0,07 
 (-1,2)

L.mck 0,82 
 (1,4)

0,89 
 (1,5)

0,61 
 (0,8)

L2.mck -0,27** 
 (-2,3)

-0,38** 
 (-3,1)

-0,17 
 (-1,2)

L.sd 0,01 
 (0,8)

0,01 
 (0,9)

0,04 
 (1,3)

L.msd -0,53** 
 (-3,1)

-0,55*** 
 (-3,1)

-0,62 
 (-1,6)

Hasil estimasi Warjiyo dan Agung (2002):

Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek
OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis OLS FE Dinamis

L.ik -0,64** 
 (-12,42)

-0,04 
 (-0,91)

-0,04 
 (-0,92)

-0,68** 
 (-13,91)

-0,06 
 (-1,43)

-0,04 
 (-0,95)

-0,54** 
 (-12,27)

-0,03 
 (-0,56)

-0,03 
 (-0,57)

L.sk 0,06** 
 (3,51)

-0,08** 
 (2,63)

0,06** 
 (2,18)

0,04** 
 (2,24)

0,06** 
 (3,19)

0,07** 
 (3,52)

0,07** 
 (3,88)

0,07** 
 (2,59)

0,07** 
 (2,88)

L.dk -0,06 
 (-1,15)

0,02 
 (0,22)

0,13* 
 (1,71)

L.mdk -0,03 
 (-0,65)

-0,07 
 (-1,03)

-0,15** 
 (-2,41)

L.ck 0,38** 
 (3,25)

0,58** 
 (3,02)

0,53** 
 (2,99)

L.mck -0,23** 
 (-1,99)

-0,48* 
 (-1,92)

-0,38* 
 (-1,63)

L.sd -0,05 
 (-0,63)

0,03 
 (0,25)

0,10 
 (1,11)

L.msd -0,13** 
 (-2,41)

-0,11* 
 (-1,65)

-0.18** 
 (-3,16)

Keterangan: OLS = Ordinary Least Squares; FE = Panel Fixed Effects; Dinamis = Panel Dinamis; OLS dan panel dinamis dilakukan sebagai robustness check. L.mdk = lag (-1) 
interaksi suku bunga dan rasio utang terhadap asset tetap; L3.mdk = lag (-3) interaksi antara suku bunga dan rasio utang terhadap asset tetap; L.mck = lag(-1) interaksi 
suku bunga dan rasio arus kas terhadap aset tetap; ; L2.mck = lag(-2) interaksi suku bunga dan rasio utang terhadap aset tetap L.msd = lag (-1) interaksi suku bunga dan 
rasio utang jangka pendek terhadap aset tetap.

Pada Warjiyo dan Agung (2002), GMM1 merupakan estimasi dengan metode Arellano dan Bond (1991), sementara GMM2 menggunakan metode Blundell dan Bond 
(1998), keduanya merupakan panel dinamis.
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Utang Jangka Pendek

Sebagaimana utang dan arus kas, kontraksi moneter juga berdampak negatif terhadap 
kemampuan perusahaan melakukan investasi melalui jalur utang jangka pendek dan signifikan 
pada estimasi panel fixed effects (Tabel 4.5). Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga 
kebijakan menurunkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit dan melakukan 
investasi. Penurunan investasi tersebut berbanding lurus dengan besarnya rasio utang jangka 
pendek. Dengan kata lain, semakin besar rasio utang jangka pendek perusahaan, maka semakin 
besar penurunan investasinya.

Elastisitas pengaruh kebijakan moneternya terhadap keputusan investasi perusahaan 

1
1

inv .
m

t

t

θ −
−

∂
=

∂
xt . Pada regresi panel fixed effects, diperoleh koefisien sebesar -0,55. Koefisien 

ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan koefisien pada studi sebelumnya (Warjiyo 
dan Agung, 2002) yaitu sebesar -0,11 dengan GMM1 atau -0,18 dengan GMM2. Hal tersebut 
membuktikan peningkatan transmisi kebijakan moneter terhadap keputusan investasi 
perusahaan melalui jalur rasio utang jangka pendek terhadap total utang perusahaan. Elastisitas 
ini meningkat untuk perusahaan dengan rasio utang jangka pendek terhadap total utang yang 
lebih besar, dan begitupun sebaliknya. 

Dampak negatif ini lebih besar dan signifikan untuk kelompok perusahaan besar. Temuan ini 
mengindikasikan bahwa dalam tren kenaikan suku bunga, perbankan memandang rasio utang 
jangka pendek bagi perusahaan besar sebagai risiko, sehingga besarnya utang jangka pendek 
mengurangi pemberian kredit. Dari sisi internal perusahaan, saat terjadi kontraksi kebijakan 
moneter, perusahaan besar cenderung menahan laju investasi perusahaan dengan magnitude 
pengurangan investasi mengikuti besarnya rasio utang jangka pendek tersebut. Sebagaimana 
perusahaan besar, dampak yang sama terjadi pada perusahaan kecil, namun koefisien tersebut 
cenderung tidak signifikan.

Dilihat dari sektor usahanya, dampak negatif suku bunga kebijakan kepada investasi 
melalui rasio utang jangka pendek ini signifikan pada sektor industri dasar (BIND), konsumsi 
(CONS), aneka industri (MIND), pertambangan (MINE), dan properti (PROP). Hasil estimasi 
menunjukkan signifikansi dampak kenaikan suku bunga kebijakan terhadap struktur rasio 
utang jangka pendek terhadap total utang yang berujung pada penurunan investasi perusahaan, 
khususnya pada perusahaan di kelima sektor tersebut.

Gabungan Dampak Suku Bunga Kebijakan

Sebagai robustness check dan untuk mengukur dampak relatif masing-masing rasio neraca 
perusahaan dan pengaruh perubahan suku bunga kebijakan terhadap investasi, dilakukan 
estimasi persamaan determinan tingkat investasi dengan menggabungkan ketiga indikator 
neraca perusahaan (DK, CK, dan SD), maupun interaksinya dengan suku bunga kebijakan 
(MDK, MCK, dan MSD). Hasil estimasi pada Tabel 4.6 (persamaan 2) menunjukkan bahwa 
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variabel interaksi antara total utang dan kebijakan moneter bertanda negatif dan signifikan 
pada persamaan neraca perusahaan gabungan. Begitu pula dengan variabel interaksi antara 
utang jangka pendek dan kebijakan moneter yang juga bertanda negatif dan signifikan. 

Sebagaimana hasil persamaan neraca perusahaan yang dilakukan terpisah, variabel interaksi 
total utang dan kebijakan moneter bertanda negatif yang mengindikasikan bahwa kontraksi 
moneter meningkatkan sensitivitas aktivitas investasi perusahaan terhadap kondisi neracanya. 
Dengan kata lain, dalam kondisi kontraksi moneter, peningkatan total utang perusahaan 
menekan investasi perusahaan lebih besar dibandingkan dengan kondisi kebijakan moneter 
netral atau ekspansif. 

Begitu pula dengan rasio utang jangka pendek yang variabel interaksinya dengan suku bunga 
kebijakan moneter juga bertanda negatif dan signifikan. Ketika suku bunga kebijakan moneter 
meningkat, peningkatan rasio utang jangka pendek perusahaan juga menurunkan tingkat 
investasi perusahaan lebih dalam jika dibandingkan dengan periode suku bunga kebijakan 
tetap atau menurun. 

Berbeda dengan kedua variabel interaksi tersebut, variabel interaksi antara arus kas dan 
kebijakan moneter tidak signifikan yang mengindikasikan dampak interaksi arus kas dan 
kebijakan moneter yang tidak dominan dibandingkan dengan variabel interaksi yang melibatkan 
utang. Dengan kata lain, sensitivitas investasi perusahaan terhadap jumlah arus kas tidak 
dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan moneter. Ketika investasi cenderung dibiayai oleh 
pembiayaan internal, maka wajar apabila kebijakan moneter tidak memengaruhi sensitivitas 
aktivitas investasi perusahaan.

Variabel Tanpa Interaksi Kebijakan 
Moneter

Dengan Interaksi Kebijakan 
Moneter

L.ik -0,11***
(-13,6)

-0,11***
(-13,6)

L.sk 0,04***
(10,1)

0,04***
(10,2)

L.dk 0,01*
(1,8)

-0,00
(-0,1)

L.ck -0,04***
(-4,2)

-0,10
(-2,0)

L.sd -0,03***
(-4,2)

0,02
(1,3)

L.mdk -0,30***
(-4,0)

L.mck 0,73
(1,2)

L.msd -0,69**
(-2,8)

Tabel 4.6. Hasil Estimasi dengan Rasio Neraca Perusahaan Gabungan
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Dampak Nilai Tukar terhadap Keputusan Investasi Perusahaan
Selain kebijakan moneter yang dapat memengaruhi investasi, nilai tukar juga dapat 

berinteraksi dengan rasio neraca keuangan dan selanjutnya turut memengaruhi investasi. Pada 
saat nilai tukar terdepresiasi, semakin tinggi utang dalam valas menyebabkan nilai utang sebuah 
perusahaan menjadi lebih besar, sehingga risiko dan external premium perusahaan meningkat 
dan berdampak pada investasi. Sementara itu, untuk perusahaan yang memiliki utang valas 
terbatas, depresiasi nilai tukar juga berpengaruh terbatas kepada keputusan investasi. Di jalur 
arus kas, depresiasi nilai tukar dapat menyebabkan peningkatan biaya bunga untuk perusahaan 
yang memiliki utang dalam valas. Meskipun di sisi lain, depresiasi nilai tukar dapat memberikan 
tambahan arus kas masuk untuk perusahaan eksportir. 

Untuk perusahaan yang memiliki utang valas yang cukup tinggi, kenaikan suku bunga 
kebijakan yang terjadi pada saat depresiasi berpotensi memberikan dampak yang lebih besar 
terhadap penurunan investasi. Sebaliknya, untuk perusahaan yang memiliki net asset valas 
maupun pendapatan dalam valas, kenaikan suku bunga kebijakan di tengah depresiasi nilai 
tukar menyebabkan dampak ambigu terhadap investasi. 

Hasil estimasi dengan menggunakan nilai tukar sebagai variabel interaksi dengan total utang 
menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar menyebabkan investasi perusahaan berkurang, 
terutama melalui jalur total utang sebagaimana pada Tabel 4.7. Sementara itu, pengaruh nilai 
tukar juga negatif terhadap investasi melalui jalur utang jangka pendek, meskipun tidak terbukti 
signifikan secara statistik. Di tengah karakteristik perusahaan di Indonesia yang cenderung 
memiliki net kewajiban valas, depresiasi nilai tukar menyebabkan utang perusahaan menjadi 
lebih besar dari sebelumnya. 

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.7, setiap 1% depresiasi nilai tukar akan menurunkan 
investasi sebesar 0,09% melalui jalur total utang. Tabel tersebut juga memiliki implikasi bahwa 
kenaikan suku bunga yang dilakukan pada saat depresiasi akan menurunkan investasi sebesar 
0,67% yang merupakan penjumlahan koefisien mdk, 0,58%, dan dkidr, 0,09%. Angka tersebut 
lebih besar dari dampak suku bunga itu sendiri (0,58%). Sementara itu, penurunan suku bunga 
sebesar 1% namun dilakukan pada saat depresiasi akan mengurangi dampak kenaikan investasi 
menjadi 0,49% (pengurangan koefisien mdk dengan dkidr). Sehingga jika tingkat investasi 
perusahaan ingin diredam, maka kenaikan suku bunga lebih baik dilakukan saat depresiasi 
nilai tukar, dan begitupula sebaliknya. Sementara itu, pengaruh nilai tukar terhadap investasi 
melalui jalur arus kas tidak signifikan secara statistik.
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Dampak Kondisi Eksternal terhadap Keputusan Investasi 
Perusahaan

Bagian ini melihat dampak kondisi eksternal, yang diwakili rasio utang luar negeri (ULN) 
terhadap PDB dan kondisi krisis global, memengaruhi transmisi kebijakan moneter melalui 
jalur neraca perusahaan. Analisa kondisi eksternal ini dilakukan dengan menambahkan variabel 
rasio ULN terhadap PDB tersebut ke dalam persamaan investasi perusahaan sebagai 1yt− : 
 
 
 
Sebagaimana suku bunga kebijakan, variabel kondisi eksternal merupakan “common variable” 
yaitu variabel time-varying namun tidak individual-varying. 

Dampak Utang Luar Negeri

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ULN secara umum berpengaruh negatif terhadap keputusan 
investasi perusahaan. Hasil ini signifikan pada regresi dengan panel fixed effects untuk 
estimasi variabel rasio utang dan rasio utang jangka pendek. Semakin besar tingkat ULN,  
maka perusahaan cenderung mengurangi investasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ULN 
dipandang sebagai faktor risiko oleh perusahaan. 

Hasil estimasi yang menarik adalah perbedaan koefisien interaksi antara kebijakan moneter 
dengan rasio utang. Pada estimasi sebelumnya (tanpa ULN), koefisien interaksi untuk panel 
1 sebesar -0,30, namun apabila memasukkan ULN, koefisien interaksi tersebut meningkat 
menjadi -0,31. Dengan kata lain, kedua koefisien tersebut tidak jauh berbeda. Apabila dilihat 
tabel simulasi perubahan suku bunga dan ULN (Tabel 4.7), koefisien ULN melalui jalur utang 
sebesar -0,05, koefisien yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 
investasi sebaiknya penurunan suku bunga dilakukan pada saat ULN memiliki pertumbuhan 
yang negatif. Pada saat aliran modal asing terbatas, perusahaan cenderung menggunakan 
utang bank sehingga perubahan suku bunga kebijakan tersebut akan lebih besar pengaruhnya 
terhadap keputusan investasi perusahaan. 

Hasil estimasi dengan menggunakan rasio utang jangka pendek juga menunjukkan hasil 
yang sejalan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.8. Penurunan suku bunga pada saat 
pertumbuhan ULN yang terbatas memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan 
investasi perusahaan. 

Apabila dibagi berdasarkan ukuran perusahaannya, maka setiap peningkatan ULN dapat 
mengurangi investasi cukup signifikan untuk perusahaan kecil, namun peningkatan ULN tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi perusahaan besar. Untuk perusahan 
kecil, peningkatan utang baik secara total maupun ULN dianggap sebagai peningkatan risiko, 
sehingga setiap kenaikan ULN menurunkan tingkat investasi perusahaan. Sementara itu, 

(4.13) ( )1 1 1 1 1inv inv * yit it t t i itmδ ρ α− − − − −= + + + + +x xit itβ θ 
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Tabel 4.7. Dampak Interaksi Kebijakan Moneter dan Nilai Tukar

Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek

L.ik -0,12***
(-13,3)

-0,13***
(-14,3)

-0,14***
(-2,7)

L.sk 0,09***
(11,3)

0,10***
(13,1)

0,10***
(11,4)

L.dk2 -0,02**
(-2,2)

L.dk 0,18***
(7,3)

L3.mdk -0,58***
(-5,1)

L.dkidr -0,09*
(-1,7)

L.ck -0,02*
(-1,8)

L2.mck -0,18
(-1,2)

L.ckidr 0,24
(0,9)

L.sd 0,05
(1,6)

L.msd -0,75*
(-1,9)

L.sdidr -0,13
(-1,5)

untuk perusahaan besar, utang termasuk ULN merupakan sumber pembiayaan perusahaan. 
Perusahaan besar di dalam negeri juga dapat mengoptimalkan akses kepada induk atau 
afiliasi perusahaannya di luar negeri untuk mendapatkan pembiayaan eksternal. Dalam hal 
perusahaan mengalami kesulitan pembayaran utang, perusahaan induk maupun afiliasi dapat 
melakukan back up pembayaran. Akibatnya, kenaikan ULN perusahaan besar tidak signifikan 
memengaruhi tingkat investasi.
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Tabel 4.8. Dampak ULN terhadap Keputusan Investasi Perusahaan

Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek

L.ik -0,12*** 
 (-14,4)

-0,13*** 
 (-14,9)

-0,11*** 
 (-13,7)"

L.sk 0,03*** 
 (9,1)

0,03*** 
 (9,4)

0,04*** 
 (10,3)

L.dk2 -0,00 
 (-1,0)

L.dk 0,03** 
 (2,3)

L.ULN -0,05** 
 (-2,7)

-0,02 
 (-1,3)

-0,04** 
 (-2,1)

L.ck -0,10** 
 (-2,3)

L.sd 0,02 
 (1,5)

L.mdk -0,00 
 (-0,0)"

L3.mdk -0,31*** 
 (-4,0)

L.mck 0,88 
 (1,5)

L2.mck -0,38** 
 (-3,1)

L.msd -0,67*** 
 (-3,6)
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Dampak Kondisi Krisis (Global Financial Crisis)

Pada kondisi krisis khususnya, sebagai contoh dalam masa Global Financial Crisis (GFC), 
perubahan kebijakan moneter tidak berdampak signifikan terhadap keputusan investasi 
perusahaan. Begitupula pengaruh dari arus kas dan utang jangka pendek tidak signifikan 
berdampak terhadap peningkatan investasi (Tabel 4.9). Dengan kata lain, sebagian besar 
perusahaan tidak memiliki kemampuan atau kelebihan dana internal pada periode krisis untuk 
melakukan investasi, sementara bagi perusahaan yang memiliki kemampuan dana cenderung 
mengambil sikap wait and see untuk melakukan investasi.

Sumber peningkatan investasi pada saat krisis adalah tingkat penjualan dengan sensitivitas 
yang lebih besar terhadap tingkat investasi dibandingkan kondisi normal. Selain itu, semakin 
tinggi tingkat utang perusahaan menunjukkan creditworthiness yang lebih baik untuk 
perusahaan, sehingga bank memberikan utang lebih besar terhadap perusahaan. Utang tersebut 
digunakan untuk kegiatan investasi. 

Selain itu, setiap perubahan kebijakan moneter pada periode krisis cenderung memiliki 
koefisien yang lebih rendah terhadap investasi bahkan tidak signifikan. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa pada periode krisis, perubahan kebijakan moneter tidak berpengaruh 
terhadap keputusan investasi perusahaan.

Total Utang Arus Kas Utang Jangka Pendek

Krisis Normal Krisis Normal Krisis Normal

L.ik -0,20***
(-7,9)

-0,12***
(-13,8)

-0.22***
(-8.8) 

-0.13***
(-14.1)

-0.21***
(-8.6)

-0.11***
(-12.8)

L.sk 0,05**
(2,4)

0,04***
(9,1)

0.07***
(3.5)

0.04***
(9.1)

0.11***
(5.0)

0.04***
(9.4)

L.dk2 -0,01
(-0,7)

-0,01*
(-1,7)

L.dk 0,18**
(2,3)

0,03**
(2,2)

L.ck -0.07
(-0.3)

-0.10**
(-2.4)

L.sd -0.01
(-0.1)

0.01
(0.8)

L.mdk 0,27
(0,4)

-0,07
-(0,5)

L3.mdk -0,20
(-0,7)

-0,14*
(-1,7)

L.mck 0.90
(0.3)

0.82
(1.4)

L2.mck -0.18
(-0.5)

-0.39**
(-3.0)

L.msd -0.38
(-0.4)

-0.53**
(-2.9)

Tabel 4.9. Dampak Kebijakan Moneter pada Kondisi Krisis vs Normal
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Kesimpulan
Studi ini memperdalam transmisi kebijakan moneter melalui jalur neraca perusahaan dengan 
melihat dampak pergerakan suku bunga kebijakan terhadap keputusan investasi perusahaan. 
Penelitian ini juga menguji dampak aliran modal asing terhadap transmisi kebijakan moneter 
tersebut. Lebih lanjut, studi ini juga menganalisa efektivitas transmisi kebijakan moneter 
tersebut apabila perusahaan didisagregasi berdasarkan sektor dan ukurannya.

Sebelum mempelajari transmisi kebijakan moneter, analisis diawali dengan melihat dampak 
kondisi keuangan perusahaan yang tercermin dari rasio utang/kapital (DK), arus kas/kapital 
(CK), dan utang jangka pendek/total utang (SD) terhadap keputusan investasi perusahaan. 
Hasil estimasi menunjukkan bahwa secara umum ketiga rasio yang mencerminkan kondisi 
neraca perusahaan tersebut memengaruhi besarnya investasi perusahaan. Peningkatan utang 
meningkatkan permintaan investasi perusahaan yang menunjukkan bahwa utang perusahaan 
merupakan sumber dana yang meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melakukan 
investasi. Namun demikian, hubungan utang terhadap investasi ini bersifat parabola dimana 
koefisien rasio utang terhadap kapital dalam level adalah positif, sementara koefisien pada 
variabel squared bertanda negatif. Arus kas berdampak negatif pada investasi perusahaan yang 
mengindikasikan relatif masih pentingnya pembiayaan internal perusahaan. Sementara itu, 
rasio utang jangka pendek terhadap total utang menurunkan investasi perusahaan. Temuan 
ini menunjukkan bahwa utang jangka pendek dinilai menjadi faktor risiko yang menurunkan 
kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kredit dan melakukan investasi.

Selanjutnya, peningkatan suku bunga kebijakan mengurangi kemampuan perusahaan untuk 
mendapatkan kredit dari bank sehingga menurunkan investasi. Hasil ini konsisten pada masing-
masing estimasi indikator neraca perusahaan yaitu rasio utang, arus kas, dan utang jangka 
pendek. Koefisien dampak suku bunga kebijakan tersebut meningkat jika dibandingkan studi 
sebelumnya di Indonesia pada periode 1992-1999 (Warjiyo dan Agung, 2002). Hal tersebut 
mengindikasikan peningkatan transmisi kebijakan moneter jalur neraca perusahaan, khususnya 
melalui utang dan rasio utang jangka pendek. Sementara itu, koefisien interaksi suku bunga 
terhadap rasio neraca perusahaan paling besar ditemui melalui jalur utang jangka pendek. 
Sehingga, kenaikan suku bunga kebijakan diperkirakan meningkatkan risiko perusahaan dari 
sisi utang jangka pendek yang selanjutnya mengurangi investasi.

Peningkatan suku bunga kebijakan meningkatkan kewajiban bunga perusahaan di masa 
mendatang, sehingga net worth perusahaan menurun. Pada kondisi ini, financial frictions 
antara bank dan perusahaan menyebabkan bank mensyaratkan sejumlah net worth perusahaan 
yang memadai sebagai agunan bagi bank yang dapat disita apabila kondisi kredit memburuk. 
Jumlah utang yang besar, khususnya yang berjangka pendek, mengurangi net worth perusahaan 
sehingga semakin menekan kemampuan perusahaan mendapatkan kredit dan melakukan 
ekspansi usaha.
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Dilihat dari ukuran perusahaannya, dampak kontraksi moneter terhadap ketiga indikator 
neraca perusahaan tersebut ditemukan bertanda negatif, baik untuk perusahaan berukuran 
besar maupun kecil. Hasil estimasi ini sedikit berbeda dengan Agung (2000) yang menunjukkan 
bahwa tidak ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap keputusan investasi baik pada periode 
kebijakan moneter ketat maupun longgar. 

Sementara itu, jika dilihat dari sektor perusahaannya, dampak kontraksi moneter tersebut 
negatif untuk perusahaan di semua sektor dengan dampak yang besar dan signifikan pada 
perusahaan sektor aneka industri, industri dasar, konsumsi, pertambangan, dan properti. 
Berbeda dengan sektor lainnya, dampak kenaikan suku bunga kebijakan di kelompok 
perusahaan infrastruktur justru meningkatkan investasi perusahaan, diduga karena besarnya 
jaminan Pemerintah pada sektor tersebut.

Nilai tukar juga dapat meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moenter terhadap 
investasi. Di tengah karakteristik perusahaan di Indonesia yang memiliki utang valas cukup 
besar, kenaikan suku bunga kebijakan moneter akan lebih efektif dalam menurunkan investasi 
jika dilakukan pada saat depresiasi nilai tukar terjadi. Sementara itu, penurunan suku bunga 
kebijakan juga akan lebih efektif menaikkan tingkat investasi jika dilakukan pada saat nilai 
tukar terapresiasi.  

Analisa dampak aliran modal asing terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa secara 
umum ekspansi perusahaan menurun pada saat ULN meningkat. Pada kondisi krisis, perubahan 
suku bunga berdampak minimal terhadap keputusan investasi perusahaan. Namun demikian, 
pengaruh tingkat penjualan menjadi besar pada kondisi tersebut. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pada kondisi krisis, kebijakan moneter relatif tidak memengaruhi keputusan perusahaan 
untuk melakukan investasi jika dibandingkan dengan kondisi normal.
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Lampiran
Tabel 4.1A. Dampak Total Utang terhadap Investasi  

Berdasarkan Sektor Perusahaan23

23  Sektor: (1) AGRI pertanian; (2) BIND industri dasar; (3) CONS barang konsumsi; (4) INFR infrastruktur; (5) MIND 
aneka industri; (6) MINE pertambangan; (7) PROP property; (8) TRAD perdagangan.  
L.ik = lag (-1) tingkat investasi; L.sk= lag(-1) penjualan terhadap aset tetap; L.dk2= lag (-1) kuadrat dari rasio utang 
terhadap aset tetap; L.dk= lag(-1) rasio utang terhadap aset tetap; L.ck= lag(-1) rasio arus kas terhadap aset 
tetap; L.sd= lag(-1) utang jangka pendek terhadap aset tetap.

Tabel 4.2A. Dampak Arus Kas terhadap Investasi  
Berdasarkan Sektor Perusahaan

(1)
ik

(2)
ik

(3)
ik

(4)
ik

(5)
ik

(6)
ik

(7)
ik

(8)
ik

L.ik -0.06*
(-1.8)

-0.14***
(-7.6)

-0.14***
(-5.3)

-0.09***
(-3.8)

-0.19***
(-6.7)

-0.10***
(-4.0)

-0.12***
(-5.3)

-0.06***
(-4.0)

L.sk 0.13***
(4.8)

0.02***
(3.3)

0.02**
(2.1)

0.08**
(3.2)

0.02
(1.5)

0.02
(1.6)

0.06***
(4.1)

0.04***
(5.4)

L.dk2 0.04
(1.5)

0.02**
(2.1)

-0.01
(-0.8)

-0.01
(-0.4)

0.00
(0.1)

0.03**
(2.2)

-0.01
(-0.7)

0.00
(0.4)

L.dk -0.01
(-0.2)

-0.02
(-0.9)

0.03
(1.1)

-0.00
(-0.0)

-0.02
(-0.7)

-0.07**
(-2.0)

0.11**
(2.8)

-0.01
(-0.7)

Constant -0.02
(-0.9)

0.01
(0.9)

0.01
(1.2)

0.00
(0.3)

0.04**
(2.2)

0.05**
(2.9)

-0.06***
(-4.0)

-0.00
(-0.1)

N 714.00 2684.00 1777.00 1666.00 1690.00 1545.00 1863.00 3761.00

(1)
ik

(2)
ik

(3)
ik

(4)
ik

(5)
ik

(6)
ik

(7)
ik

(8)
ik

L.ik -0.07** 
 (-2.1)

-0.15*** 
 (-7.9)

-0.14*** 
 (-5.3)

-0.09*** 
 (-3.9)

-0.19*** 
 (-6.6)

-0.10*** 
 (-4.3)

-0.13*** 
 (-6.0)

-0.06*** 
 (-4.0)

L.sk 0.14*** 
 (5.3)

0.03*** 
 (4.1)

0.02** 
 (2.2)

0.07** 
 (3.2)

0.01 
 (1.1)

0.02* 
 (1.9)

0.08*** 
 (5.3)

0.04*** 
 (5.7)

L.ck -0.07 
 (-1.6)

-0.03** 
 (-2.0)

-0.00 
 (-0.3)

-0.11** 
 (-2.8)

-0.04 
 (-1.4)

-0.03 
 (-1.2)

-0.01 
 (-0.3)

-0.05** 
 (-3.0)

Constant -0.01 
 (-0.8)

0.01 
 (1.3)

0.02** 
 (2.6)

0.00 
 (0.0)

0.02** 
 (2.3)

0.02** 
 (3.0)

-0.02* 
 (-1.8)

-0.01 
 (-1.4)

N 714.00 2684.00 1777.00 1666.00 1690.00 1545.00 1863.00 3761.00
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Tabel 4.3A. Dampak Rasio Utang Jangka Pendek terhadap Investasi 
Berdasarkan Sektor Perusahaan

Tabel 4.4A. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Investasi melalui Utang 
Perusahaan Berdasarkan Sektor Perusahaan24

24  L.mdk=lag(-1) interaksi suku bunga dan rasio utang terhadap aset tetap; L3.mdk= lag(-3) interaksi antara suku 
bunga dan rasio utang terhadap aset tetap; L.mck=lag(-1) interaksi suku bunga dan rasio arus kas terhadap 
aset tetap; L2.mck= lag(-2) interaksi suku bunga dan rasio utang terhadap aset tetap; L.msd=lag(-1) interaksi 
suku bunga dan rasio utang jangka pendek terhadap aset tetap.

(1)
ik

(2)
ik

(3)
ik

(4)
ik

(5)
ik

(6)
ik

(7)
ik

(8)
ik

L.ik -0.08** 
 (-2.1)

-0.14*** 
 (-7.2)

-0.11*** 
 (-3.7)

-0.10*** 
 (-4.0)

-0.19*** 
 (-6.6)

-0.11*** 
 (-4.3)

-0.15*** 
 (-6.2)

-0.07*** 
 (-4.2)

L.sk 0.15*** 
 (5.2)

0.04*** 
 (4.6)

0.03** 
 (3.0)

0.10*** 
 (3.7)

0.01 
 (1.2)

0.02** 
 (2.0)

0.09*** 
 (5.1)

0.05*** 
 (6.3)

L.sd -0.05** 
 (-2.3)

-0.03** 
 (-2.7)

-0.01 
 (-0.4)

-0.05** 
 (-2.3)

0.01 
 (0.3)

-0.06** 
 (-2.8)

-0.02 
 (-0.7)

-0.02 
 (-1.6)

Constant 0.01 
 (0.7)

0.02** 
 (2.2)

0.02 
 (1.1)

0.01 
 (1.3)

0.02 
 (1.1)

0.05*** 
 (4.0)

-0.01 
 (-0.7)

-0.01 
 (-0.7)

N 645.00 2420.00 1444.00 1601.00 1567.00 1423.00 1643.00 3415.00

(1)
ik

(2)
ik

(3)
ik

(4)
ik

(5)
ik

(6)
ik

(7)
ik

(8)
ik

L.ik -0.09** 
 (-2.5)

-0.15*** 
 (-7.6)

-0.16*** 
 (-6.8)

-0.14*** 
 (-5.3)

-0.21*** 
 (-7.7)

-0.11*** 
 (-4.0)

-0.13*** 
 (-5.5)

-0.06*** 
 (-3.8)

L.sk 0.12*** 
 (4.4)

0.02** 
 (2.9)

0.02** 
 (2.2)

0.08** 
 (2.8)

0.02* 
 (1.9)

0.04** 
 (3.1)

0.08*** 
 (4.4)

0.04*** 
 (5.4)

Ldk2 0.05* 
 (1.9)

0.01 
 (1.4)

-0.01 
 (-0.6)

-0.04** 
 (-2.5)

-0.02 
 (-1.3)

0.01 
 (0.7)

-0.01 
 (-0.3)

-0.00 
 (-0.2)

L.dk -0.01 
 (-0.2)

-0.00 
 (-0.0)

0.05 
 (1.4)

-0.08 
 (-1.5)

0.04 
 (1.1)

0.07 
 (1.4)

0.15** 
 (2.2)

-0.01 
 (-0.3)

L.mdk -0.39 
 (-0.7)

-0.06 
 (-0.2)

-0.42 
 (-1.1)

1.56** 
 (3.1)

-0.54* 
 (-1.8)

-0.92* 
 (-2.0)

-0.17 
 (-0.2)

0.70** 
 (2.2)

L3.mdk 0.27 
 (0.8)

-0.11 
 (-0.7)

0.19 
 (1.2)

0.21 
 (0.7)

0.55** 
 (2.8)

-0.70** 
 (-3.1)

-0.91** 
 (-2.9)

-0.68*** 
 (-4.3)

Constant -0.01 
 (-0.6)

0.01 
 (1.3)

0.01 
 (1.2)

-0.01 
 (-0.7)

0.00 
 (0.2)

0.04** 
 (2.2)

-0.05** 
 (-2.8)

-0.01 
 (-0.5)

N 679.00 2545.00 1673.00 1532.00 1588.00 1414.00 1680.00 3461.00
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Tabel 4.5A. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Investasi melalui Arus Kas 
Perusahaan Berdasarkan Sektor Perusahaan

Tabel 4.6A. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Investasi melalui Utang 
Jangka Pendek Perusahaan - Berdasarkan Sektor

(1)
ik

(2)
ik

(3)
ik

(4)
ik

(5)
ik

(6)
ik

(7)
ik

(8)
ik

L.ik -0.10** 
 (-2.7)

-0.16*** 
 (-8.2)

-0.16*** 
 (-5.8)

-0.11*** 
 (-4.5)

-0.21*** 
 (-7.1)

-0.12*** 
 (-4.9)

-0.16*** 
 (-6.6)

-0.06*** 
 (-3.6)

L.sk 0.13*** 
 (5.0)

0.03*** 
 (4.0)

0.02** 
 (2.3)

0.07** 
 (2.7)

0.01 
 (0.8)

0.04*** 
 (3.6)

0.07*** 
 (4.3)

0.04*** 
 (5.6)

Lck -0.06 
 (-1.3)

-0.03* 
 (-1.8)

-0.00 
 (-0.1)

-0.11** 
 (-2.5)

-0.05 
 (-1.5)

0.00 
 (0.1)

-0.04 
 (-1.1)

-0.06** 
 (-3.0)

L2.mck -0.09 
 (-0.2)

-0.53** 
 (-2.4)

-0.27 
 (-1.1)

-0.10 
 (-0.2)

0.14 
 (0.4)

-1.26** 
 (-3.1)

-0.26 
 (-0.6)

-0.21 
 (-0.8)

Constant -0.01 
 (-0.6)

0.01 
 (1.6)

0.02** 
 (2.4)

-0.00 
 (-0.2)

0.02** 
 (2.4)

0.01 
 (1.6)

-0.01 
 (-1.5)

-0.01* 
 (-1.6)

N 696.00 2602.00 1715.00 1591.00 1629.00 1465.00 1752.00 3566.00

(1)
ik

(2)
ik

(3)
ik

(4)
ik

(5)
ik

(6)
ik

(7)
ik

(8)
ik

L.ik -0.08** 
 (-2.1)

-0.14*** 
 (-7.3)

-0.11*** 
 (-3.9)

-0.10*** 
 (-4.0)

-0.20*** 
 (-6.6)

-0.11*** 
 (-4.4)

-0.15*** 
 (-6.2)

-0.07*** 
 (-4.2)

L.sk 0.15*** 
 (5.2)

0.04*** 
 (4.7)

0.02** 
 (2.9)

0.09*** 
 (3.6)

0.01 
 (1.3)

0.03** 
 (2.3)

0.09*** 
 (5.4)

0.05*** 
 (6.3)

Lsd -0.10** 
 (-2.0)

0.04 
 (1.5)

0.05 
 (1.6)

-0.07 
 (-1.3)

0.06* 
 (1.9)

0.04 
 (0.7)

0.14** 
 (2.0)

-0.05 
 (-1.4)

L.msd 0.62 
 (1.1)

-0.95** 
 (-2.9)

-0.78** 
 (-2.2)

0.26 
 (0.4)

-0.82** 
 (-2.0)

-1.47* 
 (-1.9)

-2.10** 
 (-2.4)

0.32 
 (0.8)

Constant 0.01 
 (0.7)

0.02* 
 (1.9)

0.02 
 (1.1)

0.01 
 (1.3)

0.02 
 (1.1)

0.05*** 
 (3.9)

-0.01 
 (-1.0)

-0.01 
 (-0.7)

N 645.00 2420.00 1444.00 1601.00 1567.00 1423.00 1643.00 3415.00
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Tabel 4.7A. Dampak Utang 
terhadap Investasi - Berdasarkan 

Ukuran Perusahaan25

25  Ukuran perusahaan: (1) Kecil; (2) Besar

(1)
ik

(2)
ik

L.ik -0.11*** 
 (-9.1)

-0.13*** 
 (-11.9)

L.sk 0.02*** 
 (4.7)

0.04*** 
 (8.3)

Ldk2 0.01 
 (1.2)

-0.00 
 (-0.4)

L.dk -0.03* 
 (-1.8)

0.04** 
 (2.6)

Constant 0.01 
 (1.4)

-0.01* 
 (-1.9)

N 7453 8247

(1)
ik

(2)
ik

L.ik -0.11*** 
 (-9.1)

-0.13*** 
 (-12.5)

L.sk 0.02*** 
 (4.7)

0.05*** 
 (9.3)

Lck -0.03** 
 (-2.3)

-0.04*** 
 (-3.5)

Constant -0.00 
 (-0.5)

0.01 
 (1.5)

N 7453 8247

(1)
ik

(2)
ik

L.ik -0.12*** 
 (-9.9)

-0.13*** 
 (-12.0)

L.sk 0.03*** 
 (5.9)

0.05*** 
 (8.1)

Ldk2 -0.00 
 (-0.4)

-0.00 
 (-0.8)

L.dk -0.02* 
 (-0.8)

0.06** 
 (3.2)

L.mdk 0.31 
 (1.4)

0.02 
 (0.1)

L3.mdk -0.16 
 (-1.4)

-0.43*** 
 (-4.3)

Constant -0.00 
 (-0.3)

-0.01 
 (-1.3)

N 6823.00 7749.00

(1)
ik

(2)
ik

L.ik -0.11*** 
 (-9.2)

-0.13*** 
 (-12.0)

L.sk 0.04*** 
 (5.8)

0.05*** 
 (9.0)

Lsd -0.03*** 
 (-3.5)

-0.01 
 (-0.7)

Constant 0.01 
 (1.4)

0.01 
 (1.3)

N 6535.00 7623.00

Tabel 4.8A. Dampak Arus Kas 
terhadap Investasi - Berdasarkan 

Ukuran Perusahaan

Tabel 4.10A. Dampak Kebijakan 
Moneter terhadap Investasi melalui 

Utang Perusahaan -  
Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Tabel 4.9A. Dampak Utang Jangka 
Pendek terhadap Investasi - 

Berdasarkan  
Ukuran Perusahaan
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(1)
ik

(2)
ik

L.ik -0.11*** 
 (-9.2)

-0.13*** 
 (-12.0)

L.sk 0.04*** 
 (5.8)

0.05*** 
 (9.2)

L.sd -0.01 
 (-0.4)

0.05** 
 (2.5)

L.msd -0.33 
 (-1.3)

-0.85** 
 (-3.1)

Constant 0.01 
 (1.4)

0.01 
 (1.2)

N 6535.00 7623.00

(1)
ik

(2)
ik

L.ik -0.12*** 
 (-10.0)

-0.15*** 
 (-13.0)

L.sk 0.03*** 
 (5.3)

0.05*** 
 (8.7)

L.ck -0.11* 
 (-1.7)

-0.13** 
 (-2.2)

L.mck 1.08 
 (1.3)

01.12 
 (1.4)

L2.mck -0.27 
 (-1.5)

-0.47** 
 (-2.9)

Constant -0.01 
 (-1.4)

0.01* 
 (-1.7)

N 7072.00 7944.00

Tabel 4.12A. Dampak Kebijakan 
Moneter terhadap Investasi melalui 
Utang Jangka Pendek Perusahaan - 
Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Tabel 4.11A. Dampak Kebijakan 
Moneter terhadap Investasi melalui 
Arus Kas Perusahaan - Berdasarkan 

Ukuran Perusahaan
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Jalur Nilai tukar26

26  Pandangan dalam paper ini adalah pandangan penulis dan belum tentu merupakan pandangan resmi Bank 
Indonesia.
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Pendahuluan
Nilai tukar Rupiah memasuki rezim mengambang bebas pascaperiode tingginya tekanan akibat 
Asian Financial Crisis (AFC) 1997/1998 (Warjiyo dan Juhro, 2016). Sejak periode tersebut, 
berbagai dinamika kebijakan moneter diwarnai berbagai tantangan. Perubahan kerangka 
kebijakan moneter menjadi Inflation Targeting Framework (ITF) sejak Juli 2005 merupakan 
tonggak baru dasar kebijakan moneter di Indonesia. Dalam implementasinya, tidak lama 
setelah ITF diimplementasikan terjadi Global Financial Crisis (GFC) di 2008/2009. Hal ini 
menimbulkan berbagai dinamika pada tataran pengelolaan nilai tukar di Indonesia. 

Dalam konteks tersebut, peran nilai tukar Rupiah sebagai salah satu variabel penting 
pelaksanaan kebijakan moneter, merupakan hal yang patut dicermati dengan baik. Beberapa 
sudut pandang yang patut dipahami adalah respons nilai tukar Rupiah terhadap kebijakan 
moneter, serta bagaimana nilai tukar Rupiah dapat memengaruhi indeks harga. Dengan kata 
lain, transmisi kebijakan moneter ke inflasi melalui jalur nilai tukar Rupiah merupakan salah 
satu tema sentral yang seyogianya dipahami bersama terutama oleh pemangku kebijakan 
moneter.

Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan Binhadi (2002) mencoba menjawab pertanyaan tersebut 
namun menggunakan data yang terbatas setelah periode AFC (PostAFC). Penelitian ini 
melakukan revisit terhadap penelitian mereka, menggunakan observasi yang lebih banyak 
dan metode identifikasi yang terjustifikasi dari pemahaman konteks ekonomi makro. Dengan 
demikian, robustness penelitian dapat lebih teruji. Penelitian ini mencoba bergerak lebih jauh 
dengan tidak hanya membandingkan transmisi melalui jalur nilai tukar di periode sebelum 
AFC (PreAFC) dan PostAFC, namun juga periode sebelum penerapan ITF (PreITF) dan sesudah 
penerapan ITF (PostITF) di Indonesia, serta periode sebelum GFC (PreGFC) dan sesudah GFC 
(PostGFC). 

Secara umum, kejadian-kejadian struktural tersebut berdampak pada perbedaan perilaku 
transmisi kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar. Nilai tukar Rupiah lebih responsif 
terhadap shock kebijakan moneter setelah AFC. Hal itu sejalan dengan perubahan rezim nilai 
tukar Rupiah dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Namun, pass-through 
nilai tukar Rupiah ke inflasi setelah AFC lebih kecil daripada periode sebelum AFC. Hal itu 
perlu diteliti lebih lanjut dengan membagi periode setelah AFC dengan melihat penerapan 
ITF dan terjadinya GFC. Selain itu, aspek transmisi perilaku nilai tukar Rupiah juga perlu 
dipertimbangkan yaitu apakah bersifat langsung atau tidak langsung. Transmisi langsung nilai 
tukar Rupiah ke inflasi melalui harga impor relatif tidak mengalami perubahan untuk periode 
sebelum dan sesudah ITF, namun transmisi tidak langsung relatif mengecil. Hasil tersebut 
diperkuat dengan melihat hasil dari periode sebelum dan sesudah GFC.

Perubahan perilaku transmisi tersebut patut dilihat lebih jauh dan lebih detail, yaitu dengan 
memfokuskan pertanyaan riset pada perilaku exchange rate pass-through (ERPT) di Indonesia. 
Hal itu mengingat nilai tukar dapat memengaruhi kestabilan harga. Sejalan dengan penelitian 
yang berkembang, salah satu sudut penelitian yang relevan dan kritikal untuk diuji adalah 
peran kredibilitas kebijakan moneter pada ERPT. Berbagai studi yang dilakukan di Indonesia 
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berhipotesis bahwa kebijakan moneter berperan pada makin rendahnya pass-through nilai 
tukar Rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menguji hipotesis tersebut. 

Penelitian ini fokus pada ERPT di Indonesia dengan periode penelitian yang lebih panjang 
dan terkini. Penelitian juga melihat pergerakan ERPT dari waktu ke waktu. Lebih jauh, selain 
melihat ERPT, penelitian ini menganalisis determinan yang mendorong makin rendahnya 
ERPT di Indonesia, khususnya mengenai korelasinya dengan kredibilitas kebijakan moneter.

Studi ini menemukan bahwa sejalan dengan ERPT di berbagai negara, ERPT di Indonesia 
juga makin mengecil, terutama PostGFC. Selain itu, dengan menggunakan ekspektasi inflasi 
dari Consensus Economics sebagai indikator kredibilitas kebijakan moneter, hasil empiris 
menunjukkan bahwa kredibilitas kebijakan moneter di Indonesia menjadi faktor penunjang 
turunnya ERPT di Indonesia.

Selanjutnya, penelitian ini melihat pengaruh nilai tukar Rupiah dalam konteks yang lebih luas 
ke perekonomian Indonesia. Pascakrisis di Asia tahun 1997/1998, pergerakan nilai tukar Rupiah 
yang mengambang bebas membawa konsekuensi bahwa nilai tukar Rupiah dapat bergerak dan 
memengaruhi tingkat harga domestik relatif terhadap tingkat harga internasional dengan cepat. 
Dalam kondisi tersebut, nilai tukar Rupiah dapat menyerap berbagai kejutan atau shock yang 
terjadi di perekonomian sehingga meminimalisir dampak dari kejutan tersebut.

Analisis lanjutan dalam penelitian ini menggunakan kerangka model makroekonomi terbuka 
yang diajukan oleh Clarida dan Gali (1994). Dengan menerapkan kerangka teori tersebut, 
dapat diidentifikasi berbagai shock yang terjadi di perekonomian baik dari sisi penawaran, 
sisi permintaan, maupun yang terjadi dalam jangka pendek yaitu shock nominal. Penelitian 
ini menemukan bahwa nilai tukar Rupiah dapat berperan efektif menyerap berbagai shock 
yang terjadi.

Beberapa pertanyaan penelitian yang mengemuka dan coba dijawab dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana respons nilai tukar Rupiah terhadap kebijakan 
moneter, dan bagaimana pass-through dari nilai tukar Rupiah terhadap inflasi? Apakah perilaku 
transmisi dari kebijakan moneter melalui nilai tukar Rupiah ke inflasi mengalami perubahan 
yang signifikan setelah beberapa kejadian penting seperti AFC di 1997/1998, penerapan ITF 
di Indonesia sejak Juli 2005, dan GFC di 2008/2009?

Kedua, bagaimana evolusi transmisi nilai tukar Rupiah ke inflasi melalui harga impor ke 
Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), inflasi inti, dan inflasi Indeks Harga Konsumen 
(IHK)? Apakah perilaku transmisi tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu, dan 
faktor-faktor apa saja yang memengaruhinya?

Ketiga, selain perilaku nilai tukar Rupiah dalam memengaruhi inflasi, bagaimana peran nilai 
tukar Rupiah dalam aspek penting lainnya yaitu perekonomian? Apakah pergerakan nilai tukar 
Rupiah dapat meredam kejutan yang terjadi di perekonomian, atau sebaliknya, menjadi sumber 
permasalahan baru bagi pemangku kebijakan?
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Penelitian ini bertujuan untuk melihat kembali efektivitas transmisi kebijakan moneter 
melalui jalur nilai tukar, yang sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Siswanto, Kurniati, 
Gunawan, dan Binhadi (2002). Namun, penelitian ini melakukan eksplorasi lebih jauh dengan 
melihat lebih detail pass-through nilai tukar Rupiah ke inflasi dan determinan perilaku pass-
through tersebut (jika terdapat perubahan). Penelitian ini juga melihat peran nilai tukar Rupiah 
di dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian, tujuan utama penelitian ini adalah 
mendokumentasikan dengan komprehensif mengenai perilaku, dampak, respons, dan peran 
nilai tukar Rupiah di Indonesia.

Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian kedua menyajikan studi literatur. Bagian 
ketiga membahas metodologi dan data yang digunakan. Bagian keempat menyampaikan hasil 
empiris dari penelitian. Kesimpulan terdapat di bagian kelima.

Studi Literatur
Transmisi Nilai Tukar Terhadap Inflasi
Berbagai penelitian telah menemukan bahwa ERPT makin mengecil di berbagai negara 
(McCarthy, 1999; Taylor, 2000; Goldfajn dan Werlang, 2000). Estimasi time series McCarthy 
(1999) menunjukkan adanya penurunan ERPT pada sembilan negara OECD pada 1983 sampai 
dengan 1998 dibandingkan dengan periode 1976 sampai dengan 1982. Penurunan terbesar 
terutama terjadi pada negara-negara maju (mencapai 50%). Taylor (2000) juga mengkonfirmasi 
penurunan pass-through ini dengan menunjukkan bahwa faktor determinan utama dari 
penurunan pass-through adalah persistensi dari perubahan harga. 

Campa dan Goldberg (2005) juga menunjukkan adanya ERPT secara parsial pada harga 
impor secara jangka pendek (satu triwulan) pada 23 negara OECD. Rata-rata elastisitas pass-
through pada negara-negara OECD tercatat sebesar 0,46 dalam satu triwulan atau 0,64 pada 
jangka waktu panjang. Pada penelitian tersebut, juga ditemukan bahwa negara-negara dengan 
volatilitas nilai tukar dan inflasi yang rendah cenderung memiliki pass-through yang lebih 
rendah. Namun demikian, berbeda dengan Taylor (2000) serta Goldfajn dan Werlang (2000), 
Campa dan Goldberg (2005) tidak mengkonfirmasi adanya penurunan pass-through secara 
umum di semua negara. Dalam penelitiannya, penurunan pass-through hanya terjadi pada 
empat negara, sedangkan di sisi lain, terjadi kenaikan pass-through secara signifikan di dua 
negara. 

Pada penelitian lainnya, Jasova et al. (2016) menemukan bahwa ERPT di negara berkembang 
secara rata-rata menurun setelah krisis keuangan dan penurunan tersebut salah satunya karena 
turunnya level inflasi. Di sisi lain pada negara maju, di mana inflasi cenderung telah berada 
pada level yang rendah, ERPT juga tetap cenderung rendah. Jasova et al. (2016) berargumen 
bahwa hal ini konsisten dengan teori menu cost di mana pada saat inflasi berada pada level 
yang lebih tinggi, ERPT cenderung ditransmisikan dengan lebih cepat dan lebih besar karena 
perusahaan terbiasa dengan penyesuaian harga. 

Dalam penelitian terkini, Carriere-Swallow et al. (2016) menunjukkan hubungan antara ERPT 
dengan kinerja kebijakan moneter. Dengan menggunakan sampel dari 62 negara berkembang 
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dan negara maju, penelitian tersebut menemukan bahwa stabilitas harga dan perbaikan 
kredibilitas kebijakan moneter telah secara signifikan menekan ERPT ke harga konsumen. 
Di lain sisi, walaupun berhasil menekan ERPT ke keseluruhan harga konsumen, kredibilitas 
kebijakan moneter hanya berperan minimal dalam menekan pass-through ke harga impor. 

Peran Nilai Tukar dalam Perekonomian
Kerangka teori peran nilai tukar di dalam perekonomian antara lain diteliti oleh Clarida dan Gali 
(1994). Menggunakan kerangka pikir ekonomi terbuka dan estimasi Vector Autoregressions, 
mereka menunjukkan peran nilai tukar dalam merespons shock yang terjadi baik shock riil 
(baik suplai maupun demand) atau nominal. Nilai tukar akan meredam shock yang terjadi 
di perekonomian jika merespons shock riil dalam jangka pendek dan jangka panjang. Secara 
khusus, Clarida dan Gali (1994) melihat perilaku nilai tukar di negara-negara maju yaitu 
Jerman, Inggris, Jepang, dan Kanada.

Studi-studi lain melakukan analisa empiris yang senada. Enders dan Lee (1997) menggunakan 
model yang lebih sederhana melihat shock riil (tidak dibedakan) dan shock nominal. Mereka 
menemukan bahwa shock riil menjelaskan perilaku nilai tukar. Canzoneri et al. (1996) melihat 
perilaku nilai tukar di negara-negara EU, Artis dan Ehrmann (2000) melihat respons nilai tukar 
terhadap shock suplai dan permintaan di negara-negara maju.

Studi yang melihat peran nilai tukar sebagai shock absorber di negara-negara berkembang di 
Eropa Tengah dan Eropa Timur antara lain dilakukan oleh Gros dan Hobza (2003), Dibooglu 
dan Kutan (2001), Süppel (2003), serta Borghijs dan Kuijs (2004). Hasil empiris menunjukkan 
bahwa di beberapa negara, nilai tukar berperan sebagai shock absorber. Namun, di beberapa 
negara lainnya nilai tukar juga berperan sebagai shock amplifier.

Penelitian Terdahulu mengenai Indonesia
Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan Binhadi (2002) melihat perilaku transmisi kebijakan 
moneter ke nilai tukar Rupiah, dan dari nilai tukar Rupiah ke inflasi di Indonesia. Mereka 
membagi analisis ke dalam dua periode, yaitu PreAFC dan PostAFC. Terdapat perbedaan 
perilaku transmisi karena terjadi perubahan struktural di Indonesia selama AFC. Observasi 
yang digunakan untuk PreAFC dari Januari 1990 sampai dengan Juli 1997, sedangkan PostAFC 
dari Oktober 1998 sampai dengan April 2001. Periode PostAFC memiliki observasi yang relatif 
tidak panjang, sehingga robustness studi tersebut cukup terbatas. Penelitian ini antara lain 
melengkapi keterbatasan hasil estimasi yang dilakukan Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan 
Binhadi (2002) dengan melakukan estimasi ulang menggunakan data yang lebih panjang.

Kurniati (2007) menganalisis ERPT di Indonesia periode PreAFC dan PostAFC. Studi tersebut 
memperoleh hasil bahwa pass-through dari nilai tukar ke harga impor meningkat dari PreAFC 
ke PostAFC, namun pass-through dari harga impor ke IHK justru menurun dari PreAFC ke 
PostAFC. Penyebab hal tersebut adalah menurunnya ekspektasi dan persistensi inflasi.
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Ito dan Sato (2008) melihat ERPT di negara-negara Asia termasuk Indonesia. Analisis fokus 
kepada periode PostAFC, dan melihat evolusi pass-through dari Nominal Effective Exchange 
Rate (NEER) ke harga impor, IHBP, dan IHK. Pass-through dari NEER ke inflasi IHK di 
Indonesia ditemukan paling besar dibandingkan dengan negara lain seperti Korea, Thailand, 
dan Filipina. Respons IHK terhadap shock dari IHPB di Indonesia juga ditemukan besar dan 
signifikan, mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh rantai distribusi barang di Indonesia 
terhadap transmisi nilai tukar ke harga barang yang dibeli konsumen. Dalam kondisi tersebut, 
dampak kebijakan moneter di Indonesia juga ditemukan paling besar, positif, dan signifikan, 
dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya.

Pontines dan Siregar (2012) melihat perilaku asimetris pergerakan nilai tukar yang bergerak 
fleksibel selama periode PostITF. Mereka melihat pergerakan nilai tukar di Indonesia, 
Korea, Filipina, dan Thailand. Hasil studi menunjukkan bahwa negara-negara tersebut tidak 
menerapkan rezim nilai tukar yang bergerak bebas secara penuh, karena terdapat pergerakan 
nilai tukar yang asimetris. Apresiasi nilai tukar cenderung tertahan dibanding dengan depresiasi 
nilai tukar. Hal itu berbeda dengan kebijakan nilai tukar yang diterapkan oleh bank sentral 
lain yang telah menerapkan ITF sejak cukup lama yaitu Reserve Bank of Australia di mana 
pergerakan nilai tukar dolar Australia cenderung bersifat simetris.

Goo dan Siregar (2009) melihat pergerakan nilai tukar di Indonesia dan Thailand dan 
perannya sebagai shock absorber untuk periode PreAFC dan PostAFC. Rezim nilai tukar 
mengambang terkendali yang diadopsi oleh Indonesia PreAFC menimbulkan biaya ekonomi 
karena dalam periode tersebut nilai tukar Rupiah tidak dapat melaksanakan fungsi shock 
absorber dengan optimal. Relevansi hal tersebut karena terdapatnya perilaku shock yang 
asimetris antara Indonesia dengan negara dagang utama seperti Amerika Serikat.

Metodologi dan Data
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekonometrika deret waktu. Transmisi 
kebijakan moneter diestimasi menggunakan sistem persamaan Vector Autoregressions (VAR) 
dengan restriksi cholesky. Restriksi ini menangkap dinamika jangka pendek, di mana satu 
variabel dapat memengaruhi variabel lain secara kontemporer atau bersamaan, namun tidak 
sebaliknya.

Analisis lebih detail mengenai transmisi nilai tukar Rupiah ke inflasi serta faktor-faktor 
determinannya diestimasi menggunakan Autoregressive Distributed Lags (ARDL). Estimasi 
ARDL yang melibatkan lag variabel independen ditujukan untuk menangkap dinamika jangka 
pendek hubungan antarvariabel. Dari persamaan ARDL juga dapat diperoleh hubungan jangka 
panjang dari variabel independen yang memengaruhi variabel dependen.

Terkait peran nilai tukar Rupiah dalam perekonomian, estimasi model menggunakan VAR 
yang melibatkan restriksi matriks jangka panjang pembentuk VAR. Dalam estimasi tersebut, 
terdapat interaksi antarvariabel yang kontemporer, namun dalam jangka panjang hanya 
terdapat hubungan satu arah antara satu variabel dengan yang lainnya. 
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Metodologi
Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Nilai Tukar

Analisis transmisi dilakukan dengan estimasi sistem yang bersifat multivariate, dan 
mengasumsikan Indonesia adalah ekonomi terbuka skala kecil. Di dalam kerangka itu, variabel-
variabel domestik bersifat endogen dan dipengaruhi oleh variabel luar negeri yang bersifat 
eksogen, namun tidak sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini melakukan estimasi 
Vector Autoregressions (VAR). Kerangka estimasi pada dasarnya mengikuti Siswanto, Kurniati, 
Gunawan, dan Binhadi (2002). Estimasi dilakukan dalam dua tahap yaitu untuk melihat 
pengaruh shock kebijakan moneter terhadap nilai tukar Rupiah, dan untuk melihat pengaruh 
shock nilai tukar Rupiah terhadap inflasi. 

Di dalam tahap pertama, estimasi VAR dilakukan dengan melibatkan empat variabel yaitu 
suku bunga kebijakan ( ,ID ti ), selisih suku bunga pasar uang Indonesia dengan luar negeri 
( , ,

mm mm
ID t US ti i− ), net foreign assets atau NFA ( ,ID Tnfa ), dan nilai tukar Rupiah nominal ( ts ), 

sebagai berikut:

, , , ,            mm mm
t ID t ID t US t ID t tx i i i nfa s = −  (5.1)

Variabel suku bunga dinyatakan dalam persen, sementara variabel lainnya dalam log, dan 
mencerminkan level domestik Indonesia yang dinyatakan dengan subskrip ID. ts  adalah nilai 
tukar Rupiah nominal yang dinyatakan dalam IDR per unit USD, dengan demikian peningkatan 

ts  berarti pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap USD. Susunan variabel (ordering) sesuai 
dengan yang dinyatakan dalam Persamaan (5.1). VAR dalam Persamaan (5.1) diestimasi dengan 
mengikuti dekomposisi cholesky. Dengan demikian, sistem tersebut mengasumsikan bahwa 
kebijakan moneter tidak merespons selisih suku bunga, perkembangan NFA, atau pun nilai 
tukar Rupiah nominal secara kontemporer. Namun di sisi lain, shock kebijakan moneter akan 
memengaruhi selisih suku bunga, yang selanjutnya memengaruhi NFA, dan pada akhirnya 
berdampak pada nilai tukar Rupiah nominal. 

Selain spesifikasi Persamaan (5.1), dilakukan alternatif estimasi dengan melihat pengaruh 
faktor risiko terhadap nilai tukar. Variabel suku bunga kebijakan diganti dengan variabel yang 
menangkap faktor risiko ( ,ID trisk ):

, , , ,            mm mm
t ID t ID t US t ID t tx risk i i nfa s = −  (5.2)

Variabel ,ID trisk  dinyatakan dalam log. Sejalan dengan spesifikasi sebelumnya, susunan 
variabel dalam Persamaan (5.2) yang diestimasi menggunakan dekomposisi cholesky 
mengasumsikan bahwa shock faktor risiko bersifat eksogen dan tidak kontemporer dengan 
variabel lainnya. Sementara itu, shock faktor risiko akan direspons oleh selisih suku bunga, 
level NFA, dan pergerakan nilai tukar Rupiah. 

Secara detail, metodologi yang digunakan diuraikan dalam subbab berikut.
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Di tahap kedua, estimasi VAR dilakukan untuk melihat pengaruh shock nilai tukar Rupiah 
melalui transmisi langsung maupun transmisi tidak langsung ke inflasi. Transmisi langsung 
dijelaskan melalui pengaruh nilai tukar Rupiah nominal terhadap harga impor ( ,

m
ID tp ) yang 

selanjutnya memengaruhi indeks harga ( ,ID tp ). Spesifikasi VAR yang diestimasi adalah:

 , ,        m
t t ID t ID tx s p p =   (5.3)

di mana semua variabel dinyatakan dalam log. Estimasi VAR untuk transmisi tidak langsung 
dilakukan dengan melihat pengaruh nilai tukar ke net ekspor ( ,ID tnx ), yang selanjutnya 
berdampak pada PDB ( ,ID ty ), dan pada gilirannya indeks harga. Dengan demikian, spesifikasi 
VAR yang digunakan adalah:

, , ,            t t ID t ID t ID tx s nx y p =   (5.4)

Semua variabel dinyatakan dalam log.

VAR dalam Persamaan (5.3) dan (5.4) diestimasi menggunakan dekomposisi cholesky. 
Dengan demikian, shock nilai tukar Rupiah nominal diasumsikan bersifat eksogen yang akan 
memengaruhi inflasi baik melalui pergerakan harga impor maupun melalui tekanan harga dari 
net ekspor dan aktivitas ekonomi.

Transmisi Nilai Tukar ke Inflasi

Untuk melihat transmisi ke inflasi, penelitian ini membagi asesmen dalam beberapa tahapan. 
Pada tahap awal, penelitian akan melihat pengaruh nilai tukar dalam inflasi di Indonesia. 
Estimasi regresi dilakukan dengan model Autoregressive Distributed Lags (ARDL) sebagai 
berikut:

 (5.5)

itπ merupakan log differences pada seasonally adjusted indeks harga di Indonesia. Untuk 
melihat tahapan pass-through transmisi nilai tukar di Indonesia, estimasi dilakukan pada 
empat indeks harga, yaitu IHK, indeks harga inti, IHPB dan IHPB Impor.  merupakan delta 
log kurs Rupiah. Model disusun dengan melihat pengaruh nilai tukar baik contemporaneous 
maupun dengan lag tambahan untuk melihat dampak ERPT dalam jangka waktu yang lebih 
panjang. Dalam hal ini digunakan tambahan lag hingga 11 bulan untuk menangkap dampak 
pergerakan nilai tukar selama setahun. 

Mengikuti Bussiere (2013); Cheikh and Rault (2015); dan Jasova et al. (2016), estimasi yang 
digunakan mengasumsikan struktur yang tidak linear. Adanya hipotesis menu cost di mana 
perusahaan cenderung menghindari perubahan harga jika perubahan nilai tukar terbatas 
dan hanya melakukan perubahan jika perubahan nilai tukar dianggap besar melandasi 
ketidaklinearan struktur estimasi. Selain karena linearitas,   2Δ ts dan  3Δ ts  juga digunakan 
untuk menangkap faktor volatilitas pada persamaan. Sementara itu,  tY merupakan output 
gap, sedangkan tX  merupakan variabel kontrol. Pada penelitian ini, administered prices dan 
volatile food digunakan sebagai variabel kontrol. 
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Berdasarkan persamaan tersebut, studi ini melakukan estimasi pass-through dengan melihat 
dampak nilai tukar secara contemporaneous, tahunan dan juga dalam jangka panjang. Pass-
through secara contemporaneous didefinisikan sebagai koefisien dari log contemporaneous 
pada variabel . Pass-through secara tahunan didefinisikan sebagai penjumlahan dari koefisien 

Ä ts

 selama 12 bulan ( 0 1 2 11.γ γ γ γ+ + +… + ). Sementara itu pass-through secara long-run 
didefinisikan sebagai pass-through tahunan dibagi dengan 1 minus koefisien 

Ä ts

, yaitu  
( ( )0 1 2 11) / 1γ γ γ γ δ+ + +…+ − . Dalam langkah berikutnya, untuk mengetahui evolusi dari 
pass-through nilai tukar dalam periode yang lebih panjang, dilakukan rolling regression ARDL 
dari Persamaan (5.5) dengan window 12 tahun (144 bulan).

Perbedaan respons ERPT yang didapat dari hasil rolling regression menjadi pertanyaan 
penelitian selanjutnya. Analisis dilakukan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi pass-
through nilai tukar Rupiah ke inflasi. Beberapa faktor penjelas adalah kredibilitas kebijakan 
moneter, menu cost, serta volatilitas nilai tukar Rupiah. Pendekatan yang dilakukan adalah 
berdasarkan Carriere-Swallow et al. (2016) dengan persamaan:

 (5.6)

Berdasarkan persamaan tersebut, koefisien ERPT yang telah didapatkan dari estimasi di 
Persamaan (5.5), yaitu β , diregresikan dengan variabel-variabel penjelas X , dengan panjang 
window τ . Dalam hal ini, konsisten dengan estimasi sebelumnya, panjang window yang 
digunakan adalah 12 tahun. Variabel-variabel penjelas yang digunakan adalah rata-rata tingkat 
inflasi, standar deviasi inflasi, rata-rata perubahan nilai tukar Rupiah nominal, serta standar 
deviasi nilai tukar Rupiah nominal. Hal itu untuk menggambarkan dampak level dan volatilitas 
variabel-variabel inflasi dan nilai tukar. 

Peran dari kredibilitas kebijakan moneter juga akan diuji secara khusus sebagai salah satu 
determinan ERPT. Sesuai dengan hipotesis Carriere-Swallow et al. (2016), pengujian dilakukan 
dengan dasar apakah stabilitas harga yang lebih baik serta dengan mengarahkan ekspektasi 
inflasi, kebijakan moneter dapat menekan ERPT pada inflasi dengan mereduksi second-round 
pass-through.

 Δ ts
 Δ ts

 ΘXτ τ τβ ε= +

Peran Nilai Tukar Rupiah dalam Perekonomian Indonesia

Penelitian ini mengikuti kerangka teoretis Clarida dan Gali (1994) yang dibangun berdasarkan 
kerangka model makro perekonomian dua negara yang bersifat stokastik dengan harga rigid 
dari Obstfeld (1985) dan Dornbusch (1976). Terdapat empat persamaan utama dalam model 
tersebut sebagai berikut:

 
( )1

d
t t t t t t ty d q i E p pη σ + = + − − −  (5.7)

 
( ) 11 e e

t t t tp E p pθ θ−= − + (5.8)

 
s
t t t tm p y iλ− = − (5.9)

 
( )1t t t ti E s s+= − (5.10)
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Semua variabel kecuali suku bunga dinyatakan dalam log dan mencerminkan level domestik 
relatif terhadap mitra luar negeri. Persamaan (5.7) adalah kurva IS untuk ekonomi terbuka di 
mana permintaan relatif ( d

ty ) merupakan fungsi dari demand shock ( td ), level nilai tukar riil 
( t t tq s p= − ), serta suku bunga riil. Persamaan (5.8) menunjukkan penentuan tingkat harga, 
di mana indeks harga relatif pada periode t  ( tp ) adalah rata-rata tertimbang dari ekspektasi 
tingkat harga dari market clearing serta tingkat harga pada saat market clearing itu sendiri 
di periode t  (

e
tp ). Persamaan (5.9) adalah kurva LM yang menunjukkan bahwa tingkat uang 

beredar riil berhubungan positif dengan output relatif dan berhubungan negatif dengan tingkat 
suku bunga riil relatif. Tingkat suku bunga riil relatif ( ti ) di Persamaan (5.10) mengikuti kondisi 
paritas suku bunga di mana ts  adalah nilai tukar nominal.

Clarida dan Gali (1994) mengenalkan tiga shock stokastik dalam model di atas yaitu relatif 
supply shock, demand shock, dan shock nominal. Total penawaran relatif s

ty  dan uang beredar 
riil  tm  mengikuti random walk, sementara demand shock relatif ( td ) memiliki komponen 
yang bersifat permanen dan temporer:

 1
s s s
t t ty y ε−= + (5.11)

 1 1
d d

t t t td d ε γε− −= + − (5.12)

 1
n

t t tm m ε−= + (5.13)

Model makro ini dapat diperoleh solusinya untuk ekuilibrium dalam jangka panjang pada 
saat harga bersifat fleksibel27, sebagai berikut:

 
e s
t ty y= (5.14)

 
( ) 1

( ) /e s d
t t t tq y d η η η σ σγε

−
 = − + +  (5.15)

 
( ) ( )1 11e s d

t t t tp m y λ λ η σ γε− −= − + + + (5.16)

Dalam jangka panjang, output relatif (
e
ty ), nilai tukar riil ( e

tq ) dan tingkat harga relatif  
(

e
tp ) dipengaruhi oleh tiga jenis shock yaitu supply ( s

tε ), demand ( d
tε ) dan nominal ( n

tε ). 
Susunan tiga variabel tersebut berpola segitiga dalam jangka panjang. Hanya supply shock 
yang memengaruhi output relatif dalam jangka panjang, sementara supply dan demand 
shock memengaruhi nilai tukar riil dalam jangka panjang, dan ketiga shock berdampak 
pada tingkat harga relatif dalam jangka panjang. Landasan teoretis ini dapat digunakan 
untuk mengestimasi model ekonomi dan mengidentifikasi shock yang terjadi berdasarkan 
data empiris. Secara spesifik, Clarida dan Gali (1994) mengestimasi VAR menggunakan tiga 

variabel dalam first difference,  [ ]Δ Δ     Δ     Δt t t tx y q p=  dan mengidentifikasi ketiga shock, 

 Δ     Δ     Δs d n
t t t tε ε ε ε =   . Shock nominal diidentifikasi dengan mengasumsikan bahwa shock 

tersebut tidak memengaruhi nilai tukar riil dan output relatif dalam jangka panjang. Sementara 
itu, demand shock relatif tidak memiliki dampak jangka panjang terhadap output relatif.

27  Penurunan secara mendetail dielaborasi oleh Clarida dan Gali (1994).
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Nilai tukar Rupiah saat ini mengambang bebas terhadap dolar Amerika Serikat. Dalam 
kondisi tersebut, fleksibilitas nilai tukar Rupiah dapat berperan untuk menyerap berbagai shock 
yang terjadi. Manfaat nilai tukar Rupiah sebagai shock absorber sangat dipengaruhi oleh jenis 
shock yang terjadi di perekonomian dan di nilai tukar Rupiah itu sendiri. Nilai tukar Rupiah 
yang fleksibel dapat menghasilkan penyesuaian tingkat harga relatif di Indonesia dalam waktu 
singkat pada saat harga dalam negeri berubah secara lambat. 

Penyesuaian tingkat harga relatif mendorong perubahan dalam pengeluaran masyarakat 
sehingga output dapat berkurang (atau meningkat) di tengah absennya perubahan harga. 
Sebagai contoh, shock yang menyebabkan turunnya permintaan akan mendorong depresiasi 
nilai tukar dan pada gilirannya menghasilkan permintaan ekstra (Mundell, 1961). Dalam hal 
ini, nilai tukar melaksanakan peran sebagai shock absorber. Sebaliknya, pergerakan nilai tukar 
yang merespons shock nominal dapat mengakibatkan dampak yang tidak diinginkan terhadap 
tingkat harga relatif. Misalnya, shock keuangan yang bersifat negatif terhadap perekonomian 
akan mendorong kenaikan suku bunga, sehingga nilai tukar akan cenderung terapresiasi. 
Dalam kondisi itu dapat terjadi penurunan output sehingga nilai tukar berperan sebagai shock 
amplifier.

Data
Data yang digunakan secara umum adalah data-data makroekonomi yang dapat diperoleh 
dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Mayoritas sumber data yang digunakan 
adalah CEIC, dengan beberapa data tambahan bersumber dari ICRG, Consensus Economics, 
dan Bloomberg. Daftar lengkap variabel yang digunakan, satuan, serta sumber data untuk setiap 
variabel ditampilkan di Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Daftar Variabel dan Sumber Data
Tabel ini menampilkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, satuan, serta sumber data yang digunakan.

Variabel Satuan Sumber
Suku bunga kebijakan Indonesia % Bank Indonesia/CEIC

Suku bunga pasar uang Indonesia % Bank Indonesia/CEIC

Suku bunga pasar uang Amerika Serikat % CEIC

Net Foreign Assets (NFA) Indonesia USD Bank Indonesia/CEIC

Country risk Indonesia Indeks International Country risk Guide (ICRG)

IDR per unit USD IDR/USD Bank Indonesia/CEIC

Nominal Effective Exchange Rate (NEER) IDR terhadap USD Indeks BIS/CEIC

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indonesia Indeks BPS/CEIC

IHPB Impor Indonesia Indeks BPS/CEIC

Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia Indeks BPS/CEIC

IHK Amerika Serikat Indeks CEIC

Indeks Harga Volatile Food Indonesia Indeks BPS/CEIC

Indeks Harga Administered Prices Indonesia Indeks BPS/CEIC

Net Ekspor Riil Indonesia IDR BPS/CEIC

PDB Riil Indonesia IDR BPS/CEIC

PDB Riil Amerika Serikat USD CEIC

Standar Deviasi Proyeksi Inflasi % Consensus Economics

Standar Deviasi Proyeksi Suku Bunga Deposito 3 Bulan % Consensus Economics

Profit Margin Perusahaan Terbuka di Indonesia % Bloomberg
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Hasil Penelitian
Bagian ini menguraikan hasil empiris dari estimasi model VAR untuk melihat transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar. Estimasi dilakukan dalam dua tahap. Pertama, 
estimasi untuk melihat respons nilai tukar Rupiah terhadap shock kebijakan moneter. Untuk 
melengkapi analisa tahap pertama, dilakukan juga estimasi model yang sama di mana variabel 
suku bunga kebijakan diganti menggunakan variabel faktor risiko (country risk). Kedua, 
estimasi untuk melihat pass-through dari shock nilai tukar Rupiah ke inflasi baik melalui harga 
impor (transmisi langsung), maupun melalui net ekspor dan pergerakan PDB (transmisi tidak 
langsung).

Hasil empiris dari uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perubahan perilaku transmisi 
dari nilai tukar Rupiah ke inflasi. Subbab berikutnya melakukan analisa lebih lanjut dengan 
secara khusus melihat ERPT dari waktu ke waktu. Selain itu, dilakukan eksplorasi terhadap 
faktor-faktor yang memengaruhi ERPT di Indonesia.

Nilai tukar Rupiah juga memiliki peran dalam perekonomian. Dalam kondisi terjadi kejutan 
dan dinamika ekonomi, apresiasi dan depresiasi nilai tukar Rupiah memengaruhi kondisi 
perekonomian dalam negeri. Subbab terakhir mendekomposisi sumber pergerakan nilai tukar 
Rupiah dari shock yang berasal dari aktivitas ekonomi riil sisi suplai, sisi permintaan, serta 
shock yang berasal dari variabel nominal.

Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Nilai Tukar

Terdapat tiga periode yang memengaruhi kondisi struktural perekonomian di Indonesia yaitu 
AFC di tahun 1997/1998, penerapan ITF di Indonesia sejak Juli 2005, dan GFC di tahun 2008-
2009. Bagian ini mempertimbangkan kondisi tersebut dan membagi analisis ke dalam tiga 
periodisasi sebagai berikut:

i. Periode PreAFC dari Januari 1990 – Juni 1997 dan PostAFC dari Januari 2000 – Maret 
2019

ii. Periode PreITF dari Januari 2000 – Juni 2005 dan PostITF dari Juli 2005 – Maret 2019

iii. Periode PreGFC dari Januari 2000 – Desember 2007 dan PostGFC dari Januari 2009 – 
Maret 2019

Periode PreAFC dan PostAFC

Grafik 5.1 menampilkan impulse response functions (IRF) dari 1% shock kebijakan moneter 
dengan selang kepercayaan 90%28. Panel A menunjukkan respons (dalam %) suku bunga 
kebijakan, selisih suku bunga, NFA, dan nilai tukar Rupiah nominal, untuk periode PreAFC 
dan PostAFC. Secara umum, shock kebijakan moneter mendorong kenaikan selisih suku bunga, 
peningkatan NFA, dan apresiasi nilai tukar Rupiah nominal. 

28  VAR diestimasi menggunakan lag sebanyak 6 bulan, yang merupakan hasil VAR yang optimal setelah 
mempertimbangkan uji panjang lag AIC, uji normalitas, serta uji stabilitas.
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Grafik 5.1. Impulse Response Functions dari Shock Kebijakan Moneter  
PreAFC dan PostAFC

Grafik ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi (garis solid) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR), dan batas atas 
serta batas bawah selang kepercayaan 90% (garis putus-putus). Panel A menunjukkan impulse response function (IRF) terhadap 1% shock kebijakan 
moneter, dan Panel B menunjukkan IRF terhadap 1% shock faktor risiko (country risk). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan 
observasi periode PreAFC mencakup Januari 1990 – Juni 1997 untuk shock kebijakan moneter, Januari 1992 – Juni 1997 untuk shock faktor risiko, dan 
periode PostAFC mencakup Januari 2000 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.
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Pengaruh shock kebijakan moneter terhadap suku bunga kebijakan pada periode PreAFC 
relatif temporer. Dampak kenaikan suku bunga kebijakan sebesar 1% diikuti dengan besaran 
yang semakin mengecil. Suku bunga kembali ke level awalnya dalam kurun waktu sekitar satu 
tahun. Hal itu berbeda dengan dampak pada periode PostAFC, di mana pergerakan suku bunga 
kebijakan baru kembali ke level awalnya setelah sekitar dua tahun.

Shock kebijakan moneter sebesar 1% berdampak pada kenaikan selisih suku bunga. Di periode 
PreAFC, dalam kurun waktu 36 bulan, rata-rata kenaikan selisih suku bunga sebesar 0,03% 
(Tabel 5.2). Dampak kenaikan selisih suku bunga tersebut meningkat pada periode PostAFC, 
di mana kenaikan selisih suku bunga rata-rata mencapai 1,13% dalam kurun waktu 36 bulan. 
Selain itu, kenaikan selisih suku bunga tercatat signifikan sampai dengan 18 bulan pertama.

Tabel 5.2. Transmisi Kebijakan Moneter Periode PreAFC dan PostAFC

Tabel ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) terhadap 1% shock kebijakan 
moneter, country risk, dan nilai tukar Rupiah nominal. Kolom rata-rata dampak adalah rata-rata respons (dalam persen) selama 36 bulan dari impulse 
response function (IRF) model VAR terkait. Kolom signifikan menunjukkan bulan di mana IRF berbeda dari nol dengan tingkat kepercayaan 10%. Data 
yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode PreAFC mencakup Januari 1990 – Juni 1997 untuk shock kebijakan moneter 
dan nilai tukar Rupiah nominal, Januari 1992 – Juni 1997 untuk shock faktor risiko, dan periode PostAFC mencakup Januari 2000 – Maret 2019. Data 
bersumber dari CEIC. Kolom Warjiyo dan Agung (2002) menunjukkan bulan di mana IRF berbeda dari nol dari studi Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan 
Binhadi di dalam Warjiyo dan Agung (2002).

PreAFC PostAFC

Rata-rata 
Dampak (%)

Signifikan Warjiyo dan Agung 
(2002)

Rata-rata 
Dampak (%)

Signifikan Warjiyo dan Agung 
(2002)

Respons Terhadap 1% Shock Kebijakan Moneter
Selisih Suku Bunga 0,03 Bulan 1-2 Bulan 1-7 1,13 Bulan 2-18 Bulan 1-5
NFA 0,50 Bulan 16-17 Bulan 1-6 1,91 - Bulan 1, 3
Nilai Tukar Rupiah Nominal -0,15 Bulan 4, 28-36 - -2,59 Bulan 1-2 Bulan 1-4

Respons Terhadap 1% Shock Country Risk
Selisih Suku Bunga -0,04 Bulan 1, 8 - -0,16 Bulan 1-21 -
NFA -0,59 - Bulan 6-9 0,43 - -
Nilai Tukar Rupiah Nominal -0,13 Bulan 1-4 - 0,38 Bulan 1-2 Bulan 1

Respons Terhadap 1% Shock Nilai Tukar Rupiah Nominal
Transmisi Langsung
IHPB Impor 0,47 - - 0,12 Bulan 1-11 Bulan 2-7
IHK 0,22 Bulan 30-36 - 0,11 Bulan 11-36 Bulan 2-7

Transmisi Tidak Langsung
Net ekspor 0,76 Bulan 2 - 0,21 Bulan 1, 8-24 Bulan 3
PDB 0,51 Bulan 2-4 - -0,02 Bulan 2-3, 10-11 -
IHK 0,27 - - 0,02 - Bulan 2-6



147 Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Bab 5: Revisit Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Nilai Tukar

Kenaikan suku bunga di Indonesia relatif terhadap luar negeri (Amerika Serikat) 
mencerminkan kenaikan imbal hasil penempatan aset di Indonesia relatif terhadap luar 
negeri. Hal tersebut mendorong arus modal masuk dari luar negeri ke Indonesia, dalam bentuk 
kenaikan NFA. Di periode PreAFC, NFA tercatat rata-rata naik 0,50% dalam kurun waktu 36 
bulan. Respons kenaikan NFA tercatat lebih besar di periode PostAFC, sebesar rata-rata 1,91% 
(Tabel 5.2). 

Arus modal masuk ke Indonesia dari luar negeri mendorong peningkatan valuasi nilai tukar 
Rupiah nominal. Nilai tukar Rupiah pada periode PreAFC mengalami apresiasi dari bulan 
pertama shock kebijakan moneter. Selama 36 bulan, rata-rata apresiasi nilai tukar Rupiah 
mencapai 0,15%. Di periode PostAFC, nilai tukar Rupiah pada awalnya mengalami depresiasi 
selama 10 bulan (Grafik 5.1), untuk selanjutnya mengalami apresiasi sebesar 6%. Namun, 
secara rata-rata selama 36 bulan nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi 2,59%.

Selanjutnya, Panel B di Grafik 5.1 menunjukkan dinamika variabel-variabel makroekonomi 
terhadap shock yang terjadi pada faktor risiko (country risk). Faktor risiko yang digunakan 
adalah variabel komposit indeks risiko dari International Country Risk Guide (ICRG). Kenaikan 
ICRG mencerminkan perbaikan risiko secara umum yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, 
keuangan, dan politik. Dengan demikian, 1% shock mengindikasikan perbaikan risiko.

Di periode PreAFC, sebagaimana halnya shock kebijakan moneter, shock perbaikan faktor 
risiko menunjukkan dampak inersia yang relatif singkat. Dalam kurun waktu kurang dari 10 
bulan, inersia faktor risiko kembali ke level awalnya. Sementara itu, inersia shock faktor risiko 
di periode PostAFC menunjukkan dampak yang permanen. 

Perbaikan faktor risiko mendorong berkurangnya kompensasi penempatan aset di dalam 
negeri, tercermin pada selisih suku bunga yang menurun. Di periode PreAFC, selisih suku bunga 
turun sampai dengan 0,5% di sekitar bulan ke-9, untuk selanjutnya kembali ke level awal setelah 
sekitar 20 bulan. Di periode PostAFC, dampak maksimum penurunan selisih suku bunga relatif 
lebih kecil dibanding dengan dampak di periode PreAFC, yaitu sampai dengan 0,4%. Namun, 
dampak tersebut lebih permanen di mana selisih suku bunga kembali ke level awal setelah tiga 
tahun. Secara keseluruhan, dalam waktu 36 bulan, rata-rata selisih suku bunga turun 0,04% 
di periode PreAFC dan turun 0,16% di periode PostAFC (Tabel 5.2). 

Perbaikan faktor risiko dan penurunan imbal hasil memberi dampak yang berbeda terhadap 
aliran modal di periode PreAFC dan PostAFC. Inersia faktor risiko yang temporer dan 
penurunan selisih suku bunga yang relatif kecil hanya dapat mendorong kenaikan NFA kurang 
dari satu tahun di periode PreAFC. Sementara itu, perbaikan faktor risiko yang permanen di 
periode PostAFC mendorong kenaikan NFA, yang mencapai rata-rata 0,43% selama 36 bulan.
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Grafik 5.2. Impulse Response Functions dari Shock Nilai Tukar PreAFC dan 
PostAFC

Grafik ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi (garis solid) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR), dan batas atas serta 
batas bawah selang kepercayaan 90% (garis putus-putus). Panel A menunjukkan impulse response function (IRF) terhadap 1% shock nilai tukar Rupiah 
nominal untuk transmisi ke inflasi melalui harga impor (direct pass-through), dan Panel B menunjukkan IRF terhadap 1% shock nilai tukar Rupiah 
nominal untuk transmisi ke inflasi melalui PDB (indirect pass-through). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode 
PreAFC mencakup Januari 1990 – Juni 1997, dan periode PostAFC mencakup Januari 2000 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.
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Perbedaan respons terhadap faktor risiko juga ditunjukkan oleh perilaku nilai tukar Rupiah 
nominal. Di periode PreAFC, nilai tukar Rupiah nominal mengalami apresiasi yang relatif 
permanen. Selama 36 bulan, rata-rata apresiasi nilai tukar Rupiah nominal berkisar 0,13% 
untuk 1% shock faktor risiko. Di periode PostAFC, nilai tukar Rupiah hanya mengalami apresiasi 
sekitar 4 bulan pertama setelah shock, untuk selanjutnya mengalami depresiasi. Nilai tukar 
Rupiah nominal terindikasi lebih dipengaruhi oleh faktor harga di periode PostAFC. Selisih 
suku bunga mengalami penurunan dalam kurun waktu yang cukup lama sekitar tiga tahun, 
sehingga nilai tukar Rupiah cenderung mengalami depresiasi.

Grafik 5.2 menunjukkan perilaku transmisi nilai tukar Rupiah terhadap inflasi IHK. Panel 
A menggambarkan respons dari 1% shock depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap harga impor, 
yang selanjutnya memengaruhi tingkat inflasi IHK. Jalur tersebut merupakan transmisi 
langsung atau direct pass-through. Panel B menunjukkan respons 1% shock depresiasi nilai 
tukar Rupiah terhadap inflasi melalui pergerakan ekspor bersih (net exports) dan pergerakan 
PDB, atau transmisi tidak langsung (indirect pass-through).

IRF transmisi langsung menunjukkan bahwa pass-through nilai tukar Rupiah mengalami 
penurunan dari periode PreAFC ke PostAFC. Harga impor di periode PreAFC mengalami 
kenaikan permanen sekitar 0,47% (Tabel 5.2), sementara di periode PostAFC mengalami 
kenaikan dalam kurun waktu dua tahun pertama sebelum kembali ke level awal. Secara rata-
rata, dalam 36 bulan harga impor naik hanya 0,12%.

Pergerakan harga impor selanjutnya tertransmisi ke inflasi IHK. Di periode PreAFC, inflasi 
IHK mengalami kenaikan sebesar rata-rata 0,22%. Sementara itu di periode PostAFC, pengaruh 
ke inflasi IHK hanya setengah dari dampak di periode PreAFC. 

IRF transmisi tidak langsung juga menunjukkan perbedaan yang senada. Secara umum, 
pass-through dari nilai tukar Rupiah ke inflasi mengalami penurunan dari periode PreAFC ke 
PostAFC. Di periode PreAFC, depresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 1% mendorong kenaikan net 
ekspor rata-rata 0,76% untuk periode 36 bulan setelah shock terjadi. Dampak tersebut menjadi 
hanya sekitar 0,21% pada periode PostAFC (Tabel 5.2).

Kenaikan net ekspor yang relatif tinggi di periode PreAFC memengaruhi tingkat pertumbuhan 
ekonomi. PDB mengalami kenaikan permanen, dan secara rata-rata naik 0,51% dalam kurun 
waktu 36 bulan. Sementara itu di periode PostAFC, PDB relatif tidak mengalami perubahan di 
tengah depresiasi nilai tukar Rupiah.

Dampak ke inflasi IHK juga mengalami perubahan yang relatif struktural jika membandingkan 
periode PreAFC dan PostAFC. 1% shock depresiasi nilai tukar Rupiah mendorong kenaikan 
inflasi rata-rata 0,27% dalam 36 bulan di periode PreAFC. Namun, di periode PostAFC inflasi 
IHK relatif tidak mengalami perubahan.

Secara umum, uraian di atas menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang struktural 
mengenai respons nilai tukar Rupiah nominal terhadap shock kebijakan moneter, serta dari 
pass-through nilai tukar Rupiah ke inflasi IHK. Sesudah AFC, nilai tukar Rupiah lebih responsif 
terhadap pergerakan suku bunga. Hal itu sejalan dengan rezim nilai tukar Rupiah di Indonesia 
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yang mengambang bebas setelah AFC, dibanding dengan rezim yang mengambang terkendali 
sebelum AFC. Namun, pass-through nilai tukar Rupiah ke inflasi IHK baik melalui harga 
impor (direct) atau PDB (indirect) cenderung berkurang setelah AFC. Faktor-faktor lain yang 
memengaruhi inflasi IHK setelah AFC menjadi lebih dominan dibanding dengan faktor nilai 
tukar Rupiah, seperti ketergantungan terhadap barang-barang impor atau ekspektasi inflasi.

Dibanding dengan studi sebelumnya yaitu Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan Binhadi 
(2002) di dalam Warjiyo dan Agung (2002), terdapat beberapa perbedaan respons variabel 
makroekonomi. Sebagai contoh, kolom Warjiyo dan Agung (2002) di Tabel 5.2 menunjukkan 
bahwa nilai tukar Rupiah nominal tidak signifikan bergerak merespons shock kebijakan moneter 
di periode PreAFC. Selain itu, terkait respons terhadap shock dari country risk, hasil studi di 
dalam Warjiyo dan Agung (2002) tidak menemukan pergerakan yang signifikan dari selisih 
suku bunga dan nilai tukar nominal untuk periode PreAFC. Demikian juga, Warjiyo dan Agung 
(2002) tidak menemukan signifikansi berjalannya transmisi shock kebijakan moneter melalui 
nilai tukar Rupiah nominal baik untuk transmisi langsung maupun tidak langsung di periode 
PreAFC. Untuk periode PostAFC, respons variabel makroekonomi di dalam penelitian ini relatif 
sejalan dengan hasil studi sebelumnya (Tabel 5.2).

Beberapa perbedaan tersebut karena beberapa hal, antara lain penggunaan spesifikasi model 
VAR yang berbeda. Selain itu, variabel yang digunakan di dalam studi ini mengalami revisi 
dibandingkan dengan publikasi data pertama kali. Lebih jauh, spesifikasi variabel di dalam 
penelitian ini mengikuti praktik yang banyak diterapkan di literatur yaitu dalam persen untuk 
variabel suku bunga dan dalam log untuk level variabel makroekonomi lainnya. Sementara 
itu, penelitian Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan Binhadi (2002) menggunakan transformasi 
perubahan tahunan dalam persen. Variabel makroekonomi relatif tidak responsif dalam 
perubahan tahunan terutama di periode PreAFC, sebagaimana yang ditunjukkan dalam Tabel 
5.2.

Untuk periode PostAFC, Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan Binhadi (2002) menggunakan 
periode dari Oktober 1998 sampai dengan April 2001. Periode tersebut memiliki observasi 
kurang dari tiga tahun, sehingga robustness studi tersebut cukup terbatas. Penelitian ini 
melengkapi keterbatasan hasil estimasi yang dilakukan Siswanto, Kurniati, Gunawan, dan 
Binhadi (2002) dengan melakukan estimasi ulang menggunakan data yang lebih panjang.

Periode PreITF dan PostITF

Grafik 5.3 menampilkan IRF dari 1% shock kebijakan moneter dengan selang kepercayaan 
90% untuk periode PreITF dan PostITF. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa respons dari 
selisih suku bunga relatif sejalan dengan shock suku bunga kebijakan baik PreITF maupun 
PostITF. Dalam jangka pendek, respons dari kenaikan suku bunga kebijakan akibat shock dari 
kebijakan moneter mendorong kenaikan selisih suku bunga, signifikan sampai dengan bulan 
ke-8. Namun demikian, kenaikan selisih suku bunga tersebut bersifat temporer. Dalam jangka 
panjang, secara rata-rata dampak kenaikan 1% kebijakan moneter pada selisih suku bunga 
adalah 0% pada periode PostITF. 
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Grafik 5.3. Impulse Response Functions dari Shock Kebijakan Moneter PreITF 
dan PostITF

Grafik ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi (garis solid) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR), dan batas atas serta 
batas bawah selang kepercayaan 90% (garis putus-putus). Panel A menunjukkan impulse response function (IRF) terhadap 1% shock kebijakan moneter, 
dan Panel B menunjukkan IRF terhadap 1% shock faktor risiko (country risk). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode 
PreITF mencakup Januari 2000 – Juni 2005, dan periode PostITF mencakup Juli 2005 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.

Terbatasnya dampak suku bunga kebijakan pada selisih suku bunga mendorong tidak adanya 
dampak pada kenaikan NFA pada periode PostITF. Kenaikan suku bunga juga membutuhkan 
faktor pendukung lainnya, antara lain membaiknya persepsi risiko. Hal ini ditunjukkan oleh 
Panel B di mana perbaikan faktor risiko (country risk) berdampak positif pada NFA, terutama 
pada periode PostITF. 

Seiring dengan terbatasnya dampak pada NFA, shock kebijakan moneter berdampak pada 
depresiasi nilai tukar Rupiah nominal. Shock kebijakan moneter sebesar 1% berdampak pada 
depresiasi nilai tukar Rupiah nominal sebesar 6,13% pada periode PostITF dengan dampak 
yang masih signifikan hingga 36 bulan setelah kenaikan suku bunga (Tabel 5.3). 

Panel A: IRF dari shock kebijakan moneter Panel B: IRF dari shock faktor risiko
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Tabel 5.3. Transmisi Kebijakan Moneter Periode PreITF dan PostITF

Tabel ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) terhadap 1% shock 
kebijakan moneter, country risk, dan nilai tukar Rupiah nominal. Kolom rata-rata dampak adalah rata-rata respons (dalam persen) 
selama 36 bulan dari impulse response function (IRF) model VAR terkait. Kolom signifikan menunjukkan bulan di mana IRF berbeda dari 
nol dengan tingkat kepercayaan 10%. Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode PreITF mencakup 
Januari 2000 – Juni 2005, dan periode PostITF mencakup Juli 2005 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.

Sementara itu, pada periode sebelum ITF, kenaikan suku bunga kebijakan direspons oleh 
kenaikan selisih suku bunga dan pada akhirnya mendorong kenaikan NFA. Kenaikan suku 
bunga kebijakan juga mendorong apresiasi nilai tukar. Shock kenaikan kebijakan moneter 
sebesar 1% mendorong apresiasi nilai tukar sebesar 4,66% hingga bulan ke 28.

Sejalan dengan shock suku bunga, shock dari country risk PreITF dan PostITF juga 
menunjukkan respons yang berbeda, terutama pada selisih suku bunga dan NFA. Pada periode 
PreITF, shock 1% perbaikan country risk berdampak positif pada rata-rata selisih suku bunga 
(0,03%). Namun, shock tersebut berdampak negatif pada NFA sebesar rata-rata -0,93% dan 
dampaknya cukup permanen. Signifikansi dari shock country risk PreITF terhadap selisih suku 
bunga dan NFA hanya terbatas pada bulan ke 1-2, 4, dan 7-9 pada selisih suku bunga dan pada 
bulan 3-5 pada NFA (Tabel 5.3). 

Di lain sisi, dampak shock country risk pada periode PostITF berdampak negatif pada selisih 
suku bunga dan berdampak positif pada NFA. Hal itu didukung meningkatnya keyakinan 
investor terhadap perbaikan faktor risiko yang kemudian menekan yield aset dalam negeri dan 
mendorong inflow. Namun demikian, dampak positif pada flows asing tersebut hanya bersifat 
temporer terhadap apresiasi nilai tukar nominal. Setelah beberapa bulan, nilai tukar Rupiah 

PreITF PostITF
Rata-rata Dampak 

(%)
Signifikan Rata-rata Dampak 

(%)
Signifikan

Respons Terhadap 1% Shock Kebijakan Moneter
Selisih Suku Bunga 0,2 Bulan 1, 6-12, 14 0 Bulan 2-8, 17-23
NFA 1,19 Bulan 1 -2,8 Bulan 1
Nilai Tukar Rupiah Nominal -4,66 Bulan 1-2, 14-28 6,13 Bulan 5-17, 28-36

Respons Terhadap 1% Shock Country Risk
Selisih Suku Bunga 0,03 Bulan 1-2, 4, 7-9 -0,05 Bulan 1-3
NFA -0,93 Bulan 3-5 0,14 Bulan 2
Nilai Tukar Rupiah Nominal 1,17 Bulan 7-20 0,4 Bulan 1-2, 18-36

Respons Terhadap 1% Shock Nilai Tukar Rupiah Nominal
Transmisi Langsung
IHPB Impor 0,31 Bulan 1-6, 8-9 0,13 Bulan 1
IHK 0,17 Bulan 2-30 0,21 Bulan 8-36

Transmisi Tidak Langsung
Net ekspor 0,14 Bulan 16 0,36 Bulan 1, 8, 10-23
PDB 0 - -0,04 Bulan 1-20
IHK 0,04 Bulan 1-16 -0,01 -
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kembali terdepresiasi. Secara keseluruhan, shock faktor risiko (perbaikan country risk) sebesar 
1% berdampak pada depresiasi nilai tukar secara rata-rata sebesar 0,40% dan signifikan pada 
bulan 1-2 dan 18-36 (Tabel 5.3). 

Lebih lanjut, Grafik 5.4 menunjukkan IRF nilai tukar pada inflasi, baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Pada transmisi langsung, shock 1% nilai tukar nominal tertransmisi 
secara positif pada inflasi, baik pada inflasi harga impor maupun IHK. Pada transmisi langsung 
melalui harga impor, pass-through dari shock nilai tukar tercatat lebih tinggi pada inflasi IHK 
pada periode PostITF dibandingkan dengan periode PreITF. Sementara itu, pass-through nilai 
tukar pada transmisi tidak langsung terhadap inflasi tidak lagi berpengaruh signifikan PostITF. 

Grafik 5.4. Impulse Response Functions dari Shock Nilai Tukar PreITF dan 
PostITF

Grafik ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi (garis solid) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR), dan batas atas serta 
batas bawah selang kepercayaan 90% (garis putus-putus). Panel A menunjukkan impulse response function (IRF) terhadap 1% shock nilai tukar Rupiah 
nominal untuk transmisi ke inflasi melalui harga impor (direct pass-through), dan Panel B menunjukkan IRF terhadap 1% shock nilai tukar Rupiah 
nominal untuk transmisi ke inflasi melalui PDB (indirect pass-through). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode 
PreITF mencakup Januari 2000 – Juni 2005, dan periode PostITF mencakup Juli 2005 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.
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Periode PreGFC dan PostGFC

Bagian ini mendalami transmisi kebijakan moneter untuk periode PreGFC dan PostGFC. 
Respons dari shock kebijakan moneter sebesar 1% pada periode PreGFC dan PostGFC terhadap 
suku bunga kebijakan dan selisih suku bunga tidak menunjukkan perbedaan secara signifikan 
(Grafik 5.5). Shock kebijakan moneter mendorong kenaikan selisih suku bunga pada jangka 
waktu pendek sebelum kembali turun pada jangka waktu yang lebih panjang. Shock kebijakan 
moneter sebesar 1% tersebut berdampak pada 0,51% kenaikan selisih suku bunga secara rata-
rata PostGFC (Tabel 5.4). Transmisi ini lebih tinggi dibandingkan periode PreGFC yang 
berdampak pada 0,31% kenaikan selisih suku bunga. 

Namun demikian, kenaikan selisih suku bunga tidak menyebabkan naiknya inflows asing, 
baik pada periode PreGFC maupun PostGFC, tercermin dari respons IRF pada NFA yang 
justru tercatat turun hingga bulan ke 30. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu pengamatan 
IRF dari shock kebijakan moneter selama 36 bulan, tidak ditemukan bahwa shock kebijakan 
moneter berpengaruh secara signifikan pada NFA.

Hal serupa juga terjadi pada respons terhadap nilai tukar Rupiah. Shock kebijakan moneter 
tidak ditemukan secara signifikan memengaruhi nilai tukar PostGFC. Pada awal periode, nilai 
tukar justru terdepresiasi, sebelum akhirnya membaik pada jangka panjang. Hal ini berbeda 
dengan respons PreGFC di mana shock kebijakan moneter berdampak pada apresiasi nilai tukar 
nominal hingga mencapai 6,10%  dengan dampak yang secara signifikan cukup permanen mulai  
bulan ke-6 sampai dengan bulan ke-36 (Tabel 5.4).

Sementara itu, dampak shock country risk baik PreGFC maupun PostGFC terkonfirmasi 
menurunkan selisih suku bunga pada bulan-bulan awal shock. Namun demikian, transmisi 
berikutnya pada pergerakan NFA tercatat berbeda. Pada periode sebelum GFC, perbaikan 
faktor risiko tidak mendorong NFA, flows asing justru tercatat keluar pada bulan-bulan awal 
setelah terjadi shock. Di lain sisi, pada periode PostGFC, perbaikan faktor risiko direspons oleh 
kenaikan NFA sejak awal periode shock dengan dampak yang cukup permanen. Perbedaan 
respons PreGFC dan PostGFC ini diduga juga merupakan dampak unconventional monetary 
policy dari berbagai bank sentral global PostGFC melalui Quantitative Easing (QE). QE 
diperkirakan berperan dalam mendorong capital inflows di Indonesia sebagai negara dengan 
yield yang tinggi.

Lebih lanjut, baik pada periode PreGFC maupun PostGFC, perbaikan faktor country risk 
tidak ditemukan mendorong apresiasi nilai tukar dalam jangka panjang. Secara jangka 
pendek, nilai tukar Rupiah sempat terapresiasi atas shock pada perbaikan country risk meski 
kemudian kembali bergerak melemah secara jangka panjang. Shock dari country risk sebesar 
1% berdampak pada depresiasi nilai tukar nominal sebesar 0,21% secara rata-rata PostGFC. 
Sementara dampak rata-rata shock pada periode PreGFC adalah depresiasi sebesar 1,63% 
(Tabel 5.4). 
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Grafik 5.5. Impulse Response Functions dari Shock Kebijakan Moneter PreGFC 
dan PostGFC

Grafik ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi (garis solid) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR), dan batas atas serta 
batas bawah selang kepercayaan 90% (garis putus-putus). Panel A menunjukkan impulse response function (IRF) terhadap 1% shock kebijakan moneter, 
dan Panel B menunjukkan IRF terhadap 1% shock faktor risiko (country risk). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi 
periode PreGFC mencakup Januari 2000 – Desember 2007, dan periode PostGFC mencakup Januari 2009 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.

Panel A: IRF dari shock kebijakan moneter Panel B: IRF dari shock faktor risiko
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PreGFC PostGFC
Rata-rata Dampak 

(%)
Signifikan Rata-rata Dampak 

(%)
Signifikan

Respons Terhadap 1% Shock Kebijakan Moneter
Selisih Suku Bunga 0,31 Bulan 2-4, 6-11 0,51 Bulan 1-12
NFA -1,03 - -1,41 -
Nilai Tukar Rupiah Nominal -6,1 Bulan 6-36 2,49 -

Respons Terhadap 1% Shock Country Risk
Selisih Suku Bunga -0,12 Bulan 1-2, 4, 6-13 -0,01 Bulan 1-12
NFA -0,24 Bulan 4 0,61 Bulan 1
Nilai Tukar Rupiah Nominal 1,63 Bulan 7-33 0,21 Bulan 5

Respons Terhadap 1% Shock Nilai Tukar Rupiah Nominal
Transmisi Langsung
IHPB Impor 0,22 Bulan 1-7 -0,05 -
IHK 0,18 Bulan 3-36 -0,03 -

Transmisi Tidak Langsung
Net ekspor 0,1 - -0,05 -
PDB 0 - -0,02 -
IHK 0,04 Bulan 3-15 -0,03 -

Tabel 5.4. Transmisi Kebijakan Moneter Periode PreGFC dan PostGFC

Tabel ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) terhadap 1% shock kebijakan 
moneter, country risk, dan nilai tukar Rupiah nominal. Kolom rata-rata dampak adalah rata-rata respons (dalam persen) selama 36 bulan dari impulse 
response function (IRF) model VAR terkait. Kolom signifikan menunjukkan bulan di mana IRF berbeda dari nol dengan tingkat kepercayaan 10%. 
Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode PreGFC mencakup Januari 2000 – Desember 2007, dan periode PostGFC 
mencakup Januari 2009 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.

Grafik 5.6 menunjukkan pass-through nilai tukar Rupiah ke inflasi untuk periode PreGFC 
dan PostGFC. Transmisi langsung sebagaimana yang ditunjukkan oleh Panel A menggambarkan 
bahwa pada periode PreGFC depresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 1% akan diikuti oleh kenaikan 
harga impor dan inflasi IHK yang cukup permanen. Dalam kurun waktu 36 bulan, harga 
impor dan inflasi IHK rata-rata naik 0,22% dan 0,18% (Tabel 5.4). Namun, periode PostGFC 
menunjukkan perkembangan yang berbeda. 1% shock depresiasi nilai tukar Rupiah diikuti oleh 
kenaikan harga impor dalam jangka pendek sekitar satu tahun, dan kenaikan inflasi hanya 
dalam sekitar tiga bulan. Dalam jangka panjang, depresiasi nilai tukar Rupiah relatif tidak 
memengaruhi pergerakan harga impor dan inflasi. 

Panel B menunjukkan perilaku transmisi tidak langsung dari nilai tukar Rupiah ke inflasi. Pada 
periode PreGFC, 1% depresiasi nilai tukar Rupiah mendorong kenaikan net ekspor. Dalam kurun 
waktu 36 bulan, rata-rata net ekspor naik 0,10% (Tabel 5.4). Namun, dampak ke PDB relatif 
minimal dan dampak ke inflasi IHK hanya naik rata-rata 0,04% selama 36 bulan. Sementara 
itu, untuk periode PostGFC, 1% depresiasi nilai tukar Rupiah cenderung menurunkan net ekspor 
pada bulan-bulan awal terjadinya shock. Hal ini dapat terjadi apabila ekspor Indonesia semakin 
tidak sensitif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah karena semakin besarnya porsi barang-
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Grafik 5.6. Impulse Response Functions dari Shock Nilai Tukar PreGFC dan 
PostGFC

Grafik ini meampilkan respons variabel-variabel makroekonomi (garis solid) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR), dan batas atas serta batas 
bawah selang kepercayaan 90% (garis putus-putus). Panel A menunjukkan impulse response function (IRF) terhadap 1% shock nilai tukar Rupiah nominal 
untuk transmisi ke inflasi melalui harga impor (direct pass-through), dan Panel B menunjukkan IRF terhadap 1% shock nilai tukar Rupiah nominal untuk 
transmisi ke inflasi melalui PDB (indirect pass-through). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi periode PreGFC mencakup 
Januari 2000 – Desember 2007, dan periode PostGFC mencakup Januari 2009 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.

Response of Nominal Exchange Rate%

0 10 20 30 40 50 60
-0,2

0,2

0,6

1,0

1,4

Response of Import Prices%

-0,3

-0,1

0,1

0,3

0,5

0 10 20 30 40 50 60

Response of In�ation%

0 10 20 30 40 50 60
-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Response of Nominal Exchange Rate%

0 10 20 30 40 50 60
-0,8

-0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

Response of Import Prices%

0 10 20 30 40 50 60
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

Response of In�ation%

0 10 20 30 40 50 60
-0,24

-0,16

-0,8

0

0,08

Response of Nominal Exchange Rate%

0 10 20 30 40 50 60
-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

0 10 20 30 40 50 60

Response of Net Exports%

-0,8

-1,2

-0,4

0,0

0,4

0,8

1,2

0 10 20 30 40 50 60
-0,08

-0,04

0

0,04

0,08

0,12
Response of GDP%

-0,08

0

0,08

0,16

0,24

0 10 20 30 40 50 60

Response of In�ation%

Response of Nominal Exchange Rate%

0 10 20 30 40 50 60
-0,4

0

0,4

0,8

1,2

1,6

0 10 20 30 40 50 60

Response of Net Exports%

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0

0,5

1,0

0 10 20 30 40 50 60
-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04
Response of GDP%

0 10 20 30 40 50 60

Response of In�ation%

-0,2

-0,1

0

0,1

Panel A: IRF dari shock nilai tukar, transmisi langsung Panel B: IRF dari shock nilai tukar, transmisi tidak langsung

barang komoditas. Di sisi lain, impor Indonesia sensitif terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah 
dengan semakin besarnya peran impor untuk memenuhi kebutuhan permintaan domestik baik 
untuk konsumsi maupun investasi. Turunnya net ekspor berdampak pada turunnya PDB (walau 
tidak signifikan), yang selanjutnya relatif tidak memengaruhi tingkat inflasi IHK.

PreGFC PreGFCPostGFC PostGFC



158

Bab 5: Revisit Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Nilai Tukar

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Perbedaan respons variabel ekonomi untuk berbagai periode yang berbeda-beda diringkas di 
dalam Tabel 5.5. Selanjutnya, menurunnya pass-through terhadap inflasi menjadi pertanyaan 
pada subbab berikutnya. Kurniati (2007) berargumen bahwa penurunan pass-through inflasi 
di Indonesia didorong oleh tren menurunnya ekspektasi inflasi, yang diindikasikan melalui 
survei. Penelitian ini akan menguji lebih mendalam ERPT di Indonesia tersebut, dengan melihat 
evolusi ERPT dari pergerakan barang impor, IHPB, inflasi inti, dan inflasi IHK. Selain itu, 
subbab berikutnya juga melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi ERPT 
di Indonesia tersebut.

Tabel 5.5. Rekapitulasi Durasi Variabel Makroekonomi terhadap Shock 
Kebijakan Moneter

Tabel ini menampilkan respons variabel-variabel makroekonomi dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) terhadap 1% shock kebijakan moneter 
dan country risk di Panel A, serta nilai tukar Rupiah nominal di Panel B. Informasi yang disampaikan adalah bulan di mana impulse response function 
(IRF) berbeda dari nol dengan tingkat kepercayaan 10%. Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi PreAFC mencakup Januari 
1990 – Juni 1997 untuk shock kebijakan moneter dan nilai tukar Rupiah nominal, Januari 1992 – Juni 1997 untuk shock faktor risiko, PostAFC mencakup 
Januari 2000 – Maret 2019, PreITF mencakup Januari 2000 – Juni 2005, PostITF mencakup Juli 2005 – Maret 2019, PreGFC mencakup Januari 2000 – 
Desember 2007, dan PostGFC mencakup Januari 2009 – Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.

Respons 1% Shock Kebijakan Moneter Respons 1% Shock Country Risk

Selisih Suku Bunga NFA Nilai Tukar Rupiah 
Nominal

Selisih Suku Bunga NFA Nilai Tukar Rupiah 
Nominal

PreAFC Bulan 1-2 Bulan 16-17 Bulan 4, 28-36 Bulan 1-8 - Bulan 1-4

PostAFC Bulan 2-18 - Bulan 1-2 Bulan 1-21 - Bulan 1-2

PreITF Bulan 1, 6-12, 14 Bulan 1 Bulan 1-2, 14-28 Bulan 1-2, 4, 7-9 Bulan 3-5 Bulan 7-20

PostITF Bulan 2-8, 17-23 Bulan 1 Bulan 5-17, 28-36 Bulan 1-3 Bulan 2 Bulan 1-2, 18, 36

PreGFC Bulan 2-4, 6-11 - Bulan 6-36 Bulan 1-2, 4, 6-13 Bulan 4 Bulan 7-33

PostGFC Bulan 1-12 - - Bulan 1-12 Bulan 1 Bulan 5

Transmisi Langsung Transmisi Tidak Langsung

IHPB Impor IHK Net ekspor PDB IHK

PreAFC - Bulan 30-36 Bulan 2 Bulan 2-4 -

PostAFC Bulan 1-11 Bulan 11-36 Bulan 1, 8-24 Bulan 2-3, 10-11 -

PreITF Bulan 1-6, 8-9 Bulan 2-30 Bulan 16 - Bulan 1-16

PostITF Bulan 1 Bulan 8-36 Bulan 1, 8, 10-23 Bulan 1-20 -

PreGFC Bulan 1-7 Bulan 3-36 - - Bulan 3-15

PostGFC - - - - -

Panel B: Respons Terhadap 1% Shock Nilai Tukar Rupiah Nominal

Panel A: Respons Terhadap 1% Shock Kebijakan Moneter dan Country Risk
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Transmisi Nilai Tukar terhadap Inflasi

Bagian ini melihat lebih detail mengenai pass-through nilai tukar ke inflasi yang mengecil 
setelah periode ITF maupun setelah periode GFC. Subbab ini juga mengeksplorasi faktor-
faktor penyebab hal tersebut. Transmisi nilai tukar Rupiah ke inflasi baik langsung maupun 
tidak langsung digabungkan menjadi satu persamaan, yang diestimasi menggunakan ARDL. 
Metodologi yang digunakan sebagaimana disampaikan pada bagian ketiga Bab ini, dan 
persamaan yang diestimasi adalah Persamaan (5.5).

Mengonfirmasi hasil di subbab sebelumnya, hasil estimasi ARDL menunjukkan nilai tukar 
memengaruhi inflasi baik secara contemporaneous, tahunan, maupun dalam jangka panjang 
secara signifikan (Tabel 5.6). Hasil regresi juga menunjukkan adanya first-round pass-through 
melalui harga impor yang lebih besar dibandingkan dengan second-round pass-through melalui 
harga IHBP dan inflasi inti. Dalam jangka panjang, 1% depresiasi nilai tukar Rupiah akan 
mendorong kenaikan IHPB impor sebesar 0,56%. Sedangkan secara contemporaneous, 1% 
depresiasi nilai tukar Rupiah akan mendorong kenaikan IHPB Impor sebesar 0,28%.

Secara gradual, pada second stage pass-through, dampak pergerakan nilai tukar semakin 
kecil pengaruhnya pada inflasi. Pada transaksi perdagangan besar dalam jangka panjang, 1% 
depresiasi nilai tukar Rupiah akan mendorong kenaikan IHPB sebesar 0,43%. Di sisi lain, 
dalam jangka panjang 1% depresiasi nilai tukar Rupiah akan mendorong kenaikan komponen 
inflasi inti sebesar 0,12%. Transmisi ini akan menjadi rendah pada inflasi secara keseluruhan 
di mana dalam jangka panjang 1% depresiasi nilai tukar Rupiah mendorong kenaikan indeks 
harga konsumen sebesar 0,07%. 

Penurunan pass-through nilai tukar pada inflasi juga tercermin pada ERPT tahunan, di 
mana dalam kurun waktu 1 tahun, 1% depresiasi nilai tukar mendorong kenaikan harga impor 
sebesar 0,44% namun kemudian secara total hanya tertransmisikan sebesar 0,06% pada inflasi 
CPI. Hasil penurunan ERPT secara konsisten juga terjadi secara kontemporer. ERPT pada 
IHPB Impor sebesar 0,28% turun pada second stage ERPT menjadi 0,02% untuk inflasi inti 
dan inflasi CPI. 

Sebagai uji robustness, estimasi juga dilakukan dengan variabel NEER menggantikan kurs 
IDR/USD.29 Hasil estimasi juga menunjukkan hasil serupa di mana nilai tukar memengaruhi 
inflasi baik secara contemporaneous, tahunan, maupun dalam jangka waktu panjang secara 
signifikan. Selain itu juga ditemukan bahwa first round pass-through yang konsisten lebih 
tinggi dibandingkan dengan second round pass-through. 

Hasil ERPT tersebut merupakan hasil dari keseluruhan observasi antara 1992 sampai dengan 
2019. Dalam periode tersebut, diketahui terdapat beberapa kejadian penting yang memengaruhi 
transmisi kebijakan di Indonesia, di antaranya adalah implementasi ITF dan GFC. Pada rolling 
regression dengan window 144 bulan (12 tahun), didapatkan bahwa respons ERPT berbeda 
pada setiap periodenya dan dipengaruhi oleh kejadian dimaksud. 

29  Hasil lengkap uji robustness menggunakan NEER dapat diperoleh dengan menghubungi penulis.
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Tabel 5.6. Pass-Through Nilai Tukar Rupiah ke Inflasi

Tabel ini menampilkan koefisien pass-through nilai tukar Rupiah efektif nominal (Nominal Effective Exchange Rate atau NEER) ke inflasi berbagai indeks 
harga dari regresi ARDL. Variabel yang digunakan dalam bentuk log dan first-difference. Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan 
observasi dari November 1992 sampai dengan Maret 2019. Data bersumber dari CEIC

IHPB Impor IHPB CORE CPI CPI

(1) (2) (3) (4)

Exchange rate pass-through:

Contemporaneous ERPT 0.278 *** 0.213 *** 0.022 *** 0.022 ***

(-0.030) (-0.017) (-0.004) (-0.006)

Yearly ERPT 0.444 *** 0.298 *** 0.059 *** 0.060 **

(-0.137) (-0.077) (-0.020) (-0.025)

Long-run ERPT 0.559 *** 0.430 *** 0.118 *** 0.067 **

(-0.168) (-0.108) (-0.039) (-0.028)

Notes:  
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1

Grafik 5.7 menunjukkan bahwa ERPT pada inflasi inti dan inflasi IHK (long run dan 
tahunan) terus meningkat, baik PreITF maupun PostITF. ERPT mencapai puncaknya pada 
periode GFC sampai dengan tahun 2012 sebelum kemudian secara drastis turun (Grafik 5.7). 
Hal tersebut juga terjadi pada ERPT inflasi IHPB di mana ERPT terus meningkat sampai dengan 
2012 sebelum akhirnya turun. Pada akhir periode penelitian, ERPT terhadap inflasi IHK tercatat 
sebesar 0,05. Tingkat ERPT ini lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Kurniati (2007) 
yang menunjukkan bahwa ERPT IHK di Indonesia adalah sebesar 0,10% PreAFC dan 0,06% 
PostAFC.

Lebih lanjut, pergerakan penurunan pass-through pada inflasi inti, inflasi IHK dan IHPB 
terlihat berbeda dengan pass-through pada harga impor. Pada harga impor, pass-through 
nilai tukar justru meningkat PostITF sampai dengan 2013. Penurunan ERPT pada harga impor 
tidak ditemukan seperti pada inflasi inti, IHK maupun IHPB. Selain itu, sejak 2017 ERPT harga 
impor tercatat justru naik melampaui ERPT pada periode GFC. 

Perbedaan tingkat transmisi nilai tukar terhadap inflasi ini kemudian menjadi pertanyaan 
penelitian berikutnya. Taylor (2000) mengungkapkan bahwa rendahnya lingkungan inflasi 
berdampak pada rendahnya tingkat pass-through. Sedangkan Carriere-Swallow et al. (2016) 
berargumen bahwa kinerja kebijakan moneter telah secara signifikan menekan ERPT ke harga 
konsumen meski hanya berperan minimal dalam menekan pass-through ke harga impor.
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Grafik 5.7. Pass-Through Nilai Tukar Rupiah ke Inflasi

Grafik ini menampilkan koefisien pass-through nilai tukar Rupiah ke inflasi (IHK, inti, IHPB dan IHPB Impor) dari regresi rolling ARDL dengan panjang 
window selama 144 bulan untuk setiap regresi. Variabel yang digunakan dalam bentuk log dan first-difference. Koefisien pass-through yang ditampilkan 
adalah contemporeneous (CO), tahunan (YR) dan long run (LR). Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi dari Januari 1991 
sampai dengan Maret 2019. Data bersumber dari CEIC.
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Tabel 5.7 menunjukkan hasil estimasi Persamaan (5.6). Rendahnya volatilitas inflasi dan 
volatilitas nilai tukar Rupiah berpengaruh pada rendahnya pass-through nilai tukar terhadap 
inflasi. Hal ini juga sesuai dengan temuan Gagnon dan Ihrig (2001) dan Choudhri dan Hakura 
(2006) yang mengasosiasikan antara volatilitas inflasi dan ERPT terhadap inflasi tersebut 
sendiri. Namun demikian, tidak seperti temuan Taylor (2000) penelitian ini tidak menemukan 
bahwa di Indonesia level inflasi dan level nilai tukar secara signifikan memengaruhi ERPT. 

Pada regresi selanjutnya, faktor kredibilitas kebijakan moneter diuji sesuai dengan pendekatan 
Carriere-Swallow et al. (2016). Penelitian Carriere-Swallow et al. (2016) mengkonfirmasi bahwa 
tingginya kredibilitas kebijakan moneter mampu menekan ERPT. Mengikuti pendekatan pada 
penelitian tersebut, tingkat disagreement antar forecaster profesional kepada proyeksi inflasi 
dijadikan sebagai proksi untuk kredibilitas moneter. Sebagai tambahan, penelitian ini juga 
menambahkan variabel tingkat disagreement antar forecaster profesional kepada proyeksi 
suku bunga deposito tiga bulan serta deviasi antara target dan inflasi aktual sebagai proksi lain 
kredibilitas kebijakan moneter. 
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Hasil regresi di Tabel 5.7 antara variabel-variabel kredibilitas moneter dan ERPT 
mengkonfirmasi temuan Carriere-Swallow et al. (2016). Berdasarkan ketiga variabel 
kredibilitas kebijakan moneter, hasil empiris menunjukkan bahwa kredibilitas kebijakan 
moneter memengaruhi pergerakan ERPT, terutama pada second stage inflasi. Masih tingginya 
ERPT pada harga impor juga mengkonfirmasi bahwa kredibilitas kebijakan moneter tidak 
berpengaruh pada harga impor (Carriere-Swallow et al., 2016). 

Lebih lanjut, penelitian ini juga mencoba menguji hipotesis bahwa tren makin rendahnya 
ERPT juga merupakan dampak dari perusahaan yang menyesuaikan profit margin-nya dan 
tidak menyalurkan kenaikan biaya akibat depresiasi atau penurunan biaya terhadap apresiasi 
harga impor pada harga konsumen. Namun demikian, hasil penelitian membuktikan bahwa 
profit margin, yang dalam hal ini merupakan profit margin perusahaan yang terdaftar di bursa 
tidak signifikan berpengaruh pada ERPT di Indonesia.

Tabel 5.7. Determinan Pass-Through Nilai Tukar Rupiah ke Inflasi

Tabel ini menampilkan hasil regresi rolling ARDL dengan panjang window sebanyak 144 bulan untuk setiap regresi. Variabel dependen adalah exchange 
rate pass-through dari nilai tukar Rupiah nominal terhadap inflasi inti. Variabel independen adalah rata-rata inflasi, standar deviasi inflasi, rata-rata nilai 
tukar Rupiah, standar deviasi nilai tukar Rupiah, mean disagreement terhadap proyeksi inflasi, mean disagreement terhadap proyeksi suku bunga deposito 
3 bulan, serta deviasi antara target dan inflasi aktual. Variabel yang digunakan dalam bentuk log dan first difference. Koefisien yang ditampilkan di tabel 
adalah koefisien jangka panjang. Data yang digunakan memiliki frekuensi bulanan, dengan observasi dari Januari 1991 sampai dengan Maret 2019. 
Data inflasi dan nilai tukar Rupiah bersumber dari CEIC, sementara data dari mean disagreement bersumber dari Consensus Economics. 

Notes:  
Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** 
p<0.05, * p<0.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Mean Inflation 0.246

(0.162)
St Dev Inflation 0.933 *

(0.560)
Mean IDR 0.015

(0.011)
St Dev IDR 21.114 **

(9.784)
Mean Disagrement - Annual Inflation 1.393 ***

(0.348)
Mean Disagrement - 3 Month Deposit Rate 1.417 ***

(0.311)
Mean Standard Deviation of Inflation Target 1.682 ***

(0.606)
Profit Margin 0.255

-0.28
No of Observations 195 194 185 185 149 148 72 63
Time windows 144 144 144 144 144 144 144 144
Adjusted R2 0.978 0.926 0.918 0.919 0.918 0.918 0.695 0.521
Sample: Start Jan-03 Feb-03 Nov-03 Nov-03 Nov-06 Dec-06 Jan-13 Jan-14
               End Mar-19 Mar-19 Mar-19 Mar-19 Mar-19 Mar-19 Dec-19 Mar-19
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Peran Nilai Tukar Rupiah dalam Perekonomian Indonesia

Subbab ini menyampaikan hasil empiris dari penerapan kerangka teori Clarida dan Gali (1994) 
sebagaimana yang disampaikan dalam subbab metodologi. Menggunakan kerangka teoretis 
tersebut, estimasi VAR dapat menunjukkan apabila nilai tukar Rupiah berperan sebagai shock 
absorber atau shock amplifier. Analisis dilakukan dengan melihat kontribusi setiap shock 
terhadap pergerakan variabel-variabel ekonomi dalam VAR melalui IRF dan forecast error 
variance decomposition (FEVD).

Pertama, supply shock yang bernilai positif akan meningkatkan output relatif. Dampak jangka 
pendek tingkat harga relatif akan turun dan dalam jangka panjang tingkat output relatif akan 
meningkat. Dampak terhadap nilai tukar riil cenderung tidak dapat ditentukan atau ambigu 
(Buiter, 1995).

Kedua, demand shock yang bernilai positif akan meningkatkan permintaan relatif. Dalam 
jangka pendek, karena harga yang rigid, nilai tukar riil akan terapresiasi dan output relatif 
akan meningkat. Dalam jangka panjang, tingkat harga akan meningkat sehingga output relatif 
akan kembali ke level awalnya, sementara nilai tukar riil akan terapresiasi. Dalam hal ini, nilai 
tukar riil berperan sebagai shock absorber.

Ketiga, nominal shock yang bernilai positif akan menurunkan tingkat suku bunga domestik, 
relatif terhadap suku bunga luar negeri. Dalam jangka pendek, nilai tukar riil akan terdepresiasi, 
yang memperbesar dampak shock terhadap output, dan output relatif meningkat. Dalam jangka 
panjang, output relatif kembali ke nilai awal, dan tidak terdapat dampak terhadap nilai tukar 
riil. Di kondisi tersebut, nilai tukar riil berperan sebagai shock amplifier.

Grafik 5.8 menunjukkan perkembangan variabel-variabel makroekonomi yang digunakan 
dalam estimasi menggunakan VAR. Dalam hal ini, Indonesia adalah ekonomi domestik dan 
Amerika Serikat adalah ekonomi luar negeri. Nilai tukar Rupiah dinyatakan menggunakan 
kuotasi IDR terhadap USD, sehingga kenaikan (penurunan) nilai tukar Rupiah nominal dan 
riil mengindikasikan depresiasi (apresiasi).

Panel A menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat lebih tinggi daripada 
pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sehingga output relatif di Panel B menunjukkan 
kenaikan yang persisten untuk seluruh periode observasi. Panel A juga menunjukkan level 
nilai tukar nominal IDR/USD di mana nilai tukar Rupiah cenderung mengalami depresiasi dari 
tahun 1999 sampai dengan 2011 dengan slope terbatas, dan mengalami depresiasi dengan slope 
yang lebih tinggi dari tahun 2011 sampai dengan akhir periode observasi di 2019. Nilai tukar riil 
di Panel B menunjukkan bahwa Rupiah mengalami apresiasi dari tahun 1999 sampai dengan 
2011, dan depresiasi dari tahun 2011 sampai dengan 2019. Sementara itu, inflasi di Indonesia 
tercatat lebih tinggi dibanding dengan inflasi di Amerika Serikat sehingga tingkat harga relatif 
mengalami kenaikan persisten dari awal sampai dengan akhir periode observasi. 



164

Bab 5: Revisit Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Nilai Tukar

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

30

30  VAR diestimasi menggunakan lag sebanyak 3 kuartal, yang merupakan hasil VAR yang optimal setelah 
mempertimbangkan uji panjang lag AIC, uji normalitas, serta uji stabilitas. Selain itu, uji kointegrasi juga 
menunjukkan bahwa variabel-variabel output relatif, nilai tukar riil, dan tingkat harga relatif tidak memiliki 
kointegrasi. Hasil mendetail terhadap uji-uji ini dapat diperoleh dengan menghubungi penulis.

Grafik 5.8. Variabel Makroekonomi Indonesia

Panel A grafik ini menampilkan perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat, nilai tukar Rupiah nominal, serta inflasi 
Indonesia dan Amerika Serikat. Panel B grafik ini menampilkan output relatif, nilai tukar Rupiah riil, serta indeks harga relatif dalam log. Faktor 
musiman data PDB dan indeks harga Indonesia dihilangkan menggunakan X-12-ARIMA (termasuk faktor musiman hari raya Idul Fitri yang bergerak). 
Data yang digunakan memiliki frekuensi kuartalan, dengan observasi dari 1999Q1 sampai dengan 2019Q2. Data bersumber dari CEIC.
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Menggunakan kerangka teoretis Clarida dan Gali (1994), Grafik 5.9 menunjukkan IRF dari 
hasil estimasi VAR3. Variabel-variabel yang digunakan ditransformasi menggunakan log dan 
first difference dikali 100 sehingga IRF yang dihasilkan memiliki unit persentase perubahan. 
Merespons supply shock yang positif, output relatif naik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang, nilai tukar riil mengalami depresiasi dalam jangka pendek, dan tingkat harga relatif 
mengalami kenaikan dalam jangka pendek. Dalam hal ini, depresiasi nilai tukar riil dapat 
mengakibatkan tambahan permintaan dalam perekonomian, sehingga mengakibatkan tekanan 
terhadap tingkat harga. 

Sementara itu, demand shock cenderung tidak memengaruhi output relatif baik dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang. Di sisi lain, nilai tukar Rupiah riil mengalami apresiasi sampai 
dengan 4% dalam jangka pendek dan sekitar 6% dalam jangka panjang pada saat terdapat (satu 
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Grafik 5.9. Impulse Response Functions Peran Nilai Tukar Rupiah ke 
Perekonomian

Grafik ini menampilkan impulse response functions (IRF) kumulatif dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) tiga variabel (dalam log dan first 
difference, dikali 100): (i) output relatif Indonesia terhadap Amerika Serikat, (ii) nilai tukar Rupiah riil, dan (iii) indeks harga relatif Indonesia terhadap 
Amerika Serikat. Terdapat restriksi jangka panjang sehingga variabel dalam VAR merespons (i) supply shock, (ii) demand shock, dan (iii) nominal 
shock. Kolom pertama dalam grafik ini menampilkan respons output relatif, kolom kedua menampilkan respons nilai tukar riil, dan kolom ketiga 
menampilkan respons indeks harga relatif, berturut-turut terhadap ketiga jenis shock. Garis solid adalah IRF kumulatif, sementara garis putus-putus 
mencakup dua standard error di atas dan di bawah IRF kumulatif. Faktor musiman data PDB dan indeks harga Indonesia dihilangkan menggunakan 
X-12-ARIMA (termasuk faktor musiman hari raya Idul Fitri yang bergerak). Data yang digunakan memiliki frekuensi kuartalan, dengan observasi dari 
1999Q1 sampai dengan 2019Q2. Data bersumber dari CEIC.

0 4 8 12 16 20 24 28 32

Response of Relative Output to
Supply Shock 

0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6

Response of Relative Output to
Demand Shock 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0 4 8 12 16 20 24 28 32

Response of Relative Output to
Nominal Shock 

0 4 8 12 16 20 24 28 32
-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

-4,0
-3,0
-2,0
-1,0

0
1,0
2,0
3,0
4,0

0 4 8 12 16 20 24 28 32

Response of Real Exchange Rate
to Supply Shock

Response of Relative Price to
Supply Shock 

-1,0

-0,5

0

0,5

1,0

0 4 8 12 16 20 24 28 32

Response of Real Exchange Rate 
to Demand Shock 

0 4 8 12 16 20 24 28 32-10

-8

-6

-4

-2

0

Response of Relative Exchange
to Nominal Shock 

0 4 8 12 16 20 24 28 32

-2

-3

-1

0

1

2

3

4

Response of Relative Price to
Supply Shock 

0 4 8 12 16 20 24 28 32-1,0

-0,5

0

0,5

1,0

1,5

Response of Relative Price to
Supply Shock 

0 4 8 12 16 20 24 28 32
0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

standar deviasi) demand shock yang positif. Dalam hal ini, apresiasi nilai tukar Rupiah riil 
memiliki efek yang berlawanan ke output akibat adanya demand shock, sehingga nilai tukar 
Rupiah berperan efektif sebagai shock absorber. Tingkat harga relatif mengalami kenaikan 
sekitar 0,75% dalam jangka pendek namun kenaikan tersebut tidak signifikan dalam jangka 
panjang. 

Selanjutnya, sejalan dengan hipotesis, nominal shock yang positif mengakibatkan depresiasi 
nilai tukar Rupiah riil dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, nilai tukar Rupiah 
riil tidak mengalami perubahan. Sementara itu, tingkat harga relatif mengalami kenaikan yang 
persisten baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
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Dari ketiga shock di atas, nilai tukar Rupiah riil merespons secara temporer dampak dari 
supply shock dan nominal shock, dan merespons secara permanen dampak dari demand shock 
dengan efek yang berlawanan. Dengan demikian, nilai tukar Rupiah riil cenderung berperan 
sebagai shock absorber. Hal ini dapat ditelusuri lebih jauh dengan melihat FEVD dari hasil 
estimasi VAR sebagaimana yang terdapat di Tabel 5.8. 

Pergerakan nilai tukar Rupiah riil didominasi oleh demand shock, yaitu hampir mencapai 
80% dalam jangka pendek dan sekitar 73% dalam jangka panjang. Di sisi lain, nominal shock 
memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah riil yaitu berkisar 13% dalam jangka pendek dan 
14% dalam jangka panjang. Dominasi demand shock dalam memengaruhi pergerakan nilai 
tukar Rupiah riil mengonfirmasi peran nilai tukar Rupiah riil sebagai shock absorber. 

Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008-2009 mengakibatkan perubahan 
tingkat suku bunga global. Suku bunga negara-negara maju cenderung rendah dan mencapai 
nol (zero lower bound) sehingga memengaruhi pergerakan nilai tukar negara-negara lainnya. 
Indonesia sebagai perekonomian terbuka dengan nilai tukar Rupiah yang mengambang bebas 
tidak terlepas dari kondisi tersebut. Analisa berikutnya melihat apakah perkembangan nilai 
tukar Rupiah sebagai shock absorber semakin efektif atau semakin tidak efektif sesudah GFC. 

Strategi estimasi dilaksanakan sebagai berikut. VAR dari subbab sebelumnya diestimasi untuk 
periode sebelum GFC dengan menggunakan data dari 1999Q1 sampai dengan 2007Q4, serta 
untuk periode setelah GFC dengan menggunakan data dari 2009Q1 sampai dengan 2019Q2. 
Observasi tahun 2008 tidak dimasukkan dalam estimasi karena periode tersebut merupakan 
puncak krisis keuangan global. 

Tabel 5.8. Forecast Error Variance Decomposition Peran Nilai Tukar Rupiah 
ke Perekonomian

Tabel ini menampilkan forecast error variance decomposition (FEVD) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) tiga variabel (dalam log dan first 
difference, dikali 100): (i) output relatif Indonesia terhadap Amerika Serikat, (ii) nilai tukar Rupiah riil, dan (iii) indeks harga relatif Indonesia terhadap 
Amerika Serikat. Terdapat restriksi jangka panjang sehingga variabel dalam VAR merespons (i) supply shock, (ii) demand shock, dan (iii) nominal shock. 
Tabel ini menampilkan respons output relatif, respons nilai tukar riil, dan respons indeks harga relatif, berturut-turut terhadap ketiga jenis shock. Data 
yang digunakan memiliki frekuensi kuartalan, dengan observasi dari 1999Q1 sampai dengan 2019Q2. Data bersumber dari CEIC.

Qtr Relative Output Real Exchange Rate Relative Price

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

1 96,54 0,06 3,40 8,90 77,73 13,37 11,15 30,99 57,86

2 95,52 0,59 3,88 8,70 78,27 13,02 10,95 29,04 60,01

3 92,64 1,26 6,10 9,02 77,33 13,65 12,04 28,03 59,93

4 90,80 3,13 6,07 13,05 73,30 13,65 11,89 28,04 60,07

5 90,61 3,32 6,07 13,07 73,24 13,69 12,42 28,29 59,29

6 90,23 3,61 6,16 13,23 72,68 14,09 12,44 28,43 59,13

7 90,15 3,63 6,22 13,29 72,35 14,36 12,47 28,48 59,05

8 90,13 3,65 6,22 13,29 72,35 14,36 12,49 28,49 59,03

12 90,06 3,72 6,22 13,37 72,29 14,34 12,47 28,47 59,06

20 90,06 3,72 6,22 13,37 72,29 14,34 12,48 28,47 59,05

32 90,06 3,72 6,22 13,37 72,29 14,34 12,48 28,47 59,05
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Grafik 5.10 menunjukkan IRF dari hasil estimasi VAR untuk kedua periode tersebut. 
Dengan memfokuskan analisa terhadap respons nilai tukar Rupiah riil, dapat dilihat bahwa 
sebelum GFC nilai tukar Rupiah riil cenderung terdepresiasi pada saat terdapat supply shock 
yang positif. Namun sesudah GFC, pergerakan nilai tukar Rupiah riil cenderung tidak signifikan. 
Dalam beberapa periode di jangka pendek nilai tukar Rupiah riil malah cenderung terapresiasi, 
yang menunjukkan peran sebagai shock absorber. 

Sementara itu, merespons demand shock yang positif, nilai tukar Rupiah riil tetap mengalami 
apresiasi pada periode sesudah GFC namun dengan besaran yang sedikit lebih rendah dibanding 
dengan tingkat apresiasi yang terjadi di periode sebelum GFC. Hal ini dapat mengindikasikan 
peran nilai tukar Rupiah riil tetap efektif sebagai shock absorber, atau dapat semakin efektif 
karena tingkat apresiasi yang terjadi cenderung lebih rendah. Sementara itu, nominal shock 
yang positif cenderung tidak berdampak pada pergerakan nilai tukar Rupiah riil pasca GFC, 
dari sebelumnya mengalami depresiasi pada periode sebelum GFC. 

Grafik 5.10. Impulse Response Functions Peran Nilai Tukar Rupiah ke 
Perekonomian PreGFC dan PostGFC

Grafik ini menampilkan impulse response functions (IRF) kumulatif dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) tiga variabel (dalam log dan 
first difference, dikali 100): (i) output relatif Indonesia terhadap Amerika Serikat, (ii) nilai tukar Rupiah riil, dan (iii) indeks harga relatif Indonesia 
terhadap Amerika Serikat. Terdapat restriksi jangka panjang sehingga variabel dalam VAR merespons (i) supply shock, (ii) demand shock, dan (iii) 
nominal shock. Kolom pertama dalam grafik ini menampilkan respons output relatif, kolom kedua menampilkan respons nilai tukar riil, dan kolom 
ketiga menampilkan respons indeks harga relatif, berturut-turut terhadap ketiga jenis shock. Garis berwarna kuning menggunakan observasi PreGFC. 
Garis berwarna hijau menggunakan observasi PostGFC, di mana garis solid adalah IRF kumulatif, sementara garis putus-putus mencakup dua standard 
error di atas dan di bawah IRF kumulatif. Faktor musiman data PDB dan indeks harga Indonesia dihilangkan menggunakan X-12-ARIMA (termasuk 
faktor musiman hari raya Idul Fitri yang bergerak). Data yang digunakan memiliki frekuensi kuartalan. Data bersumber dari CEIC..
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Tabel 5.9 menunjukkan FEVD dari VAR untuk estimasi menggunakan sampel dari periode 
sebelum dan sesudah GFC. Pada periode sebelum GFC, pergerakan nilai tukar Rupiah riil 
dipengaruhi oleh nominal shock minimal 30% untuk seluruh horizon. Pengaruh nominal shock 
mengecil pada periode sesudah GFC menjadi berkisar setengahnya, 15%, dalam jangka panjang. 
Sebaliknya, demand shock semakin mendominasi pergerakan nilai tukar Rupiah riil yaitu dari 
sebelumnya sekitar 53% dalam jangka panjang untuk periode sebelum GFC menjadi sekitar 
64% dalam jangka panjang untuk periode sesudah GFC. Dengan demikian, hasil FEVD ini 
menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah riil menunjukkan peran yang semakin efektif sebagai 
shock absorber terhadap perekonomian Indonesia. 

Tabel 5.9. Forecast Error Variance Decomposition Peran Nilai Tukar Rupiah 
ke Perekonomian PreGFC dan PostGFC

Tabel ini menampilkan forecast error variance decomposition (FEVD) dari model struktural Vector Autoregressions (VAR) tiga variabel (dalam log dan first 
difference, dikali 100): (i) output relatif Indonesia terhadap Amerika Serikat, (ii) nilai tukar Rupiah riil, dan (iii) indeks harga relatif Indonesia terhadap 
Amerika Serikat. Terdapat restriksi jangka panjang sehingga variabel dalam VAR merespons (i) supply shock, (ii) demand shock, dan (iii) nominal shock. 
Tabel ini menampilkan respons output relatif, respons nilai tukar riil, dan respons indeks harga relatif, berturut-turut terhadap ketiga jenis shock. Data 
yang digunakan memiliki frekuensi kuartalan. Panel A menggunakan observasi sebelum periode global financial crisis (GFC) yaitu dari 1999Q1 sampai 
dengan 2007Q4. Panel B menggunakan observasi sesudah periode GFC yaitu dari 2009Q1 sampai dengan 2019Q2. Data bersumber dari CEIC.

Qtr Relative Output Real Exchange Rate Relative Price

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

1 83,74 11,13 5,13 17,90 44,56 37,54 1,59 81,35 17,06
2 75,30 20,10 4,61 15,99 47,19 36,82 2,88 77,83 19,29
3 69,50 18,63 11,87 19,44 43,69 36,87 3,19 76,32 20,49
4 69,52 19,68 10,79 16,81 51,77 31,42 3,40 73,52 23,08
5 69,37 19,59 11,04 16,39 51,03 32,58 3,31 74,97 21,72
6 68,28 20,73 10,99 15,85 51,32 32,83 3,86 74,46 21,67
7 68,40 20,64 10,95 15,78 51,54 32,68 3,88 74,64 21,49
8 68,20 20,58 11,22 15,70 52,20 32,11 3,84 74,02 22,14

12 67,99 20,78 11,23 15,54 52,49 31,97 3,85 74,01 22,14
20 67,95 20,81 11,24 15,52 52,54 31,94 3,86 73,95 22,19
32 67,95 20,81 11,24 15,52 52,55 31,94 3,86 73,95 22,19

Qtr Relative Output Real Exchange Rate Relative Price

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

Supply
Shock

Demand
Shock

Nominal
Shock

1 84,87 1,55 13,58 3,72 94,02 2,26 4,91 1,80 93,29
2 84,59 2,38 13,03 10,76 78,15 11,09 4,07 1,63 94,3
3 81,19 2,28 16,53 15,17 71,61 13,22 7,99 1,72 90,3
4 81,33 3,22 15,44 18,41 68,84 12,75 8,02 1,64 90,34
5 81,44 3,17 15,39 19,12 66,66 14,23 7,81 1,53 90,65
6 81,29 3,28 15,43 19,90 65,03 15,08 7,74 1,51 90,75
7 81,32 3,45 15,23 20,44 64,34 15,22 8,20 1,51 90,28
8 81,30 3,44 15,26 20,64 64,19 15,18 8,18 1,51 90,32

12 81,36 3,46 15,18 21,16 63,67 15,17 8,20 1,50 90,30
20 81,38 3,47 15,15 21,26 63,54 15,21 8,21 1,50 90,29
32 81,38 3,47 15,15 21,26 63,53 15,21 8,21 1,50 90,29

Panel A: Sebelum GFC (1999Q1 sampai dengan 2007Q4)

Panel B: Sesudah GFC (2009Q1 sampai dengan 2019Q2)
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Kesimpulan
Transmisi kebijakan moneter ke inflasi melalui jalur nilai tukar di Indonesia mengalami 
beberapa perubahan dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian yang bersifat struktural 
yaitu AFC, ITF, dan GFC. Kebijakan moneter ketat akan menyebabkan kenaikan selisih suku 
bunga, sehingga mendorong aliran modal masuk, dan apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi 
nilai tukar Rupiah tercatat lebih kuat untuk setiap 1% shock kebijakan moneter PostAFC. 
Hal itu sejalan dengan perubahan rezim nilai tukar dari mengambang terkendali PreAFC ke 
mengambang bebas PostAFC. Namun pascapenerapan ITF, dan berlanjut PostGFC, kebijakan 
moneter ketat tidak serta merta mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Terdapat faktor lain 
yang memengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah seperti perbaikan faktor risiko. Hal ini 
mengindikasikan bahwa hubungan nilai tukar Rupiah ke pergerakan suku bunga mengalami 
perubahan, yang merupakan hal patut dicermati dan diteliti lebih jauh.

Selanjutnya, depresiasi nilai tukar Rupiah tertransmisi ke harga dalam negeri melalui 
peningkatan harga impor. Jalur ini merupakan transmisi langsung. Membandingkan periode 
PreAFC dan PostAFC, kenaikan inflasi IHK melalui transmisi langsung mengalami penurunan. 
Transmisi langsung tersebut relatif tidak berubah untuk periode PreITF dan PostITF. Namun, 
transmisi langsung terindikasi mengalami penurunan PostGFC. Depresiasi nilai tukar Rupiah 
relatif tidak lagi memengaruhi inflasi IHK. Sementara itu, transmisi melalui jalur tidak langsung 
cenderung mengalami penurunan PostAFC, PostITF, dan PostGFC. 

Perubahan transmisi nilai tukar Rupiah tersebut dilihat lebih lanjut evolusinya, baik dari 
waktu ke waktu, maupun dari tahap pertama ke harga impor, harga perdagangan besar, dan 
harga inti. Transmisi nilai tukar Rupiah ke inflasi menunjukkan kecenderungan yang menurun 
terutama PostGFC. Transmisi yang mengecil tersebut antara lain disebabkan oleh lebih 
terkendalinya ekspektasi inflasi PostITF, lebih rendahnya volatilitas nilai tukar Rupiah, serta 
pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia yang semakin kredibel. 

Penelitian ini juga melihat peran nilai tukar Rupiah dalam perekonomian Indonesia terutama 
dalam kaitannya sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter. Hasil empiris menunjukkan 
bahwa nilai tukar Rupiah dapat menyerap kejutan yang terjadi di perekonomian atau berperan 
sebagai shock absorber sehingga mendorong stabilitas perekonomian Indonesia. Peran nilai 
tukar Rupiah untuk menyerap berbagai kejutan yang terjadi di perekonomian Indonesia 
semakin besar PostGFC. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menyajikan evaluasi yang komprehensif mengenai 
transmisi kebijakan moneter ke inflasi melalui jalur nilai tukar, serta peran nilai tukar Rupiah 
dalam perekonomian. Temuan-temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan 
dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia.
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Pendahuluan
Komunikasi bank sentral memiliki peran penting serta merupakan bagian 
dari toolkits kebijakan moneter.  Secara harfiah, komunikasi bank sentral merupakan 
diseminasi informasi dari bank sentral kepada publik, yang meliputi antara lain komunikasi 
tentang objektif, strategi, state of the economy, outlook perekonomian, serta kebijakan yang 
akan ditempuh oleh bank sentral. Peran komunikasi bank sentral semakin meningkat, berawal 
dari bagian dari akuntabilitas bank sentral hingga berkembang menjadi bagian penting dalam 
toolkits kebijakan moneter. Peningkatan peran tersebut sangat terkait dengan pentingnya 
pengelolaan ekspektasi masyarakat. Perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, 
dan investasi semakin tergantung pada perkiraan atau ekspektasi ke depan, termasuk ekspektasi 
terhadap kebijakan moneter bank sentral. Dengan demikian, komunikasi bank sentral, 
apabila efektif memengaruhi ekspektasi masyarakat, merupakan suatu alat atau toolkits 
yang memengaruhi kegiatan perekonomian riil, termasuk harga barang dan harga aset yang 
merupakan target bank sentral.

Seiring dengan peningkatan peran komunikasi, pola komunikasi bank sentral 
mengalami perubahan didorong faktor institusional, dinamika kerangka kerja 
kebijakan moneter, serta kebutuhan peningkatan efisiensi pasar uang. Pada faktor 
institusional, semakin berkembangnya independensi bank sentral menuntut bank sentral 
untuk lebih akuntabel dan transparan kepada publik, yang dilakukan melalui penguatan peran 
komunikasi kepada publik. Sementara itu, dinamika kerangka kebijakan moneter erat kaitannya 
dengan semakin meningkatnya adopsi ITF yang bersifat forward looking, baik oleh negara 
maju (advanced economies/AEs) maupun negara berkembang (emerging markets/EMs). 
Dengan penerapan ITF tersebut, komunikasi kebijakan semakin diperlukan untuk menjangkar 
ekspektasi publik dalam rangka mendukung pencapaian sasaran inflasi. Selain itu, kebutuhan 
untuk meningkatkan efiesiensi pasar uang dalam mendukung transmisi kebijakan moneter 
juga mendorong perlunya penguatan komunikasi untuk pengelolaan ekpektasi para pelaku 
pasar. Dengan pasar keuangan yang semakin maju dan berkembang, pengelolaan ekspektasi 
tersebut dapat memengaruhi perilaku transaksi dan pembentukan harga di pasar keuangan. 
Sementara itu, unconventional monetary policy yang diterapkan pascakrisis keuangan global 
mengakselerasi kebutuhan untuk komunikasi sebagai instrumen kebijakan selain suku bunga 
(Amato, Shin, dan Morris, 2003).

Penguatan peran komunikasi kebijakan bank sentral menimbulkan concern 
tentang pentingnya kualitas komunikasi kebijakan untuk mendorong efektivitas 
kebijakan moneter. Selain bentuk komunikasi, aspek kualitas komunikasi kebijakan 
memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. 
Fracasso, Genberg, dan Wyplosz (2003) memelopori riset mengenai kualitas komunikasi 
kebijakan yang diukur berdasarkan tiga kriteria: clarity, consistency, dan coverage. 
Berdasarkan penelitian empiris pada 19 negara, hasil studi menemukan kualitas komunikasi 
kebijakan memiliki hubungan kuat dengan policy predictability. Beberapa penelitian terkini 
juga menunjukkan dampak positif kualitas komunikasi pada pasar keuangan dan efektivitas 
kebijakan secara keseluruhan. Brand, Buncic, dan Turunen (2006) berpendapat komunikasi 
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kebijakan berdampak signifikan pada pembentukan ekspektasi pelaku pasar pada future path 
kebijakan moneter. Jansen (2011) menemukan komunikasi yang lebih jelas dari Fed Chairman 
memiliki korelasi yang kuat dengan volatilitas pasar keuangan yang lebih kecil. Demikian pula, 
komunikasi kebijakan yang bersifat forward guidance berperan penting dalam memengaruhi 
dinamika pasar keuangan (Hansen dan McMahon, 2016). Selain itu, komunikasi kebijakan 
yang transparan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan moneter (Crowe, 2010; Eusepi dan 
Preston, 2010; Hubert, 2017).32

Bank Indonesia mengimplementasikan komunikasi dalam rangka transparasi 
dan akuntabilitas serta penguatan kerangka kebijakan moneter. Penekanan 
pentingnya transparansi dan akuntabilitas serta penguatan kerangka kebijakan moneter Bank 
Indonesia sejalan dengan dua hal: i) pemberian indepedensi melalui UU No. 23/1999 serta UU 
No. 3/2004 tentang Bank Indonesia. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia menyampaikan berbagai 
laporan pelaksanaan tugas dan kebijakan sebagai wujud akuntabilitas kepada parlemen dan 
masyarakat; ii) penerapan kerangka kebijakan moneter berdasarkan ITF. Bank Indonesia 
memandang komunikasi yang efektif sebagai instrumen untuk membentuk dan mengarahkan 
ekspektasi masyarakat atas kebijakan yang ditempuh dan sasaran yang akan dicapai (Warjiyo 
dan Juhro, 2016).

Sebagai bagian dari upaya memperkuat komunikasi Bank Indonesia, perlu 
dilakukan evaluasi dampak komunikasi dalam bentuk transmisi kebijakan 
moneter melalui jalur komunikasi. Penelitian ini menguji transmisi kebijakan moneter, 
khususnya peran kualitas komunikasi Bank Indonesia dalam meningkatkan efektivitas kebijakan 
moneter.33 Penelitian ini secara komprehensif melakukan evaluasi, baik mengenai kualitas 
komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia, maupun mekanisme kerja dampak komunikasi 
pada dinamika pasar keuangan dan variabel makroekonomi. Penelitian mengenai peran kualitas 
komunikasi dalam meningkatkan efektivitas kebijakan moneter tersebut merupakan frontier 
research. Penelitian sebelumnya terkait dampak komunikasi pada efektivitas kebijakan moneter 
di Indonesia belum memasukkan peran kualitas komunikasi. 34 Dengan demikian, kontribusi 
dari penelitian ini meliputi setidaknya dua hal. Pertama, memperkuat evidence terkait peran 
komunikasi dalam transmisi kebijakan moneter di Indonesia. Kedua, mengevaluasi kualitas 
komunikasi serta menguji dampak kualitas komunikasi pada efektivitas kebijakan moneter di 
Indonesia.

32  Secara umum peningkatan efektivitas kebijakan moneter tercermin dari dampak kebijakan moneter yang 
lebih kuat dan/atau lebih cepat pada pasar keuangan dan aktivitas ekonomi (al. PDB dan inflasi). Pada 
kerangka kerja ITF, peningkatan efektivitas juga tercermin pada pengelolaan ekspektasi pelalu pasar, baik 
ekspektasi suku bunga sejalan dengan arah kebijakan monter, maupun ekspektasi aktivitas ekonomi (PDB 
dan inflasi) sesuai dengan proyeksi bank sentral dan kisaran target (inflasi). 

33  Penelitian mengenai transmisi kebijakan moneter di Indonesia ini merupakan pengembangan dari Hansen 
dan McMahon (2016) dengan menambahkan faktor kualitas komunikasi kebijakan sebagai faktor penguat 
transmisi kebijakan moneter.

34  Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan estimasi dampak komunikasi kebijakan moneter Bank 
Indonesia namun belum memasukkan faktor kualitas komunikasi, yaitu Kinanti (2016) yang menemukan 
peran signifikan rilis siaran pers RDG pada ekspektasi inflasi dan Sahminan (2008) menemukan peran siaran 
pers RDG yang mempertahankan atau menurunkan suku bunga berdampak pada turunnya volatilitas suku 
bunga di pasar keuangan. 
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Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kualitas komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia; dan

2. Mengevaluasi dan menguji mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
komunikasi, termasuk menganalisa peran kualitas komunikasi dalam memperkuat 
transmisi kebijakan moneter.

Bab ini akan dibagi ke dalam lima bagian. Latar belakang dan tujuan penelitian transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur komunikasi dibahas di bagian pertama. Selanjutnya, bagian 
kedua merangkum studi literatur khususnya terkait komunikasi bank sentral serta peran 
komunikasi dan kualitas komunikasi dalam transmisi kebijakan moneter. Bagian ketiga 
menguraikan tentang metode pengukuran kualitas komunikasi dan transmisi kebijakan 
moneter melalui jalur komunikasi. Selain itu, pada bagian ketiga dipaparkan deskripsi data 
yang digunakan dalam penulisan kajian. Hasil empiris berikut analisa kualitas komunikasi 
dan transmisi kebijakan moneter kemudian disajikan pada bagian keempat. Sebagai penutup, 
bagian terakhir merangkum kesimpulan penelitian serta implikasi dan rekomendasi terhadap 
kebijakan moneter.

Studi Literatur
Komunikasi Bank Sentral 
Komunikasi kebijakan bank sentral bertujuan untuk meningkatkan efektivitas 
kebijakan moneter. Secara khusus, peran komunikasi kebijakan dalam meningkatkan 
efektivitas kebijakan moneter dilakukan melalui pembentukan kesepahaman dengan publik 
(building understanding), pengelolaan ekspektasi (managing expectation), dan pengelolaan 
ketidakpastian dan noise di pasar uang (reducing market uncertainty and noise). Komunikasi 
bank sentral sangat terkait dengan kepercayaan bahwa bank sentral dapat memengaruhi 
perilaku agen ekonomi, termasuk ekspektasi pelaku pasar. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, 
komunikasi kebijakan moneter dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi, 
yaitu transparansi, kejelasan komunikasi (clarity), prediktabilitas kebijakan (predictability), 
komprehensif, kerangka kebijakan yang jelas (framework based), serta berbasiskan penelitian 
(research based).

Strategi komunikasi disusun dengan mempertimbangkan aspek seperti what 
to communicate,  who’s target audience, produk komunikasi, timing, dan 
spokesperson. Pada aspek what to communicate, bank sentral memiliki kebijakan tersendiri 
terkait materi maupun kedalaman informasi yang akan disampaikan kepada publik. Secara 
umum,  materi komunikasi bank sentral setidaknya meliputi elaborasi kondisi perekonomian 
terkini (current state of economy) serta arah kebijakan dan proyeksi ke depan (forward 
guidance). Penyusunan strategi komunikasi juga mempertimbangkan aspek audiens. Bank 
sentral berkomunikasi kepada audiens yang bervariasi dan memiliki ketertarikan pada 
materi komunikasi (interest) dan kekuatan memengaruhi pasar (power) yang berbeda-beda. 
Selanjutnya, strategi komunikasi disusun dengan pemilihan secara hati-hati instrumen/
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produk komunikasi agar sesuai dengan karakteristik audiens. Selain itu, penyusunan strategi 
komunikasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan aspek timing (Ehrmann dan Fratzscher, 
2005) serta spokesperson yang menyampaikan komunikasi. Sehubungan dengan luasnya 
cakupan strategi komunikasi, penelitian ini lebih difokuskan kepada aspek produk komunikasi, 
sementara aspek lainnya dapat menjadi area pengembangan penelitian lebih lanjut.

Pada aspek produk komunikasi, siaran pers rilis kebijakan moneter dan flagship 
report termasuk produk utama komunikasi bank sentral. Komunikasi kebijakan 
moneter bank sentral dapat melalui berbagai macam produk, antara lain melalui siaran 
pers publikasi stance kebijakan moneter, inflation report/monetary policy report sebagai 
flagship report, dan publikasi lainnya seperti statement dan pidato, hasil survei dan statistik, 
hasil riset, interview dan investor meeting, serta advertorial. Dari produk komunikasi yang 
beragam tersebut, siaran pers rilis kebijakan moneter dan flagship report sering diklasifikasikan 
sebagai produk utama komunikasi kebijakan dan kerap kali menjadi referensi utama dan fokus 
penelitian (Warjiyo dan Juhro, 2016). Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian 
ini fokus pada peran siaran pers dan Laporan Kebijakan Moneter (LKM)/Tinjauan Kebijakan 
Moneter (TKM) sebagai flagship report Bank Indonesia dalam transmisi kebijakan moneter 
melalui jalur komunikasi.

Efektivitas Transmisi Kebijakan Moneter melalui Jalur Komunikasi

Komunikasi berdampak pada efektivitas transmisi kebijakan moneter pada pasar 
keuangan dan variabel makroekonomi melalui jalur ekspektasi. Kebijakan moneter 
ditransmisikan ke perekonomian melalui berbagai jalur, salah satunya jalur ekspektasi. Melalui 
jalur ekspektasi, bank sentral memengaruhi perilaku dan keputusan konsumsi dan produksi dari 
konsumen dan produsen. Komunikasi merupakan alat yang digunakan oleh bank sentral untuk 
menjangkar ekspektasi masyarakat.  Secara khusus, komunikasi bank sentral tersebut berperan 
dalam pengelolaan ekspektasi suku bunga kebijakan dan ekspektasi kondisi perekonomian 
agar sesuai dengan proyeksi bank sentral.35 Lebih lanjut, dalam kerangka ITF yang bersifat 
forward looking, komunikasi memiliki peran penting dalam pengelolaan ekspektasi suku bunga 
kebijakan serta inflasi sesuai dengan kisaran target.36

35  Komunikasi bank sentral yang semakin transparan berperan dalam mengelola ekspektasi. Komunikasi bank 
sentral berperan penting dalam mengelola ekspektasi inflasi sejalan dengan target inflasi. Bank sentral 
yang mengadopsi ITF menyampaikan target dan proyeksi inflasi, antara lain melalui inflation report, untuk 
mengarahkan ekspektasi. Penyampaian target inflasi dalam ITF akan meningkatkan kredibilitas bank sentral 
dan menjangkar ekspektasi inflasi (Levin, Natalucci, dan Piger, 2004).

36  Komunikasi yang dibangun bank sentral sangat terkait dengan kepercayaan kemampuan bank sentral dalam 
memengaruhi ekonomi, termasuk ekspektasi pasar terhadap lintasan suku bunga jangka pendek ke depan. 
Hal itu didasarkan pada teori dasar struktur suku bunga bahwa suku bunga jangka panjang terbentuk dari 
susunan ekspektasi suku bunga jangka pendek ke depan. Pembentukan ekspektasi pasar atas suku bunga 
tersebut akan dipengaruhi oleh komunikasi yang dilakukan oleh bank sentral. Brand, Buncic, dan Turunen 
(2006) berpendapat komunikasi kebijakan berdampak signifikan pada pembentukan ekspektasi pelaku pasar 
pada future path kebijakan moneter.
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Efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi dapat diukur 
melalui dampak komunikasi kebijakan pada variabel pasar keuangan dan variabel 
makroekonomi. Peran komunikasi dalam peningkatan efektivitas kebijakan moneter dapat 
tercermin pada dampak kebijakan moneter yang lebih kuat dan/atau lebih cepat pada pasar 
keuangan (antara lain suku bunga) dan aktivitas ekonomi (antara lain PDB dan inflasi). Pada 
kerangka kerja ITF, peningkatan efektivitas kebijakan moneter tersebut tercermin pada 
pengelolaan ekspektasi pasar, baik ekspektasi suku bunga sejalan dengan arah kebijakan 
moneter, maupun ekspektasi aktivitas ekonomi (PDB dan inflasi) sesuai dengan proyeksi bank 
sentral dan kisaran target (inflasi). 

Komponen komunikasi kebijakan memengaruhi efektivitas komunikasi 
kebijakan moneter. Studi terdahulu menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berdampak 
pada dinamika di pasar keuangan maupun makroekonomi, baik di negara maju maupun negara 
berkembang (Tabel 6.1). Dari dalam negeri, studi komunikasi kebijakan Bank Indonesia juga 
telah dilakukan antara lain dampak komunikasi kebijakan pada ekspektasi inflasi (Kinanti, 
2016) dan pada suku bunga antarbank (Sahminan, 2008). Dengan mengadopsi metode Hansen 
dan McMahon (2016), Kinanti (2016) menemukan peran signifikan rilis siaran pers RDG Bank 
Indonesia pada ekspektasi inflasi. Sementara itu, Sahminan (2008) menemukan rilis siaran 
pers RDG yang mempertahankan ataupun menurunkan suku bunga kebijakan berdampak pada 
turunnya volalitilias suku bunga di pasar keuangan, termasuk suku bunga antarbank tenor 
pendek dan imbal hasil SBN.

Lebih lanjut, beberapa komponen komunikasi kebijakan, antara lain kualitas 
produk komunikasi dan timing komunikasi, memengaruhi efektivitas komunikasi 
kebijakan.  Beberapa penelitian menunjukkan dampak positif kualitas komunikasi pada pasar 
keuangan dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Fracasso, Genberg, dan Wyplosz (2003) 
menemukan kualitas komunikasi kebijakan, berdasarkan kriteria clarity, consistency dan 
coverage, memiliki hubungan kuat dengan policy predictability. Jansen (2011) menemukan 
komunikasi yang lebih jelas dari Fed Chairman memiliki korelasi yang kuat dengan volatilitas 
pasar keuangan yang lebih kecil. Selain itu, komunikasi kebijakan yang transparan dapat 
meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi (Crowe, 2010; Eusepi dan Preston, 2010; Hubert, 
2015). Sementara itu, Ehrmann dan Fratzscher (2005) menemukan bahwa timing komunikasi 
berperan signifikan dalam efektivitas kebijakan moneter, yaitu pasar keuangan merespons 
lebih kuat pada periode sebelum kenaikan suku bunga kebijakan. Mempertimbangkan hal-hal 
tersebut di atas, penelitian ini lebih menfokuskan pada peran kualitas komunikasi kebijakan 
dalam transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi. Adapun faktor timing komunikasi 
dapat menjadi area pengembangan riset ke depan
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Tabel 6.1. Ringkasan Hasil Penelitian Dampak Komunikasi terhadap Pasar 
Keuangan dan Makroekonomi

No. Penulis Metode Hasil Penelitian

1. Gurkaynak, Sack, dan 
Swanson (2005)

High frequency event-study regression 
analysis

Peran signifikan bagian "future path of policy" rilis 
FOMC statement sebagai tambahan (on top) atas 
pengumuman FPR dalam memengaruhi pergerakan 
harga saham dan imbal hasil surat utang di AS

2. Lucca dan Trebbi 
(2009)

Automated measurement 
approach (Google, Factiva semantic 
orientation): mengukur konten 
komunikasi 
 
Vector Autogregression (VAR) model 
: mengukur hubungan komunikasi 
terhadap variabel di pasar keuangan

Perubahan FFR berdampak pada imbal hasil 
UST tenor pendek, sementara komunikasi FOMC 
berdampak pada imbal hasil UST tenor panjang

3. Ronaldo dan Rossi 
(2010)

Event analysis saat onset komunikasi 
kebijakan

Komunikasi kebijakan berdampak signifikan pada 
dinamika pasar keuangan

4. Hayo dan Neuenkirch 
(2010)

Survey: mengetahui persepsi pasar 
terkait komunikasi Fed 
 
Ordered Probit Model : mengetahui 
hubungan antara komunikasi bank 
sentral dengan perilaku di pasar 
keuangan

Perubahan FFR dan komunikasi FOMC berdampak 
signifikan pada pasar modal di Eropa dan Pasifik

5. Hendry (2012), 
Hendry dan Medeley 
(2010)

Latent Semantic Analysis (LSA) untuk 
menilai konten komunikasi

Rilis komunikasi Bank of Canada berdampak 
signifikan pada market return dan volatility. Risiko 
terkait proyeksi ekonomi dan forward guidance 
menjadi faktor utama pendorong dinamika pasar 
keuangan

6. Hansen dan 
McMahon (2016)

Text analysis: menilai konten 
komunikasi 
 
Factor Augmented Vector 
Autoregressive (FAVAR) : mengetahui 
pengaruh rilis komunikasi 
FOMC pada pasar keuangan dan 
makroekonomi.

Rilis komunikasi FOMC berdampak pada signifikan 
pada pasar keuangan dan makroekonomi. 
Informasi mengenai forward guidance pada FOMC 
berpengaruh pada pasar lebih besar dibandingkan 
dengan komunikasi FOMC terkait kondisi 
perekonomian.

7. Leombroni, et al. 
(2018)

Univariate and multivariate regression Komunikasi yang dilakukan oleh BoE pada 
saat pengumuman kebijakan moneter sangat 
memengaruhi pergerakan imbal obligasi di Eropa

8. Sun (2013) Narrative approach: menguantifikasi 
tone komunikasi 
 
Vector Autogregression (VAR) : 
mengestimasi dampak komunikasi 
pada variabel makroekonomi

Perkembangan sektor riil dipengaruhi oleh 
kebijakan moneter di Tiongkok dan tidak berkolerasi 
dengan kebijakan eksogen lain

9. Garcia-Herrero dan 
Girardin (2013)

Generalized Autoregressive 
Conditional Heteroscedascity 
(GARCH) model

Dampak signifikan komunikasi hawkish/dovish PBoC 
pada volatilitas dan volume perdagangan pasar 
repo

10. Su, Ahmad, Wood 
(2019)

Exponential Generalized 
Autoregressive Conditional 
Heteroscedastic (EGARCH)

Komunikasi PBoC berdampak signifikan terhadap 
pasar keuangan. Komunikasi informal, seperti 
pidato Gubernur lebih efektif dibandingkan dengan 
komunikasi formal dalam memengaruhi pasar uang

11. Sahminan (2008) Exponential Generalized 
Autoregressive Conditional 
Heteroscedastic (EGARCH)

Rilis siaran pers RDG yang mempertahankan 
maupun menurunkan suku bunga kebijakan 
berdampak pada turunnya volatilitas suku bunga 
PUAB tenor pendek dan imbal hasil SBN.
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Kualitas Komunikasi Bank Sentral
Kualitas komunikasi kebijakan memiliki peran yang penting dalam mendukung 
efektivitas kebijakan moneter. Sebagai salah satu instrumen dari kebijakan moneter, 
kualitas komunikasi dapat memperkuat transmisi kebijakan moneter. Semakin baik kualitas 
komunikasi dari bank sentral, maka kebijakan akan ditransmisikan dengan lebih baik kepada 
masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh hasil riset terdahulu yang  menunjukkan dampak 
positif kualitas komunikasi pada pasar keuangan dan efektivitas kebijakan secara keseluruhan 
(Tabel 6.2). 

Kualitas komunikasi dapat diukur melalui beberapa aspek, yaitu clarity, 
predictability, coverage, dan consistency. Sebagaimana disarankan Fracasso, Genberg, 
dan Wyplosz (2003), kualitas dalam komunikasi dapat diukur oleh kemudahan/kejelasan dari 
konten komunikasi untuk dicerna pembaca (clarity), predictability dari monetary policy, 
cakupan isu-isu penting (coverage), dan konsistensi (consistency). Dalam pengukuran kualitas 
komunikasi, Fracasso, Genberg, dan Wyplosz (2003) menggunakan survei persepsi kualitas 
atas  inflation report. Dalam hal ini, hasil survei juga akan dipengaruhi faktor subjektivitas 
serta tone/content produk komunikasi. Asesmen dalam penelitian ini difokuskan pada clarity, 
predictability, dan consistency. Sementara itu, asesmen mengenai coverage komunikasi 
kebijakan moneter sudah menjadi cakupan analisa pada program strategis penguatan 
komunikasi kebijakan moneter tahun 2018.

1. Clarity Komunikasi Bank Sentral

 � Penelitian oleh Bulíř, et al. (2007) mengukur salah satu aspek dari kualitas komunikasi 
kebijakan, yaitu kejelasan dan keterbacaan (clarity) menggunakan metode text analysis 
dengan perhitungan kuantitatif dalam bentuk indeks. Metode pengukuran indeks kejelasan 
dan keterbacaan antara lain menggunakan flesch reading ease, flesch kincaid, gunning fog 
index, dan SMOG index. Lebih lanjut, clarity komunikasi kebijakan tersebut berdampak 
signifikan pada transmisi kebijakan moneter, terutama pada aspek predictability kebijakan 
moneter. Penelitian oleh Fracasso, Genberg, dan Wyplosz (2003) menunjukkan bahwa 
pada bank sentral penganut ITF yang diobservasi terdapat korelasi positif antara kualitas 
komunikasi dengan clarity sebagai salah satu aspek kualitas komunikasi yang dihasilkan 
dengan prediktabilitas kebijakan.

2. Surprises dan Predictability

 � Kualitas komunikasi yang baik juga tercermin pada stance kebijakan bank sentral yang 
dapat diprediksi dengan baik oleh pelaku ekonomi, termasuk pelaku di pasar keuangan. 
Apabila material komunikasi, khususnya yang mengandung forward guidance telah dapat 
dibaca dengan baik oleh pasar, maka pasar akan memiliki prediksi yang sama dengan 
stance kebijakan bank sentral, atau jika sebaliknya maka stance kebijakan bank sentral 
akan menjadi kejutan/surprises bagi pelaku pasar. Kejutan yang tidak diantisipasi pasar 
berpeluang meningkatkan volatilitas di pasar. Riset oleh Pescatori (2018) menunjukkan 
bahwa kenaikan suku bunga yang tidak diantisipasi pasar akan menimbulkan penurunan 
aktivitas ekonomi dan peningkatan fluktuasi inflasi.
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3. Consistency

 � Untuk mengukur bahwa komunikasi kebijakan moneter telah tertransmisikan dengan baik, 
salah satu ciri yang dapat ditemukan adalah bahwa ekspektasi masyarakat akan sesuai 
dengan apa yang telah dikomunikasikan bank sentral. Ketika tone komunikasi kebijakan 
moneter dengan persepsi publik memiliki konsistensi yang baik maka komunikasi kebijakan 
dapat dinilai memiliki kualitas yang baik dan mendukung pencapaian tujuan bank sentral 
untuk memengaruhi ekspektasi masyarakat melalui kebijakan moneter.

Tabel 6.2. Ringkasan Hasil Penelitian Kualitas Komunikasi

No. Penulis Metode Ruang Lingkup Data Hasil Penelitian

1. Fracasso, Genberg dan 
Wyplosz (2003)

Survey terhadap beberapa kategori 
pembaca Inflation Report

Inflation Report dari 19 bank sentral 
yang menggunakan inflation-targetting 
framework

Kriteria dasar untuk good central bank 
communication adalah aspek clarit, 
consistency dan coverage of the issues 
 
Kualitas komunikasi tercermin pada 
monetary policy predictability 
 
Clarity berkorelasi positif dengan 
predictability

2. Bulir et al. (2007) Flesch reading ease: menghitung 
tingkat keterbacaan 
 
Flesch kincaid: mengestimasi 
waktu tempuh pendidikan untuk 
memahami tulisan 
 
Gunning fog index: menghitung 
tingkat keterbacaan dengan melihat 
kandungan kata-kata rumit 
 
SMOG index: mengestimas durasi 
pendidikan untuk memahami tulisan

Inflation Report dari bank sentral negara 
Republik Ceko, Hungaria, Polandia, Chile, 
Thailand, Swedia dari 2000-2005

Media komunikasi (target, forecast 
dan asesmen verbal inflasi) dari 
negara-negara tersebut memiliki 
pesan yang konsisten

3. Jansen (2011) Flesch reading ease 

Flesch kincaid

Livingston survey dari 1979-2007, 
Consensus Forecast dari 1990-2007, dan 
data makroekonomi di AS.

Kejelasan komunikasi berkorelasi 
negatif dengan volatilitas pasar 
keuangan

4. Bulir, Cihak, dan Smidkova 
(2013)

Flesch kincaid 6 bank sentral: Chile, Republik Ceko, 
Polandia, Swedia, Thailand, Inggris

Chile: membaik 
 
Rep. Ceko, Swdia dan Inggris :tetap 
 
Polandia: memburuk marginal 
 
Thailand: memburuk

5. Luangram dan Sethapramote 
(2016)

Flesch kincaid Siaran Pers dari 22 negara Tingkat readability cukup rendah 
pada BoT

6. Deslongchamps (2018) Gunning fog index Monetary Policy Report dan siaran pers 
Bank of Canada pada periode 2015-2017

Terdapat kecenderungan penurunan 
kualitas secara marginal

7. Bholat et al. (2018) Online experiment 
 
Flesch kincaid 
 
Gunning fog index 
 
SMOG index

Survei dilaksanakan pada bulan April dan 
Mei 2018 dengan 2.275 responden di UK

Pesan utama dalam visual summary 
di inflation report menunjukkan 
perbaikan secara komprehensif.                 
Comprehension dan kepercayaan 
publik akan meningkat ketika visual 
summary dibuat lebih sesuai dengan 
kehidupan masyarakat
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Metodologi
Pengukuran Kualitas Komunikasi
Asesmen kualitas komunikasi kebijakan moneter menggunakan kriteria utama 
clarity, predictability, dan consistency. Kriteria tersebut mengacu pada Fracasso, 
Genberg, dan Wyplosz (2003), sebagai pioner yang melakukan asesmen kualitas komunikasi 
bank sentral, yang mendefisinikan kriteria dasar untuk good central bank communication yaitu 
aspek clarity, consistency, dan coverage of key issues (a.l. policy objectives, presentation of 
forecast, evaluation of past forecast and policy). Dalam studi tersebut, kualitas komunikasi 
bank sentral akan tercermin pada monetary policy predictability. Fracasso, Genberg, dan 
Wyplosz (2003), mengacu pada empiris terhadap 19 bank sentral, menemukan terdapat 
korelasi positif clarity dan predictability.37 Asesmen dalam penelitian ini difokuskan pada 
clarity, predictability, dan consistency. Sementara itu, asesmen mengenai coverage komunikasi 
kebijakan moneter sudah menjadi cakupan analisa pada program strategis penguatan 
komunikasi kebijakan moneter tahun 2018, sehingga tidak lagi dibahas pada studi ini. 38

Asesmen aspek clarity pada kualitas komunikasi dilakukan dengan pengukuran 
kejelasan dan keterbacaan pada rilis siaran pers RDG. Pada aspek clarity, penelitian 
ini difokuskan pada siaran pers RDG yang menjadi salah satu produk utama komunikasi 
kebijakan moneter Bank Indonesia. Pemilihan siaran pers didasarkan pertimbangan siaran 
pers merupakan produk utama komunikasi yang memiliki konten stance kebijakan moneter 
yang diakses secara luas oleh masyarakat melalui website Bank Indonesia. Siaran pers juga 
lebih ringkas dibandingkan publikasi lainnya, antara lain LKM/TKM, material komunikasi 
untuk investor dan media, serta produk komunikasi lainnya, sehingga pengukuran bisa lebih 
mudah dilakukan. Lebih lanjut, struktur siaran pers yang cenderung konsisten dan periodik 
memungkinkan dilakukannya pengukuran analisa antarwaktu (time series analysis).

Pengukuran clarity menggunakan pendekatan flesch reading ease, flesch 
kincaid, gunning fog index, dan SMOG index. Sebagaimana dalam Bulíř et al. (2007), 
pengukuran kejelasan dan keterbacaan dapat menggunakan pendekatan empat metode 
tersebut. Salah satu pertimbangan pemilihan penggunaan empat metode tersebut adalah 
karakteristik pengukuran yang secara objektif menilai kualitas komunikasi, tanpa tergantung 
content ataupun tone dari produk komunikasi. Hal ini berbeda dengan metode yang digunakan 
Fracasso, Genberg, dan Wyplosz (2003) yang berbasiskan survei, sehingga berpotensi subjektif 
dan tergantung pada tone ataupun content dari produk komunikasi. Pemilihan penggunakan 
empat metode tersebut juga mempertimbangkan metode tersebut telah digunakan secara luas 
dalam berbagai bidang, termasuk komunikasi kebijakan bank sentral. Selain itu, metode tersebut 
juga mampu menangkap dinamika kualitas komunikasi, terutama pada dimensi kata wordy 

37  Fracasso et al. (2003) mengukur kualitas dengan melakukan survei terhadap pembaca Inflation Report, 
antara lain berdasarkan clarity information provided, assumption when decision made, dan readability/
understandable.

38  Hasil asesmen Program Strategis Penguatan Komunikasi Kebijakan Bank Indonesia menunjukkan perlunya 
penguatan siaran pers RDG dan LKM/TKM dari sisi substansi, termasuk proporsi yang lebih besar pada bagian 
forward looking terutama proyeksi dan arah kebijakan.
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dan kompleks. Kata yang wordy dan kompleks kerap kali menjadi sumber utama penyebab 
rendahnya clarity dan readability dari komunikasi kebijakan. Pendekatan pengukuran clarity 
dengan empat metode tersebut telah digunakan secara luas dalam riset komunikasi kebijakan 
bank sentral.39

Penelitian ini menggunakan empat metode tersebut dalam asesmen kualitas 
komunikasi. Hal tersebut dengan mempertimbangkan metode tersebut memiliki karakteristik 
yang berbeda dan saling melengkapi. Pengukuran flesch reading ease dan flesch kincaid 
berbasiskan pada kepadatan kata/kalimat dan suku kata/kata. Meskipun demikian, pengukuran 
menggunakan flesh reading ease memberikan hasil yang berbeda dengan flesch kincaid.  Hasil 
pada flesh reading ease berupa indeks sementara hasil pada flesch kincaid telah dikalibrasi 
menjadi estimasi lama pendidikan yang diperlukan untuk memahami tulisan. Sementara itu, 
pengukuran SMOG index berbasiskan kepadatan kata kompleks/kalimat. Adapun pengukuran 
gunning fog merupakan kombinasi flesch kincaid dan SMOG index, yaitu berbasiskan kepadatan 
kata kompleks/kata dan jumlah kata/kalimat. Berikut adalah penjelasan dari keempat metode 
tersebut:

1. Flesch reading ease menghitung tingkat keterbacaan suatu tulisan. Semakin tinggi nilainya, 
berarti semakin mudah terbaca. 

2. Flesch kincaid menunjukkan estimasi lama tahun menempuh pendidikan yang diperlukan 
oleh pembaca untuk memahami tulisan. Semakin tinggi nilainya, maka semakin sulit 
untuk memahami suatu tulisan dikarenakan tingkat pendidikan yang diperlukan untuk 
memahami tulisan tersebut lebih tinggi.

3. Gunning fog index menghitung tingkat keterbacaan dengan melihat kandungan kata-
kata rumit yang ada. Semakin rendah nilainya, berarti semakin mudah terbaca, yang 
mengimplikasikan konsentrasi komponen kata-kata rumit yang berada di dalam tulisan 
rendah. 

4. SMOG index estimasi durasi menempuh pendidikan yang dibutuhkan untuk memahami 
tulisan. Semakin tinggi nilai indeks, maka durasi pendidikan yang dibutuhkan untuk 
memahami tulisan menjadi lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi 
nilai indeks, maka semakin sulit sebuah tulisan untuk dipahami.

39  Lihat Tabel 6.2 Ringkasan Hasil Penelitian Kualitas Komunikasi
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Adapun rumus perhitungan untuk keempat metode di atas adalah sebagai berikut:

 
( ) ( )206,835 1,015 84,6= − −Flesch Reading Ease  ASL  ASW

 
( ) ( )0,39 11,8 15,59= + −Flesch Kinchad  ASL  ASW

 

0,4 100    = × + ×    
    

Jumlah Kata Jumlah Kata KompleksGunning Fog Index  
Jumlah Kalimat Jumlah Kata

 301,0430 3.1291= × +SMOG Index  Jumlah Kata Kompleks   
Jumlah Kalimat

Keterangan:
• ASL: Average Sentence Length (rata-rata jumlah kata dalam sebuah kalimat)
• ASW: Average Syllables per Word (rata-rata jumlah suku kata dalam sebuah kata)
• Jumlah kata kompleks adalah jumlah kata dengan suku kata > 3

Pada kriteria kualitas komunikasi kedua yaitu predictability, penulis melakukan 
pengukuran besaran surprises dari siaran pers RDG. Menggunakan pendekatan 
Pescatori (2018), predictability didefinisikan sebagai inverse dari surprise. Adapun surprise  
diproksi sebagai selisih antara suku bunga kebijakan Bank Indonesia dengan median survei 
Bloomberg mengenai ekspektasi pasar atas suku bunga kebijakan Bank Indonesia.4041 Lebih 
lanjut, perubahan suku bunga dapat didekomposisi menjadi 2 komponen yaitu unanticipated 
change dan anticipated change, sebagai berikut: 

( ) ( ), 1 , 1 1 t t j t t j t t ti i E i E i i− − −∆ = − + −

  ti Unanticipated change anticipated change∆ = + 

Unanticipated change merupakan komponen surprises yang perlu menjadi 
perhatian karena mencerminkan adanya permasalahan kualitas komunikasi 
kebijakan. Komponen yang menjadi perhatian pada persamaan di atas adalah unanticipated 
change, yang menggambarkan adanya surprises pada kebijakan yang diambil. Dengan demikian, 
semakin kecil nilai dari komponen ini, maka surprises bernilai rendah dan predictability tinggi. 
Unanticipated change tersebut dapat bersumber dari: (i) persepsi publik yang berbeda dengan 
tone arah kebijakan pada komunikasi bank sentral; dan (ii) bank sentral yang melakukan 
diskresi untuk melakukan deviasi terhadap tone arah kebijakan yang pernah dikomunikasikan 
sebelumnya. Pada kasus pertama, unanticipated change atau surprises mencerminkan kualitas 
komunikasi yang rendah akibat permasalahan konsistensi. Pada kasus kedua, unanticipated 
change lebih terkait permasalahan kredibilitas bank sentral dan belum tentu sepenuhnya terkait 
dengan permasalahan kualitas komunikasi kebijakan. Dengan mempertimbangkan bank sentral 
akan selalu menjaga kredibilitasnya maka unanticipated change dapat menjadi gambaran 
adanya surprises yang mencerminkan adanya permasalahan kualitas komunikasi kebijakan. 42

40  Median survei digunakan untuk meminimasi dampak outlier dari survei ekspektasi pasar atas suku bunga 
kebijakan. Sementara itu, ukuran mean, minimum, dan maksium berpotensi terdampak oleh data outlier 
sehingga berpotensi overestimated.   

41  Dalam penelitian ini, dilakukan juga asesmen standard deviasi proyeksi pelaku pasar sebagai ukuran 
konvergensi proyeksi sehingga dapat digunakan sebagai alternatif proksi kredibilitas kebijakan Bank 
Indonesia. 

42  Bank Indonesia memiliki kredibilitas yang baik, tercermin pada capaian persepsi survei kredibilitas yang terus 
menunjukkan peningkatan hingga  >5 (skala 6) pada 3 tahun terakhir.

Kincaid
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Pada kriteria consistency, asesmen dalam penelitian ini lebih difokuskan pada 
konsistensi tone arah kebijakan pada komunikasi Bank Indonesia dengan tone 
persepsi publik. Secara umum, asesmen mengenai konsistensi tone dapat dilakukan melalui 
evaluasi (i) konsistensi tone antar produk komunikasi kebijakan (misalnya perbandingan tone 
siaran pers RDG dengan tone LKM/TKM) dan (ii) konsistensi tone antara komunikasi Bank 
Indonesia dan persepsi publik. Mengingat LKM dan TKM merupakan elaborasi siaran pers RDG, 
maka dapat diasumsikan bahwa terdapat konsistensi tone antar produk komunikasi kebijakan 
tersebut, sehingga tidak menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Selanjutnya, fokus asesmen 
konsistensi tone lebih diarahkan pada konsistensi tone komunikasi kebijakan Bank Indonesia 
dengan persepsi publik. Dalam hal ini, tone komunikasi Bank Indonesia diproksi dengan siaran 
pers RDG, sementara persepsi publik diestimasi menggunakan big data analytics.

Dalam penelitian ini, asesmen konsistensi dengan persepsi publik dilakukan pada tone arah 
kebijakan yakni arah kebijakan moneter (policy rate naik atau turun), tanpa memperhitungkan 
besaran perubahan. Hal tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: (i) persepsi publik terhadap arah kebijakan merupakan end product dari persepsi 
publik terhadap state of the economy dan reaction function; dan (ii) kemudahan implementasi 
menggunakan big data dan kesesuaian dengan joint project survei kredibilitas menggunakan 
big data pada 2019. Secara lebih detail, tahapan asesmen konsistensi tone arah kebijakan 
adalah sebagai berikut:

• Pengukuran tone komunikasi arah kebijakan pada komunikasi difokuskan pada paragraf 
yang membahas mengenai kebijakan yang diambil pada RDG bulanan. Hal tersebut 
didasarkan pertimbangan paragraf tersebut memuat informasi mengenai arah kebijakan 
moneter pada waktu mendatang (forward guidance). Lebih lanjut, terdapat beberapa 
langkah untuk dapat mengukur tone komunikasi arah kebijakan dalam siaran pers. 
Pertama, penulis menentukan ada/tidaknya arah kebijakan yang akan dilakukan ke depan 
dalam paragraf kebijakan setiap siaran pers RDG. Kedua, untuk paragraf yang mengandung 
arah kebijakan ke depan, penulis mengklasifikasikan arah kebijakan berdasarkan tiga nilai 
yaitu nilai=1 untuk arah kebijakan kontraktif (naik), nilai=0 untuk netral (tidak berubah), 
dan nilai = -1 untuk arah kebijakan moneter ekspansif (turun) (Gambar 6.1).

• Selanjutnya, untuk melihat persepsi masyarakat terhadap arah kebijakan Bank Indonesia, 
digunakan estimasi menggunakan big data. Pemanfaatan big data analytics memberikan 
manfaat berupa insights yang lebih holistik dengan memanfaatkan massive data yang 
tersedia, seiring pemanfaatan teknologi digital dan IT. Secara khusus, analisa text mining 
untuk pengukuran tone kebijakan bank sentral digunakan untuk menguantifikasi language 
text dari news terkait bank sentral sehingga lebih menggambarkan persepsi publik. 
Penggunaan text mining telah secara luas digunakan di riset sejenis di bank sentral lain 
antara lain oleh ECB dan BoE. Pada tahap ini, dilakukan pengukuran persepsi masyarakat 
terhadap arah kebijakan Bank Indonesia, berdasarkan klasifikasi naik (kontraktif/hawkish), 
turun (ekspansif/dovish) dan tetap (netral) menggunakan teknik machine learning 
dengan memanfaatkan data latih (anotasi) dan algoritma-algoritma machine learning 
(ilustrasi anotasi sebagaimana pada Tabel 6.3). Selanjutnya, berita-berita tersebut akan 



186

Bab 6: Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia Melalui Jalur Komunikasi

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Gambar 6.1. Proses Klasifikasi Arah Kebijakan Bank Indonesia

Tabel 6.3. Ilustrasi Anotasi Arah Kebijakan Bank Indoenesia

Paragraf 
kebijakan siaran 

pers RDG bulanan  
Bank Indonesia

Klasi�kasi 
ada/tidaknya arah 

kebijakan ke depan 

Kuanti�kasi 
arah kebijakan  

Ada 

Tidak ada 

1 (Kebijakan Moneter 
Kontraktif) 

0 (Netral) 

-1 (Kebijakan Moneter 
Ekspansif) 

diklasifikasikan berdasarkan tiga nilai: 1 untuk arah kebijakan kontraktif (naik), 0 untuk 
netral (tidak berubah), dan -1 untuk arah kebijakan moneter ekspansif (turun).

• Setelah mendapatkan nilai dari arah kebijakan berdasarkan publikasi Bank Indonesia, 
dalam hal ini siaran pers, dan persepsi masyarakat menggunakan big data analytics, 
dihitung indeks konsistensi tone untuk mengukur tingkat konsistensi arah kebijakan yang 
dikomunikasikan Bank Indonesia dengan persepsi masyarakat. Berikut adalah perhitungan 
dari indeks tersebut:

 �

• Tone persepsi publik menggunakan data t+1 dikarenakan publikasi siaran pers dilakukan di 
minggu akhir dari suatu bulan, sehingga dampak dari komunikasi pada bulan t baru akan 
terlihat pada bulan t+1. Semakin tinggi nilai dari indeks mencerminkan selisih antara nilai 
tone komunikasi arah kebijakan dan persepsi publik yang semakin minim, menandakan 
tingkat konsistensi yang semakin baik.

Tanggal Kalimat untuk di Anotasi Anotasi Arah 
Kebijakan

Forward Guidance Siaran Pers Arah 
Forward 

Guidance
11/25/2014 Namun, mengingat BBM telah 

dinaikkan, kemungkinan untuk suku 
bunga dinaikkan hingga 8,5 persen 
adalah mungkin.

1 - -

8/5/2019 Sebab, ruang penurunan suku bunga 
acuan oleh BI sampai akhir tahun 
masih sangat terbuka.

-1 Ke depan, Bank Indonesia memandang masih 
terbuka ruang bagi kebijakan moneter yang 
akomodatif sejalan dengan rendahnya prakiraan 
inflasi dan perlunya mendorong momentum 
pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

-1

11/2/2011 "Saya melihat, masih ada ruang bagi 
BI menurunkan suku bunga acuannya 
sebesar 0,25 persen," kata Direktur 
Riset Sabang Merauke Circle, Perdana

-1 - -
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Pengukuran Transmisi Kebijakan Moneter
Penelitian ini mencakup pengukuran transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
komunikasi dan dampaknya pada pasar keuangan dan variabel makroekonomi. 
Asesmen ini difokuskan untuk mengevaluasi eksistensi mekanisme transmisi kebijakan moneter 
melalui jalur komunikasi, termasuk menganalisa peran kualitas komunikasi pada transmisi 
kebijakan moneter. Asesmen peran komunikasi kebijakan dalam transmisi kebijakan moneter 
dilakukan dengan mengevaluasi/menguji dampak produk komunikasi kebijakan pada (i) pasar 
keuangan dan (ii) aktivitas ekonomi. Dalam evaluasi transmisi komunikasi kebijakan pada 
aktivitas ekonomi, asesmen ini juga mengevaluasi peran kualitas komunikasi kebijakan. 

Asesmen pertama dilakukan untuk menangkap transmisi kebijakan moneter pada variable 
pasar keuangan yang bersifat high frequency dan langsung terdampak oleh kebijakan moneter. 
Untuk menangkap dinamika pasar keuangan dengan data high frequency tersebut, asesmen 
transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi pada pasar keuangan menggunakan 
metode regresi linear. Sementara itu, asesmen kedua lebih ditujukan untuk menangkap 
transmisi kebijakan moneter pada variabel makroekonomi yang bersifat low frequency. Dengan 
mempertimbangkan adanya hubungan endogenous antara variabel kebijakan moneter dan 
variable makroekonomi, asesmen transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi pada 
variabel makroekonomi menggunakan metode VAR.

Pasar Keuangan

Transmisi kebijakan moneter pada pasar keuangan diukur melalui perhitungan 
estimasi dampak flagship report Bank Indonesia yaitu LKM dan TKM pada suku 
bunga pasar uang. Untuk mengetahui dampak dari flagship report tersebut pada suku bunga 
pasar uang, digunakan pendekatan regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan (i) suku 
bunga pasar uang sebagai variabel dependen, (ii) suku bunga kebijakan, variabel dummy LKM/
TKM,  serta interaksi suku bunga kebijakan dan variabel dummy LKM/TKM sebagai variabel 
independen, dan (iii) variabel dummy rilis data makro dan likuiditas pasar uang (diproksi oleh 
perubahan posisi deposit facility/DF) sebagai variable kontrol.43

( ) ( ) ( )1 2 3 4 5t t t t tt t t
m i D Macro D MPR DF i D MPRα β β β β β ε∆ = + ∆ + + + ∆ + ∆ + 

Keterangan:

tm∆  = Perubahan suku bunga pasar

α = Konstanta

ti∆  = Perubahan suku bunga kebijakan

( )t
D Macro  = Variabel dummy rilis data makro

 ( )t
D MPR = Variabel dummy penerbitan TKM/LKM

43  Estimasi tersebut pada prinsipnya mengukur dampak dua produk utama komunikasi kebijakan moneter 
Bank Indonesia, yaitu rilis siaran pers RDG dan rilis LKM/TKM. Pengukuran dampak siaran pers RDG diproksi 
menggunakan variabel suku bunga kebijakan dengan mempertimbangkan perubahan suku bunga kebijakan 
diumumkan oleh siaran pers RDG. Sementara itu, pengukuran dampak rilis TKM/LKM menggunakan variabel 
dummy LKM/TKM serta interaksi suku bunga kebijakan dan variabel dummy LKM/TKM.
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tDF∆  = Perubahan posisi deposit facility (DF)

( )t t
i D MPR∆  = Interaksi perubahan suku bunga kebijakan dan variabel dummy penerbitan TKM/LKM 

Estimasi dilakukan baik dengan menggunakan sampel secara utuh maupun dengan membagi 
sampel menjadi dua, yaitu sampel pada saat periode kenaikan suku bunga dan sampel pada 
saat periode penurunan suku bunga. Estimasi dengan membagi dua sampel tersebut dilakukan 
untuk memisahkan dampak rilis LKM/TKM terhadap suku bunga pasar uang untuk kedua 
kondisi tersebut. 44 

Dalam spesifikasi model regresi, model estimasi menggunakan perubahan suku 
bunga kebijakan serta interaksi perubahan suku bunga kebijakan dan dummy 
rilis flagship report (TKM/LKM) sebagai variabel independen. Dengan penggunaan 
perubahan suku bunga kebijakan sebagai variabel independen, model estimasi dapat menangkap 
dampak rilis TKM/LKM pada pasar keuangan di luar (on top) dampak perubahan suku bunga 
kebijakan.45  Sementara itu,  interaksi perubahan suku bunga kebijakan dan dummy rilis 
LKM/TKM sebagai variabel independen untuk menangkap dampak rilis LKM/TKM pada saat 
terdapat perubahan suku bunga kebijakan. Selain itu, model estimasi memasukkan variabel 
dummy rilis data makro dan likuiditas pasar uang, yang secara historis memiliki keterkaitan 
erat dengan dinamika suku bunga di pasar uang, sebagai variabel kontrol untuk meminimalkan 
permasalahan omitted variable bias dalam estimasi regresi linear.

Untuk dapat lebih mudah membandingkan dampak flagship report Bank 
Indonesia dan perubahan suku bunga kebijakan pada pasar keuangan, estimasi 
dampak kedua faktor tersebut dilakukan pada satu persamaan regresi linear. 
Dengan pendekatan ini, uji perbandingan dampak dapat dilakukan lebih mudah dilakukan 
dengan perhitungan t-statistik yang straight forward, yaitu menghitung rasio selisih koefisien 
terhadap standard error selisih koefisien. Dalam hal ini, dengan asumsi regresi linear dengan 
independensi antar variabel independen, standard error selisih koefisien dapat langsung 
dihitung, yaitu akar kuadrat dari penjumlahan kuadrat standard error koefisien. Dengan 
konstruksi tersebut, perhitungan t-statistik uji perbandingan dampak flagship report Bank 
Indonesia dan perubahan suku bunga kebijakan adalah sebagai berikut:

 ( ) ( ) ( )
3 1 3 1

3 1 3 1

  t
SE Var Var
β β β β
β β β β
− −

= =
− +

44  Pada estimasi menggunakan sampel secara utuh (gabungan), dummy publikasi LKM/TKM tidak dimasukkan 
sebagai variabel independen dengan mempertimbangkan sulitnya interpretasi dampak LKM/TKM yang sama 
baik pada saat periode kenaikan maupun penurunan suku bunga.

45  Dalam spesifikasi model regresi, model estimasi menggunakan perubahan suku bunga kebijakan sebagai 
variabel independen dan tidak memasukkan dummy rilis siaran pers RDG sebagai variabel independen. 
Dengan pengumuman perubahan suku bunga kebijakan dilakukan melalui rilis siaran pers RDG, terdapat 
keterkaitan yang sangat kuat antara dampak perubahan suku bunga kebijakan dan dampak dummy rilis 
siaran pers RDG pada pasar keuangan. Dengan keterkaitan yang erat antara kedua variabel tersebut, terdapat 
permasalahan multicollinearity apabila kedua variabel tersebut digunakan secara bersaman sebagai variabel 
independen dalam regresi linear.
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Perbandingan dampak tersebut dengan menggunakan satu persamaan regresi linear akan 
relatif lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan menggunakan pendekatan dua persamaan 
regresi linear. Dengan pendekatan kedua, untuk dapat membandingkan dampak flagship report 
Bank Indonesia dan perubahan suku bunga kebijakan, diperlukan estimasi standard error 
selisih koefisien kedua variabel tersebut. Estimasi tersebut juga berpotensi berdampak bias pada 
perbandingan selisih koefisien. Formulasi perhitungan t-statistik uji perbandingan dampak 
menjadi  sebagai berikut:  

 ( ) ( ) ( ) ( )
3 1 3 1

3 1 3 1 3 1

  
2 , 

t
SE Var Var Var
β β β β
β β β β β β
− −

= =
− + −

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penelitian ini  menggunakan pendekatan estimasi 
dampak faktor flagship report Bank Indonesia dan perubahan suku bunga kebijakan pada pasar 
keuangan dalam satu persamaan regresi linear.46

Variabel Makroekonomi

Asesmen transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi pada variabel 
makroekonomi dilakukan dengan menggunakan metode VAR. Secara umum bentuk 
VAR dengan p variabel adalah sebagai berikut:

 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑡𝑡=𝜃𝜃𝜃𝜃𝑡𝑡+𝜀𝜀𝑡𝑡

dimana 

 𝜑𝜑𝜑𝜑𝑡𝑡=𝜃𝜃𝜃𝜃𝑡𝑡+𝜀𝜀𝑡𝑡

𝜑𝜑𝑡𝑡 adalah vektor dari variabel endogen dan 

𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡 adalah vektor dari variabel eksogen, 

𝑋𝑋𝑡𝑡

𝜑𝜑 dan 

𝜑𝜑

𝜃𝜃 adalah koefisien polinomial, 𝜀𝜀𝜀 adalah vektor dari inovasi atau shock. 

Spesifikasi matriks VAR dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan penelitian. Model 
estimasi VAR dalam riset ini mengadopsi penelitian Hansen dan McMahon (2016) dengan 
pengembangan penambahan kualitas komunikasi untuk menguji peran kualitas komunikasi 
dalam transmisi kebijakan moneter.4748

46  Dalam melakukan estimasi, kombinasi data pada saat rilis siaran pers RDG (perubahan suku bunga pasar 
uang dan perubahan suku bunga kebijakan) dan data pada saat rilis LKM/TKM (perubahan suku bunga pasar 
uang dan dummy rilis penerbitan LKM/TKM) serta data untuk varibel kontrol di-stacking membentuk sistem 
untuk regresi linear.  Dalam hal ini, data untuk estimasi terdiri dari perubahan suku bunga pasar uang sebagai 
variabel dependen, dan data perubahan suku bunga kebijakan, dummy rilis LKM/TKM dan interaksinya 
dengan perubahan suku bunga kebijakan, serta variabel kontrol lainnya sebagai variabel independen.

47  Hansen dan McMahon (2016) mengunakan FAVAR 3 variabel (forward guidance, monetary policy stance, dan 
economic situation) dan 1 variabel factor augmented (principal component dari berbagai variabel makro dan 
pasar keuangan) yang menangkap evolusi unobserved variabel. Kinanti (2016) juga menggunakan FAVAR 3 
variabel (BI rate, communication index, dan ekspektasi inflasi). Asesmen dalam penelitian ini menggunakan 
metode VAR yang lebih simpel, namun mampu menangkap transmisi kebijakan moneter melalui jalur 
komunikasi pada aktivitas ekonomi.

48  Estimasi VAR dengan menambahkan kualitas komunikasi dengan pertimbangan kualitas komunikasi 
memiliki sifat endogeneity dengan 3 variabel lainnya. Dalam hal ini, kualitas komunikasi yang tidak optimal 
berpotensi menghambat transmisi kebijakan moneter dan pada akhirnya berdampak pada variabel sektor 
rill PDB. Selain itu, dalam kondisi PDB yang melambat, terdapat kemungkinan bank sentral melakukan 
komunikasi yang less clear mengenai state of economy.    
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Analisa transmisi kebijakan moneter dilakukan menggunakan pendekatan VAR 
dengan 3 variabel, yaitu stance kebijakan moneter, state of economy, dan variabel 
aktivitas ekonomi. Sebagaimana didiskusikan pada Hansen dan McMahon (2016), terdapat 
3 komponen utama kebijakan moneter, yakni stance kebijakan moneter, state of economy, dan 
forward guidance.49 Keputusan stance kebijakan moneter merupakan komponen pertama dan 
kerap kali merupakan center dari analisis transmisi kebijakan moneter. Bank sentral melakukan 
komunikasi atas stance kebijakan moneter yang disertai dengan pandangan bank sentral atas 
state of economy dan forward guidance atau arah kebijakan moneter ke depan. Komunikasi 
state of economy dan forward guidance tersebut melengkapi komponen utama kebijakan 
moneter.

Komponen komunikasi stance kebijakan moneter dan state of economy 
merupakan fokus utama, sedangkan komponen komunikasi forward guidance 
saat ini masih dalam early stage pengembangan sehingga belum menjadi cakupan 
analisa VAR dalam penelitian ini. Komponen komunikasi stance kebijakan moneter telah 
dinyatakan secara jelas dan konsisten sehingga dapat secara mudah dan langsung/sederhana 
penggunaannya dalam analisa kuantifikasi pada penelitian ini. Komponen komunikasi state of 
economy juga secara reguler disampaikan dalam siaran pers, sehingga terbuka untuk digunakan 
dalam analisa kuantifikasi meskipun less obvious dibandingkan komponen stance kebijakan 
moneter. Sementara itu, komponen forward guidance saat ini relatif baru diimplementasikan 
dan belum secara konsisten disampaikan pada siaran pers RDG. Dalam hal ini, komponen 
forward guidance belum dimasukkan dalam cakupan dalam analisa kuantifikasi dengan 
metoda VAR pada penelitian ini.

49  Hansen dan McMahon (2016) memodelkan perkiraan suku bunga oleh agen ekonomi merupakan fungsi 
dari reaction function rule (Taylor rule), state of economy dan error/deviasi dari rule. Agen ekonomi dapat 
menggunakan fungsi ini dalam membentuk beliefs dan ekspektasi suku bunga ke depan. Dalam konteks ini, 
komunikasi kebijakan, baik itu stance kebijakan, state of economy maupun forward guidance merupkan tiga 
dimensi kebijakan moneter yang memengaruhi beliefs dan ekspektasi agen ekonomi terhadap suku bunga 
ke depan.
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Komponen komunikasi stance kebijakan moneter dan state of economy 
dikuantifikasi untuk analisa transmisi kebijakan moneter. Kuantifikasi stance 
kebijakan moneter secara langsung/sederhana merupakan besaran suku bunga kebijakan. 
Sementara itu, kuantifikasi state of economy dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
word counting procedure, sebagaimana digunakan Hansen dan McMahon (2016). Dalam hal 
ini, untuk mengkuantifikasi state of economy dalam siaran pers, penelitian ini menghitung 
Indeks Komunikasi berdasarkan jumlah kata ekspansif dan kontraktif dalam paragraf PDB 
pada siaran pers RDG.50  Semakin tinggi intensitas penggunaan kata ekspansi maka semakin 
tinggi Indeks Komunikasi yang mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi. Perhitungan 
Indeks Komunikasi merujuk pada penelitian Hansen dan McMahon (2016), sebagai berikut:

 

, , Pos t Neg t
t EC

t

EcSit
TotalWords
η η−

=

Keterangan:

,Pos tη  = Jumlah kata positif dalam paragraf PDB

,Neg tη  = Jumlah kata negatif dalam paragraf PDB

EC
tTotalWords  = Jumlah kata dalam paragraf PDB

Pada penelitian ini, perhitungan jumlah kata positif (ekspansif) dan negatif (kontraktif) 
dilakukan secara manual. Berikut adalah contoh kata-kata yang dimasukkan dalam kategori 
positif (meningkat, menguat, tumbuh solid, tetap kuat, dan tetap tinggi) dan negatif (menurun, 
melemah, melambat, terkontraksi, dan termoderasi).

Dengan konstruksi tersebut, analisa transmisi kebijakan moneter dilakukan menggunakan 
pendekatan VAR dengan 3 variabel, yaitu BI Rate (biratereal) sebagai proksi stance kebijakan 
moneter, Indeks Ekonomi (commindexgdp) sebagai proksi state of economy dan pertumbuhan 
PDB (pdbyoy) sebagai proksi aktivitas ekonomi.51 varibel aktivitas ekonomi diproksi oleh 
pertumbuhan PDB untuk lebih menangkap transmisi kebijakan melalui jalur komunikasi state 
of economy. Hal tersebut selaras dengan proksi state of economy (Indeks Komunikasi) yang 
dikonstruksi dari tone ekspansi/kontraksi dari paragraf PDB di siaran pers RDG.

50  Pengukuran komunikasi state of economy pada siaran pers RDG dilakukan pada paragraf PDB  dengan 
mempertimbangkan (i) kondisi terkini, perkiraan PDB pada triwulan berikutnya (near term forecast), dan 
perkiraan PDB pada tahun berjalan sudah secara konsisten dan regular disampaikan pada paragraf PDB, 
sedangkan paragraf state of economy terkait variabel NPI, nilai tukar, dan inflasi belum secara konsisten dan 
regular mencantumkan secara lengkap; dan (ii) paragraf inflasi lebih menitikberatkan pada kondisi terkini 
inflasi yang disampaikan secara month-to-month, sehingga kurang memiliki information content untuk 
analisa transmisi kebijakan moneter.

51  Model VAR dapat dikembangkan dengan menambahkan varibel inflasi dalam estimasi. Namun demikian, hal 
tersebut terkendala oleh komunikasi state of economy pada paragraf inflasi yang kurang memiliki information 
content untuk analisa transmisi kebijakan moneter. Hal ini terkait paragraf yang inflasi lebih menitikberatkan 
pada kondisi terkini inflasi yang disampaikan secara month-to-month, serta proyeksi inflasi yang secara 
historis tidak banyak berubah dan sering kali hanya dikomunikasikan “on track dalam kisaran target”.
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Berikut adalah detail model VAR yang digunakan:𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡 = [biratereal commindexgdp pdbyoy]

Untuk mengelaborasi peran kualitas komunikasi dalam transmisi kebijakan 
moneter, analisa VAR dilakukan dengan 4 variabel dengan menambahkan 
indikator kualitas komunikasi. Dalam hal ini, dilakukan perbandingan impulse response 
model VAR 4 variabel (dengan kualitas komunikasi) dengan model VAR 3 variabel (tanpa 
kualitas komunikasi) untuk mengevaluasi peran kualitas komunikasi dalam transmisi kebijakan 
moneter. Impulse response yang lebih besar/cepat mengindikasikan kualitas komunikasi 
memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kualitas komunikasi tersebut menggunakan 
berbagai alternatif pengukuran, yaitu flesch reading ease, flesch kincaid, gunning fog index 
dan SMOG index. Selanjutnya, penelitian ini mengembangkan model VAR 4 variabel, dengan 
penambahkan kualitas komunikasi. Selain itu, impulse response terhadap Indeks Komunikasi 
juga dilakukan untuk menguji apakah komunikasi kebijakan memengaruhi aktivitas ekonomi. 
Pada penelitian ini, terdapat dua skenario VAR yang akan diuji, sebagai berikut:

• Skenario pertama menguji dampak shock BI rate pada Pertumbuhan PDB. Skenario 
ini membandingkan model VAR dengan 3 variabel (BI rate, Indeks Komunikasi dan 
Pertumbuhan PDB) dan model VAR 4 dengan variabel (variabel yang sama ditambahkan 
dengan Kualitas Komunikasi).

Model VAR 3 variabel
𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡 = [biratereal commindexgdp pdbyoy]

Model VAR 4 variabel
𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡  = [biratereal frease commindexgdp pdbyoy]
𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡  = [biratereal fleschkincaid commindexgdp pdbyoy]𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡  = [biratereal gunnfog commindexgdp pdbyoy]𝑌𝑌𝑡𝑡

𝑋𝑋𝑡𝑡  = [biratereal smog commindexgdp pdbyoy]

• Sedangkan skenario kedua menguji dampak shock Indeks Komunikasi pada Pertumbuhan 
PDB dan BI rate. Skenario ini menggunakan model VAR dengan 3 variabel (BI rate, Indeks 
Komunikasi dan Pertumbuhan PDB).

Untuk memperkaya analisis peran kualitas komunikasi, analisis transmisi kebijakan moneter 
dilakukan dengan menggunakan regresi linear dengan pertumbuhan PDB sebagai variabel 
dependen, dan perubahan suku bunga kebijakan, Indeks Komunikasi, dan dummy interaksi 
perubahan suku bunga kebijakan dengan kualitas komunikasi sebagai variabel independen.
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Deskripsi Data yang Digunakan
Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa variabel, baik sebagai variabel kontrol, 
maupun variabel yang ingin diuji. Berikut adalah data-data yang digunakan oleh penulis 
untuk variabel-variabel dalam penelitian ini (Tabel 6.4). Seluruh data yang digunakan di 
atas bersumber dari Bank Indonesia dan BPS (Pertumbuhan PDB dan Inflasi).

Tabel 6.4. Deskripsi Data yang Digunakan

Analisis
Kualitas Komunikasi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa kualitas komunikasi kebijakan terindikasi 
belum menunjukkan peningkatan pada periode 2011 sampai dengan Mei 2018. Hal 
tersebut ditunjukkan dari belum adanya perbaikan pada pengukuran kejelasan dan keterbacaan 
dari siaran pers RDG sebagai dimensi dari kualitas komunikasi pada periode 2011- Mei 2018. 
Indeks kejelasan dan keterbacaan siaran pers dengan menggunakan flesch kincaid, SMOG 
index, dan gunning fog index meningkat, yang berarti siaran pers semakin sulit dipahami. 
Keterbacaan yang semakin sulit dipahami erat kaitannya dengan jumlah kata dan kepadatan 
kata per kalimat dalam siaran pers RDG yang terus menunjukkan peningkatan (Grafik 6.1).  
Lebih jauh, terdapat indikasi bahwa kualitas komunikasi kebijakan yang tertahan berhubungan 
dengan kebutuhan komunikasi yang wordy dengan kata kompleks yang lebih banyak seiring 
dengan pelemahan nilai tukar Rupiah sejak 2011 (Grafik 6.2).

Terdapat indikasi perbaikan kualitas komunikasi sejak Mei 2018. Perbaikan 
kualitas sejak Mei 2018 ditunjukkan oleh flesch kincaid, SMOG index, dan gunning fog index 
yang menurun serta flesch reading ease index yang meningkat. Hal tersebut mengindikasikan 

Variabel Frekuensi Jangka Waktu

Pertumbuhan PDB Per bulan (diinterpolasi dari data PDB 
Triwulan)

2011-Maret 2019

BI Rate Per bulan 2008-Juni 2019

Inflasi Per bulan 2008-Juni 2019

Flesch Reading Ease Per bulan sesuai siaran pers 2008-Juni 2019

Flesch Kincaid Per bulan sesuai siaran pers 2008-Juni 2019

Gunning Fog Per bulan sesuai siaran pers 2008-Juni 2019

SMOG Per bulan sesuai siaran pers 2008-Juni 2019

Indeks Komunikasi Per bulan sesuai siaran pers 2014-Juni 2019

Suku Bunga PUAB O/N Per hari kerja 2007-Juni 2019

Suku Bunga PUAB 1 Minggu Per hari kerja 2007-Juni 2019

Jumlah penempatan pada Deposit Facility Per hari kerja 2010-Juni 2019
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keterbacaan siaran pers yang meningkat dan lebih mudah dipahami (Grafik 6.3). Lebih lanjut, 
uji statistik menunjukkan perbaikan kualitas tersebut signifikan, terutama pada pengukuran 
kualitas menggunakan pendekatan flesch reading ease, gunning fog, dan SMOG index.52  

52  Uji signifikansi perbaikan keterbacaan siaran pers sejak Mei 2018 dibandingkan dengan periode sebelumnya 
dilakukan dengan metode uji t untuk perbandingan dua rerata. Berdasarkan hasil uji t, selisih nilai indeks 
menggunakan metode flesch reading ease signifikan sampai dengan rentang kepercayaan 99%, flesch 
kincaid signfikan dengan rentang kepercayaan hingga 79%, gunning fog dan SMOG index signifikan dengan 
rentang kepercayaan hingga 90%.

Grafik 6.1. Rerata Jumlah Kata dan 
Jumlah Kata/Kalimat

Grafik 6.2. Indeks Kualitas 
Komunikasi dan Nilai Tukar
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Grafik 6.3. Indeks Kualitas Komunikasi
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Kualitas komunikasi clarity dan readability yang membaik sejak Mei 2018 
didorong oleh penurunan kepadatan siaran pers. Apabila dibandingkan dengan 
periode sebelum Mei 2018, terdapat peningkatan baik jumlah kalimat, kata, suku kata, dan 
kata kompleks. Meskipun demikian, seluruh komponen ini meningkat dengan kecepatan 
berbeda, yakni  peningkatan tertinggi terjadi pada jumlah kata, diikuti peningkatan suku kata, 
kalimat, dan kata kompleks (Grafik 6.4).53 Apabila dibandingkan dengan periode sebelum Mei 
2018, konsentrasi suku kata dalam kata dan konsentrasi kata komplek dalam kalimat turun. 
Penurunan kepadatan siaran pers tersebut berdampak pada peningkatan clarity dan readability 
siaran pers. Berikut adalah elaborasi penurunan kepadatan siaran pers yang berdampak pada 
peningkatan kualitas dengan menggunakan berbagai pengukuran:

a. Flesch reading ease dan flesch kincaid: Komponen perhitungan terdiri dari rata-rata 
jumlah kata dalam kalimat (ASL) dan rata-rata jumlah suku kata dalam kata (ASW). 
Apabila dibandingkan dengan periode sebelum Mei 2018,  konsentrasi suku kata menurun, 
walaupun rata-rata jumlah kata dalam kalimat meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa 
jumlah kata meningkat lebih cepat dari peningkatan jumlah kalimat, namun penambahan 
kata-kata tersebut menyumbang peningkatan suku kata yang lebih rendah sehingga ASL 
menurun. Dalam perhitungan terlihat bahwa penurunan ASL lebih dominan dibandingkan 
dengan kenaikan ASW, sehingga flesch reading ease index meningkat dan flesch kincaid 
index menurun (lebih mudah terbaca).

b. Gunning fog index: Komponen perhitungan terdiri dari ASL dan perbandingan jumlah 
kata kompleks dengan jumlah kata total. Dengan membandingkan periode sebelum 
Mei 2018 dan sesudahnya, rata-rata jumlah kata dalam kalimat meningkat dikarenakan 
peningkatan jumlah kata yang lebih tinggi dari peningkatan jumlah kalimat. Namun di 
sisi lain, konsentrasi kata kompleks dalam siaran pers menurun. Hal ini disebabkan oleh 
peningkatan jumlah kata yang lebih tinggi dari peningkatan jumlah kata kompleks. Efek 
penurunan konsentrasi kata kompleks lebih besar dari peningkatan rata-rata jumlah kata 
dalam kalimat sehingga gunning fog index menurun (lebih mudah terbaca).

c. SMOG index: Komponen perhitungan terdiri dari perbandingan jumlah kata kompleks 
dengan jumlah kalimat. Apabila dibandingkan dengan periode sebelum Mei 2018, dapat 
dilihat bahwa jumlah kata kompleks dan jumlah kalimat keduanya meningkat. Namun, 
peningkatan jumlah kalimat lebih tinggi dari jumlah kata kompleks. Sehingga dapat 
diartikan bahwa konsentrasi jumlah kata kompleks per kalimat menurun. Hal ini membuat 
perhitungan SMOG index menurun (lebih mudah terbaca). 

53  Dalam perkembangan siaran pers dengan membandingkan sebelum Mei 2018 dan sesudahnya, dapat dilihat 
bahwa secara keseluruhan panjang siaran pers meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah kalimat dan jumlah kata 
yang meningkat. Selain itu, jumlah suku kata serta jumlah kata kompleks (kata yang memiliki suku kata lebih 
dari tiga) juga meningkat. Namun, peningkatan panjang narasi dari siaran pers ini tidak serta merta membuat 
siaran pers Bank Indonesia menjadi semakin sulit untuk dipahami. Dengan membandingkan periode 
sebelum Mei 2018 dan sesudahnya, siaran pers sesudah Mei 2018 justru semakin mudah untuk dibaca.
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Grafik 6.4. Penggunaan Kata Kompleks pada Siaran Pers RDG
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Lebih lanjut, penambahan paragraf siaran pers sejak Agustus 2018 tidak 
menurunkan kualitas komunikasi kebijakan. Mulai Agustus 2018, Bank Indonesia 
memutuskan untuk menambahkan konten dari siaran pers RDG bulanan. Konten yang 
ditambahkan berupa satu paragraf terkait dengan Sistem Pembayaran. Untuk melihat dampak 
dari penambahan konten ini dengan kejelasan dan keterbacaan komunikasi, digunakan tingkat 
keterbacaan (gunning fog index) pada bulan Mei 2018 hingga Juli 2018 dan dibandingkan 
dengan nilai indeks pada bulan Agustus 2018 hingga Juni 2019. Berdasarkan perhitungan 
penulis, indeks kejelasan dan keterbacaan membaik antar dua periode tersebut. Hal ini 
menandakan bahwa penambahan paragraf tidak memperburuk kejelasan dan keterbacaan 
dari materi komunikasi (Grafik 6.5).

Grafik 6.5. Perbandingan Indeks Keterbacaan Mei-Juli 2018  
dan Agustus 2018-Juni 2019
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Prediktabilitas kebijakan juga menunjukkan perbaikan sejak 2018, setelah 
sebelumnya menunjukkan penurunan kinerja pada 2015-2018. Prediktabilitas yang 
membaik sejak 2018 tersebut tidak terlepas dari kejelasan dan keterbacaan siaran pers RDG 
yang menunjukkan perbaikan sejak Mei 2018.54 Prediktabilitas yang membaik dengan surprises 
yang menurun pada 2018 terjadi pada periode dengan intensitas perubahan suku bunga 
cukup tinggi sehingga pasar dapat memprediksi perubahan suku bunga dengan lebih tepat. 
Prediktabilitas juga membaik di 2019, dengan surprises sebesar 0%, terjadi pada periode ketika 
suku bunga kebijakan secara umum tidak berubah (Grafik 6.6). Perbaikan kinerja tersebut 
merupakan pembalikan dari periode sebelumnya 2015-2018 yang menunjukkan penurunan 
prediktabilitas tercermin dari jumlah surprises yang meningkat. 

54  Meskipun demikian, pada periode yang lebih panjang, dinamika surprises tidak secara konklusif terkait 
dengan tingkat clarity dan readability komunikasi. Hal tersebut tercermin pada korelasi antara surprise 
dengan kualitas komunikasi , baik berdasarkan flesch reading ease, flesch kincaid, gunning fog, dan 
SMOG index, sangat kecil yaitu dalam kisaran 0,08 – 0,17. Hal ini tidak terlepas dari secara konstruksi bahwa 
perhitungan surprises dilakukan berbasiskan pada survei Bloomberg pada pelaku pasar yang memiliki 
pendidikan dan kompetisi yang cukup. Secara natural, responden tersebut memiliki background pendidikan 
dan kompetensi keahlian yang mencukupi serta untuk membaca siaran pers bank sentral termasuk Bank 
Indonesia. Bahkan, responden dimaksud telah mampu melakukan analisa secara mandiri untuk proyeksi 
suku bunga kebijakan yang diambil Bank Indonesia. Dengan demikian, kualitas komunikasi dalam bentuk 
clarity siaran pers Bank Indonesia disinyalir tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi ability responden 
memahami siaran pers dan kemudian menyusun analisa dan proyeksi kebijakan suku bunga Bank Indonesia.

Sumber: Bank Indonesia
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Besaran surprises tetap rendah meskipun cenderung fluktuatif. Perhitungan 
besaran pangsa surprises dilakukan dengan membandingkan pangsa besaran suku bunga 
yang terantisipasi dan tidak (dalam bps), lalu dibandingkan dengan besaran mutlak dari 
jumlah kedua nilai tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar pangsa jumlah 
perubahan suku bunga yang diantisipasi dan tidak oleh pasar. Hasil estimasi menunjukkan 
besaran surprises yang tetap rendah, atau tingginya level persentase perubahan suku bunga 
yang terantisipasi setiap tahunnya (Grafik 6.7).55 Hal ini menunjukkan bahwa prediktabilitas 
dari suku bunga kebijakan yang tetap baik. 

55  Besaran dari surprise cenderung rendah ketika jumlah kejadian perubahan suku bunga kebijakan tinggi. Hal 
ini menandakan bahwa terjadi “learning process” terhadap surprises yang diterima pasar.

Grafik 6.6. Prediktabilitas dan Surprises

Grafik 6.7. Perubahan Suku Bunga yang Terantisipasi dan Surprises
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Prediktabililitas yang cukup baik juga tercermin pada konvergensi proyeksi 
pelaku pasar yang cukup baik. Berdasarkan survei Bloomberg kepada pelaku pasar 
mengenai proyeksi suku bunga kebijakan Bank Indonesia, proyeksi tersebut cukup konvergen 
tercermin dari standar deviasi proyeksi pelaku pasar yang cukup rendah.56 Rata-rata standar 
deviasi proyeksi pelaku pasar pada periode 2014 hingga Juni 2019 tercatat sebesar 0,03% dan 
secara statistik tidak berbeda signifikan dari 0. Standard deviasi pada sebagian besar periode 
tercatat sebesar 0 atau tidak terdapat perbedaan proyeksi suku bunga kebijakan di antara pelaku 
pasar; sementara itu, pada periode lainnya, standar deviasi tercatat relatif rendah.

Tone komunikasi kebijakan tertransmisi dengan baik, tercermin dari kesesuaian 
tone komunikasi arah kebijakan dengan persepsi publik. Pada periode 2015 hingga 
Juni 2019, tone komunikasi arah kebijakan dengan persepsi masyarakat bergerak dengan 
arah yang sama. Persepsi masyarakat tersebut diukur dengan menggunakan pendekatan Big 
Data, yaitu persepsi publik untuk komponen komunikasi arah kebijakan (forward guidance). 
Persepsi masyarakat tersebut dibandingkan dengan tone komunikasi arah kebijakan, untuk 
selanjutnya dikuantifikasi menjadi indek konsistensi tone komunikasi dengan nilai maksimum 
1 (sangat sesuai) dan -1 (sangat tidak sesuai). Dengan pendekatan tersebut, hasil perhitungan 
menunjukkan konsistensi yang cukup baik antara tone komunikasi arah kebijakan dengan 
persepsi masyarakat, tercermin dari rata-rata indeks konsistensi tone komunikasi pada periode 
2015-2019 sebesar 0,65 (Grafik 6.8). Hasil uji rataan menunjukkan bahwa rata-rata indeks 
konsistensi tersebut tidak berbeda signifikan dengan nilai maksimum indeks, yaitu satu.

56  Standar deviasi proyeksi pelaku pasar dapat digunakan sebagai ukuran prediktabilitas kebijakan Bank 
Indonesia. Secara umum standar deviasi yang meningkat juga tercermin pada surprises yang meningkat. 
Pada beberapa episode, standar deviasi yang meningkat tidak diikuti oleh surpises suku bunga kebijakan 
Bank Indonesia. Hal ini tidaklah terlepas dari peran forward guidance dalam komunikasi kebijakan yang 
mendorong konvergensi dan konsensus proyeksi pelaku pasar tetap in line dengan tone komunikasi. 
Sebagai ilustrasi, proyeksi yang meningkat keberagamannya seiring dengan mulai meningkatnya ekspektasi 
penurunan suku bunga pada periode 2015 - awal 2016 dan awal 2019 tidak diikuti adanya surprises kebijakan.

Grafik 6.8. Tone Komunikasi Arah Kebijakan Sejalan dengan Persepsi 
Masyarakat

Sumber: Bank Indonesia
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Kesesuaian tone komunikasi arah kebijakan dengan persepsi publik secara 
umum telah ditunjukkan secara konsisten. Indeks konsistensi tone komunikasi pada 
periode 2015-2019 sebagian besar mencatat nilai positif dan lebih besar dari 0,5. Kualitas 
consistency yang baik tersebut selaras dengan kinerja yang cukup baik pada kualitas surprises 
(Grafik 6.9 dan Grafik 6.10).57 Konsistensi kesesuaian tone tersebut ditunjukkan baik pada 
periode dengan arah kebijakan yang bersifat ekspansif maupun pada periode dengan arah 
kebijakan yang bersifat kontraktif. Meskipun demikian, pada periode April 2018, indeks 
konsistensi tone komunikasi sempat turun hingga mencapai 0,3. Hal ini tidak terlepas dari 
peningkatan persepsi pubik bahwa Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga kebijakan 
sebagai respons atas peningkatan tekanan nilai tukar. Sementara di sisi lainnya, komunikasi 
Bank Indonesia pada saat itu belum secara kuat mengindikasikan kenaikan suku bunga 
kebijakan tercermin frasa arah kebijakan “ke depan, Bank Indonesia tetap fokus dalam menjaga 
stabilitas perekonomian yang menjadi landasan utama bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi 
yang lebih kuat dan berkelanjutan”.

57  Kualitas consistency yang baik tersebut selaras dengan kinerja yang cukup baik pada kualitas surprises. Secara 
umum, surprises tidak terjadi (surprises=0) seiring dengan consistency yang baik (Grafik 6.9).   Mengingat 
hubungan yang erat antara consistency dengan forward guidance, dinamika surprises juga terkait dengan 
forward guidance. Pada periode tidak terjadi surprises, hal ini tidak terlepas dari komunikasi forward 
guidance Bank Indonesia (Grafik 6.10). Dengan demikian, forward guidance yang diberikan, apabila dilakukan 
dengan baik dan dipahami dengan baik oleh pelaku ekonomi, dapat mengurangi terjadinya surprises dan 
meningkatkan consistency komunikasi.

Grafik 6.9. Dinamika Bulanan 
Surprises dan Consistency

Grafik 6.10. Dinamika Bulanan 
Surprises dan Forward Guidance
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Analisa regresi linear menunjukkan bahwa terdapat indikasi awal publikasi 
LKM/TKM Bank Indonesia pada saat terdapat perubahan suku bunga kebijakan 
berdampak signifikan pada suku bunga pasar uang. Koefisien dummy interaksi 
publikasi LKM/TKM dan perubahan suku bunga kebijakan bernilai positif dan signifikan 
(Tabel 6.5 dan Tabel 6.6).58 Dengan konstruksi ini, pada saat terdapat kenaikan (penurunan) 
suku bunga kebijakan, publikasi LKM/TKM akan berdampak pada kenaikan (penurunan) suku 
bunga pasar uang baik tenor O/N maupun 1 minggu. Dengan demikian, publikasi LKM/TKM 
akan meng-amplify dampak perubahan suka bunga kebijakan pada suku bunga pasar uang. 
Meskipun demikian, indikasi awal tersebut perlu masih perlu dicermati lebih lanjut dengan 
mempertimbangkan peran publikasi LKM/TKM lebih terlihat pada saat periode penurunan 
suku bunga.59  

Apabila tidak dikaitkan dengan suku bunga kebijakan, belum terdapat bukti 
yang menunjukkan publikasi LKM/TKM Bank Indonesia berdampak signifikan 
pada suku bunga pasar uang. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien dummy publikasi LKM/
TKM yang memiliki arah yang sama dengan perubahan suku bunga kebijakan, namun secara 
umum tidak signifikan. Dengan demikian, pengaruh rilis TKM/LKM pada suku bunga pasar 
uang baik tenor O/N maupun 1 minggu tidak konklusif. Hasil ini ditenggarai terkait dengan 
belum optimalnya penggunaan TKM/LKM sebagai referensi pelaku di pasar uang. Hal ini perlu 
menjadi pertimbangan dalam perumusan penguatan strategi komunikasi kebijakan. Estimasi 
IMF dengan spefisikasi yang berbeda juga menunjukkan hal yang sama, publikasi TKM/LKM 
tidak berdampak signifikan pada suku bunga pasar uang.

Perubahan suku bunga kebijakan yang dikomunikasikan melalui siaran pers 
RDG berdampak signifikan pada pasar keuangan. Koefisien suku bunga kebijakan 
memiliki arah yang sama dengan perubahan suku bunga kebijakan dan signifikan (Tabel 6.5 
dan Tabel 6.6). Sebagaimana hasil estimasi, setiap kenaikan 1 bps suku bunga kebijakan, 
berdampak pada kenaikan suku bunga pasar tenor O/N dan 1 minggu masing-masing sebesar 
0,82bps dan 0,88bps. Sementara penurunan suku bunga kebijakan memiliki dampak yang 
relatif sama yaitu setiap penurunan 1 bps suku bunga kebijakan, berdampak pada turunnya 
suku bunga pasar tenor O/N dan 1 minggu masing-masing sebesar 0,77bps dan 0,79bps. Hasil 
estimasi yang menunjukkan peran signifikan siaran pers cukup robust dengan estimasi model 
yang ditambahkan control variabel likuiditas.60

58  Estimasi tersebut didasarkan pada regresi linear menggunakan sampel gabungan, yang tidak dipisahkan 
antara periode kenaikan suku bunga dan periode penurunan suku bunga. Pada estimasi dengan 
sampel gabungan, dummy publikasi LKM/TKM tidak dimasukkan sebagai variabel independen dengan 
mempertimbangkan sulitnya interpretasi dampak LKM/TKM yang sama baik pada saat periode kenaikan 
maupun penurunan suku bunga. 

59  Berdasarkan estimasi yang dilakukan terpisah antara periode kenaikan suku bunga dan periode penurunan 
suku bunga, koefisien interaksi dummy LKM/TKM dan perubahan suku bunga kebijakan bernilai positif 
dan signifikan pada sampel periode penurunan suku bunga, namun tidak signifikan pada sampel periode 
kenaikan suku bunga. Hasil estimasi dengan non-signifikansi tersebut ditenggarai terkait dengan adanya 
multicollinearity antara interaksi dummy LKM/TKM dan suku bunga kebijakan, dan dummy LKM/TKM. 

60  Estimasi dilakukan dengam menambahkan control variable likuiditas yang diproksi oleh perubahan posisi 
deposit facility. Hasil estimasi menunjukkan koefisien perubahan suku bunga kebijakan tetap positif dan 
signifikan. Sementara, koefisien perubahan posisi deposit facility bernilai negatif dan signifikan, yang 
menunjukkan penurunan likuiditas memiliki keterkaitan yang kuat dengan kenaikan suku bunga di pasar 
uang.
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Variabel Overnight 
Tren Naik

Overnight 
Tren Turun

Overnight 
Tren Naik

Overnight 
Tren Turun

Overnight 
Tren Naik

Overnight 
Tren Turun

Overnight 
Sample 
Gabung

Perubahan Suku Bunga Kebijakan 0.815*** 0.774*** 0.657*** 0.843*** 0.619*** 0.327** 0.530***
Selisih nilai suku bunga kebijakan dengan hari 
sebelumnya

0.148 0.071 0.128 0.088 0.139 0.130 0.086

Dummy Rilis Data Makro 0.011 -0.001 0.027 0.022 0.023 0.047** 0.013
Bernilai 1 untuk hari dimana data makro dirilis 0.039 0.022 0.038 0.021 0.039 0.182 0.015
Dummy Rilis TKM/LKM 0.007 -0.028 0.026 0.011 0.019 0.044*** -
Bernilai 1 untuk hari dimana TKM/LKM dirilis 0.036 0.017 0.036 0.017 0.04 0.015

Perubahan Likuiditas Pasar - - -0.002** -0.001* -0.002** -0.001** -0.001***
Selisih jumlah nominal pada deposit facility dengan 
hari sebelumnya

0.001 0.000 0.001 0.000 0.000

Interaksi Suku Bunga Kebijakan dengan 
Rilis TKM/LKM

- - - - 0.110 0.621*** 0.335***

Interaksi variabel perubahan suku bunga kebijakan 
dengan dummy TKM/LKM

0.204 0.133 0.107

Konstanta -0.015 0.178 -0.049 -0.019 -0.045 -0.045*** -0.019***
0.034 0.016 0.036 0.015 0.038 0.013 0.006

Tabel 6.5. Hasil Regresi Pengaruh Rilis TKM/LKM terhadap Suku Bunga 
Pasar Uang Overnight

Tabel 6.6. Hasil Regresi Pengaruh Rilis TKM/LKM terhadap Suku Bunga 
Pasar Uang 1 Minggu

Variabel 1-Week 
Tren Naik

1-Week  
Tren Turun

1-Week  
Tren Naik

1-Week  
Tren Turun

1-Week  
Tren Naik

1-Week  
Tren Turun

1-Week  
Sample 
Gabung

Perubahan Suku Bunga Kebijakan 0.882*** 0.794** 0.846*** 0.780*** 0.823*** -0.139 0.536***
Selisih nilai suku bunga kebijakan dengan hari 
sebelumnya

0.105 0.353 0.106 0.106 0.137 0.154 0.093

Dummy Rilis Data Makro 0.084** -0.113 0.096** 0.059** 0.093** 0.085*** 0.033*
Bernilai 1 untuk hari dimana data makro dirilis 0.037 0.111 0.041 0.025 0.042 0.021 0.018
Dummy Rilis TKM/LKM 0.058* -0.056 0.083*** 0.025 0.078** 0.069*** -
Bernilai 1 untuk hari dimana TKM/LKM dirilis 0.029 0.087 0.031 0.021 0.035 0.018

Perubahan Likuiditas Pasar - - -0.002*** 0 -0.002*** 0 -0.001**
Selisih jumlah nominal pada deposit facility dengan 
hari sebelumnya

0.001 0.001 0.001 0 0

Interaksi Suku Bunga Kebijakan dengan 
Rilis TKM/LKM

- - - - 0.055 1.141*** 0.457***

Interaksi variabel perubahan suku bunga kebijakan 
dengan dummy TKM/LKM

0.199 0.158 0.118

Konstanta -0.053** 0.130* -0.085*** -0.037** -0.082*** -0.066*** -0.018**
0.026 0.078 0.027 0.018 0.029 0.016 0.008

Standar Eror dalam kurung: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
Keterangan: Sample yang digunakan adalah data harian pada saat terjadi Rapat Dewan Gubernur (2005-2019) Data dibagi menjadi dua kelompok: 
Tren Naik dan Tren Turun, berdasarkan periode dimana suku bunga kebijakan mengalami tren kenaikan atau penurunan 
Sumber: Bank Indonesia

Standar Eror dalam kurung: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
Keterangan: Sample yang digunakan adalah data harian pada saat terjadi Rapat Dewan Gubernur (2005-2019) Data dibagi menjadi dua kelompok: 
Tren Naik dan Tren Turun, berdasarkan periode dimana suku bunga kebijakan mengalami tren kenaikan atau penurunan 
Sumber: Bank Indonesia
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Terdapat perbedaan hasil regresi pengaruh perubahan suku bunga kebijakan terhadap 
suku bunga pasar uang. IMF menyimpulkan bahwa rilis perubahan suku bunga kebijakan 
tidak berpengaruh terhadap suku bunga pasar uang (Tabel 6.7). Hal ini berkebalikan dengan 
apa yang ditemukan oleh Bank Indonesia. Perbedaan tersebut antara lain disebabkan oleh 
spesifikasi model yang digunakan, sebagai berikut:

• Penelitian ini tidak memasukkan variabel dummy untuk siaran pers dengan pertimbangan 
bahwa variabel ini telah termasuk dalam variabel perubahan suku bunga kebijakan. 
Penggunaan variabel ini bersamaan dengan variabel perubahan suku bunga kebijakan 
akan berdampak pada munculnya permasalahan multicollinearity.  

• Penelitian ini memisahkan data berdasarkan tren naik dan turun dari suku bunga kebijakan 
untuk memisahkan dampak rilis TKM/LKM terhadap suku bunga pasar untuk dua kondisi 
tersebut. Hal ini tidak dilakukan IMF.

Tabel 6.7. Hasil Regresi Pengaruh Rilis TKM/LKM terhadap Suku Bunga 
Pasar Uang (IMF)

Variabel Makroekonomi

Hasil estimasi VAR menunjukkan terdapat transmisi kebijakan melalui jalur 
komunikasi dengan peran kualitas komunikasi yang signifikan. Menggunakan VAR 
dengan 3 variabel, impulse response terhadap shock kenaikan BI rate menunjukkan penurunan 
PDB dan mencapai titik terendah pada 14 bulan. 61 Sementara itu, menggunakan VAR dengan 
kualitas komunikasi dan 3 variabel lainnya, impulse response terhadap shock kenaikan BI 
rate menunjukkan dampak penurunan PDB yang lebih cepat dan lebih signifikan (Grafik 
6.11). Dengan demikian, model estimasi dengan kualitas komunikasi menunjukkan transmisi 
kebijakan moneter melalui jalur komunikasi yang lebih kuat. Hasil estimasi tersebut robust 
terhadap berbagai ukuran kualitas komunikasi.

61  Hasil estimasi ARIMBI, shock kenaikan BI rate berdampak pada penurunan PDB dengan titik terendah pada 4 
triwulan setelah shock. 

Variabel
Overnight 
Interbank 

Interbank Government Bond Yield Exchange Rate 
1-week 2-week 3-week 1-month 1-year 5-year 10-year 

Press Release Dummy -0.051 -0.005 0.010 -0.014 0.008 0.000 0,011 -0.117 ** -5434

(0.052) (0.02) (0.022 (0.018) 0.023) (0.013) (0,008) (0.05) -6642

MPR Release Dummy 0.002 0.028 0.006 -0.029 * 0.015 -0,021  * -0,017 ** -0.012 -8120

(0.076 (0.032) (0.027)  (0.017) (0.027) (0,011) (0,005)  (0.09) -6662

 Policy Rate Change -0.401 -0.262 ** -0.197 -0.131 -0.097 0.033 -0,002 0.061 -18329

 (0.233) (0.127) (0.164) (0.143) (0.114) (0,049) (0,037)  (0.048) (-29.573)

Macroeconomic 
releases dummy

-0.042 -0.035 ** -0.050 *** -0.007 -0.056 -0,004 -0,004 -0.011 -7000

(0.038)  (0.015) (0.013)  (0.016) (0.012) (0,01) (0,005)  (0.056) (6.43)

Constant 0.253 ***  0.142 *** 0.150 *** 0.081 *** 0.158 *** 0,095 *** 0,062 *** 0.230 *** 70.726 ***

 (0.018)  (0.008) (0.008)  (0.006) (0.007) (0,004) (0,002) (0.022) (-5299)

Observations 2.703 2.703 2.703 2.703 2.703 2.506 2.48 2.965 2.966

 R-squared 0.0009 0.0023 0.0027 0.0011 0.004 0.0008 0.0017 0.0006 0.0002 

Standar Eror dalam kurung: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10 
Sumber: IMF
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Grafik 6.11. Perbandingan Model tanpa Kualitas Komunikasi dan Model 
dengan Kualitas Komunikasi
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Komunikasi kebijakan berperan dalam transmisi kebijakan moneter, tercermin 
dari komunikasi kebijakan yang memengaruhi PDB dan bergerak searah PDB. 
Pergerakan Indeks Komunikasi (proksi komunikasi kebijakan state of economy) dan 
pertumbuhan PDB memiliki korelasi yang kuat (Grafik 6.12). Hal ini semakin memperkuat 
premis bahwa terdapat jalur transmisi dari komunikasi kebijakan pada perekonomian. Selain 
itu, model estimasi VAR menunjukkan shock kenaikan Indeks Komunikasi direspons dengan 
kenaikan PDB.62 Dalam hal ini komunikasi kebijakan memperkuat transmisi kebijakan hingga 
akhirnya berdampak pada perekonomian.

62  Shock kenaikan Indeks Komunikasi juga diikuti oleh kenaikan BI rate, meski tidak signifikan. 

Grafik 6.12. Indeks Komunikasi dan Pertumbuhan PDB
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Hasil analisa VAR yang menunjukkan adanya jalur transmisi kebijakan 
moneter melalui jalur komunikasi juga cukup robust, dengan spesifkasi VAR yang 
memasukkan variabel PDB dan inflasi. Dengan menggunakan VAR 4 variabel (stance 
kebijakan moneter, Indeks Komunikasi, PDB, dan inflasi), shock kenaikan BI rate diikuti 
oleh penurunan PDB secara signifikan.63 Demikian pula, shock kenaikan Indeks Komunikasi, 
diikuti oleh PDB yang meningkat signifikan dan kenaikan BI rate sebagai respons kebijakan 
yang countercyclical (Grafik 6.13). Pada skenario shock baik dari BI rate maupun Indeks 
Komunikasi, inflasi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Estimasi menggunakan analisis regresi linear juga menunjukkan peran kualitas 
komunikasi dalam transmisi kebijakan moneter. Hasil estimasi menunjukkan kualitas 
komunikasi yang berinteraksi dengan perubahan suku bunga kebijakan berdampak signifikan 
dalam mengakselerasi dampak kenaikan suku bunga pada variabel aktivitas ekonomi (diproksi 
oleh pertumbuhan PDB).64  Peran kualitas komunikasi tersebut terutama pada pengukuran 
komunikasi menggunakan metode gunning fog dan SMOG index (Tabel 6.8). Dalam hal ini, 
pada saat terdapat kenaikan (penurunan) suku bunga, kualitas komunikasi yang meningkat 
akan memperkuat dampaknya pada penurunan (kenaikan) aktivitas ekonomi. 

63  Estimasi VAR dengan 5 variabel (kualitas komunikasi dan 4 variabel lainnya) menunjukkan hasil yang tidak 
konklusif dengan dampak shock BI rate pada PDB yang tidak signifikan. 

64  Estimasi menggunakan general to specific method (Campos, Ericsson, dan Hendry, 2005) dan menghasilkan 
suku bunga kebijakan dan Indeks Komunikasi memiliki efek tunda masing-masing 6 bulan dan 1 bulan 
terhadap pertumbuhan ekonomi.

Grafik 6.13. Komunikasi Kebijakan Memengaruhi PDB
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Tabel 6.8. Hasil Regresi Pengaruh Kualitas Komunikasi terhadap  
Pertumbuhan PDB

Variabel Pertumbuhan 
PDB (Flesch 
Kincaid)

Pertumbuhan PDB 
(Flesch Reading 
Ease)

 Pertumbuhan 
PDB (Gunning 
Fog)

Pertumbuhan 
PDB (SMOG 
Index)

Perubahan Suku Bunga Kebijakan (Lag 6 bulan) -3,121 -0.049  -1.597* -2.030* 

Selisih nilai suku bunga kebijakan dengan bulan sebelumnya 2,692 0.511 0.868 1,076

 Indeks Komunikasi (Lag 1 bulan)  3.853***  3.881*** 3.730*** 3.731*** 

Semakin tinggi nilai indeks menandakan tone yang semakin 
ekspansif

0.794 0.796 0.778 0.777 

Interaksi Suku Bunga Kebijakan dengan Kualitas 
Komunikasi

0.151  -0.007 0.093* 0.132*

 lnteraksi variabel perubahan suku bunga kebijakan dengan 
kualitas komunikasi

0.127 0.028 0.047 0.066 

Konstanta 4.950*** 4.949*** 4.951*** 4.951***

0.025 0.026 0.024 0.024 

Standar Eror dalam kurung: ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10
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Kesimpulan
Penelitian ini mengevaluasi kualitas komunikasi kebijakan moneter Bank Indonesia dan 

menguji mekanisme transmisi kebijakan moneter, termasuk menganalisa peran kualitas 
komunikasi dalam memperkuat transmisi kebijakan moneter. Kontribusi utama pada penelitian 
ini adalah menemukan eksistensi transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi dan 
peran kualitas komunikasi kebijakan dalam memperkuat transmisi kebijakan moneter, sebagai 
berikut:

1. Kualitas komunikasi kebijakan Bank Indonesia menunjukkan kinerja positif, baik pada 
aspek clarity, predictability, dan consistency. Clarity komunikasi kebijakan terindikasi 
menunjukkan peningkatan sejak Mei 2018, setelah cukup stagnan pada periode 2011-
2018. Predictability juga menunjukkan kinerja yang baik dengan besaran surprises 
yang relatif rendah dan menunjukkan perbaikan pada 2018. Sementara itu, consistency 
menunjukkan kinerja yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh tone komunikasi kebijakan 
yang tertransmisi dengan baik, tercermin dari kesesuaian  tone komunikasi arah kebijakan 
dengan persepsi publik. Kualitas consistency yang baik tersebut selaras dengan kinerja 
yang cukup baik pada predictability. 

2. Terdapat indikasi pentingnya peran komunikasi dalam transmisi kebijakan moneter. 
Asesmen menggunakan VAR menunjukkan terdapat transmisi kebijakan moneter melalui 
jalur komunikasi pada aktivitas ekonomi. Lebih jauh, penelitian ini menemukan kualitas 
komunikasi memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur komunikasi. 

3. Hasil asesmen menggunakan regresi linear menunjukkan bahwa terdapat indikasi awal 
publikasi flagship report Bank Indonesia pada saat terdapat perubahan suku bunga 
kebijakan berdampak signifikan pada suku bunga pasar uang. Meskipun demikian, 
apabila tidak dikaitkan dengan suku bunga kebijakan, hasil asesmen menunjukkan 
belum terdapat bukti kuat yang menunjukkan publikasi flagship report Bank Indonesia 
berdampak signifikan pada suku bunga pasar uang. Hasil ini ditengarai terkait dengan 
belum optimalnya flagship report Bank Indonesia sebagai referensi pelaku di pasar uang. 
Hal ini perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan penguatan strategi komunikasi 
kebijakan.
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Penelitian ini akan menjadi frontier research dan penting sebagai pertimbangan dalam 
upaya memperkuat pola dan strategi komunikasi, serta perumusan kebijakan moneter. Sebagai 
implikasi kebijakan dan rekomendasi, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah 
sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan peran kualitas komunikasi dalam transmisi kebijakan 
moneter, Bank Indonesia perlu melanjutkan upaya penguatan kualitas komunikasi, 
termasuk dalam aspek clarity, predictability, dan consistency. Adapun beberapa strategi 
yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut: 

• Optimalisasi informasi serta penggunaan kata wordy dan kompleks dalam siaran pers 
dan flagship report Bank Indonesia.

• Penguatan forward guidance dalam siaran pers dengan penyampaian secara reguler 
untuk semakin memperkuat predictability komunikasi kebijakan dan kesesuaian antara 
persepsi publik dan tone komunikasi kebijakan (consistency).

• Penguatan peran flagship report Bank Indonesia dalam transmisi kebijakan moneter, 
baik melalui penguatan pada aspek content maupun diseminasi informasi.

• Evaluasi kualitas komunikasi kebijakan secara reguler sebagai bagian proses evaluasi 
dan penguatan komunikasi kebijakan.

2. Asesmen lebih lanjut mengenai mekanisme kerja transmisi kebijakan moneter melalui 
jalur komunikasi perlu diperkuat, dengan melakukan penelitian lanjutan dalam  evaluasi 
peran komponen komunikasi secara lebih luas, tidak hanya kualitas komunikasi, namun 
juga produk dan timing komunikasi, dalam pengelolaan ekspektasi pelaku ekonomi, baik 
ekspektasi suku bunga maupun inflasi.
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Implikasi Inovasi Digital 
terhadap Transmisi Kebijakan 
Moneter: Studi Literatur dan 
Simulasi Model Mikrostruktur65

65  Pandangan dalam paper ini adalah pandangan penulis dan belum tentu merupakan pandangan resmi Bank 
Indonesia.
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Pendahuluan
Inovasi keuangan melalu digitalisasi dan kemajuan komunikasi teknologi akan memiliki 
implikasi penting bagi stabilitas keuangan dan kebijakan moneter. Bernoth et al. (2017) 
menyatakan bahwa FinTech66, sebagai salah satu inovasi digital, memiliki potensi dan risiko 
bagi ekonomi, yaitu di satu sisi FinTech memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi sistem 
keuangan dan sektor perbankan, yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, 
kemunculan FinTech dapat menimbulkan risiko bagi stabilitas keuangan karena kurangnya 
transparansi dan regulasi. Dengan demikian, tantangan utama bagi regulator keuangan adalah 
menciptakan keseimbangan yang tepat sehingga tercipta kerangka kerja yang memudahkan 
inovasi FinTech dalam menghasilkan manfaat bagi ekonomi dan sistem keuangan, dengan 
tetap mengelola risiko yang sesuai.

Peran industri FinTech dalam ekonomi semakin meningkat dan diprakirakan terus tumbuh 
di masa mendatang. Philippon (2016) menyatakan bahwa inovasi finansial memiliki peran 
penting untuk meningkatkan akses pada jasa finansial dan meningkatkan kompetisi industri 
perbankan. Deregulasi finansial yang terjadi sejak 1980 hingga sebelum krisis finansial 
global 2007/2008 menyebabkan inovasi besar-besaran pada produk finansial dan teknologi 
sehingga mendorong berkembangnya nonbank finance. Regulasi finansial yang makin ketat 
yang dikeluarkan otoritas sebagai respons dari krisis finansial telah memengaruhi pinjaman 
bank komersial dan meningkatkan peran dari nonbank finance dalam perekonomian. Sejalan 
dengan hal tersebut, pembiayaan melalui FinTech, sebagai salah satu nonbank finance, terus 
menunjukkan peningkatan. Data terkini pada Januari 2019 menunjukkan akumulasi penyaluran 
pinjaman mencapai 25,59 triliun Rupiah dari total 99 FinTech pembiayaan yang terdaftar di 
OJK. Meskipun pangsa pembiayaan melalui FinTech tersebut masih relatif kecil dibandingkan 
penyaluran kredit melalui perbankan, dampak kehadiran FinTech pembiayaan tersebut perlu 
dicermati, khususnya pada transmisi kebijakan moneter dan dampaknya pada sektor riil.

Perkembangan inovasi finansial perlu terus dicermati terutama melalui peran FinTech sebagai 
nonbank finance terhadap transmisi kebijakan moneter. Mekipun terdapat berbagai transmisi 
moneter berdasarkan literatur Boivin et al. 2010, hanya terdapat empat jalur yang menurut IMF 
2016 dapat memperlihatkan peran nonbank finance, yaitu balance sheet channel , bank lending 
channel, bank capital channel, dan risk-taking channel. IMF (2016) menemukan dampak 
yang semakin meningkat dari nonbank finance pada transmisi kebijakan moneter. IMF juga 
mengidentifikasi bahwa risk-taking channel memainkan peran yang penting pada amplifikasi 
kebijakan moneter melalui institusi non-bank, terutama melalui perusahaan pengelola aset. 
Namun demikian, penemuan empiris terkait hal ini masih sedikit dan cenderung inkonklusif di 
tengah perbedaan pendefinisian nonbank finance, jalur transmisi dan terbatasnya ketersediaan 
data.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dapat dimanfaatkan untuk 
mendukung pencapaian target kebijakan moneter, yaitu inflasi yang rendah. Potensi ekonomi 

66  Industri FinTech merupakan perusahaan finansial berbasis specialized start-up yang melakukan salah satu 
atau beberapa kegiatan perbankan dengan memanfaatkan inovasi digital dan teknik big-data. 
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digital sangat besar yang ditunjukkan dengan jumlah pengguna internet di Indonesia yang 
mencapai 132,7 juta berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia 
(APJII) pada tahun 2016. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa peneliti ekonomi 
berpendapat bahwa kemungkinan efek disinflasi digitalisasi dapat menjelaskan inflasi yang 
lemah di negara maju. Adanya inovasi digital membawa perubahan struktural terhadap industri 
dan meningkatkan persaingan dan transparansi harga. OECD (2017) dan Trainer (2016) 
menyatakan bahwa penetrasi teknologi digital terjadi hampir ke semua sektor ekonomi, struktur 
pasar berubah dan preferensi konsumen bergeser. Perubahan elastisitas permintaan terhadap 
harga (pricing power) tersebut berujung pada perubahan tingkat dan perilaku inflasi. 

Analisis terhadap implikasi makroekonomi dari inovasi digital menjadi penting untuk 
dilakukan, melihat besarnya perkembangan inovasi digital dan ekonomi digital di Indonesia. 
Sebagai langkah awal dalam melakukan analisis terhadap perkembangan inovasi digital, kajian 
ini mencoba menggunakan pendekatan studi semi-literatur untuk mengetahui implikasi inovasi 
digital terhadap efektivitas transmisi kebijakan moneter dan dan dampaknya yang lebih luas 
pada efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia.

Penelitian ini bersifat hypothetical dengan kajian yang bersifat teoretis. Topik kajian teoretis 
meliputi asesmen perilaku FinTech pembiayaan yang berbeda dibandingkan dengan bank 
yang berpotensi berdampak pada transmisi kebijakan moneter. Selain itu, penelitian ini juga 
akan dilengkapi dengan simulasi dan kalibrasi model untuk menangkap dampak FinTech 
pada efektivitas kebijakan moneter. Hasil estimasi dan simulasi tersebut menangkap distorsi 
transmisi kebijakan moneter yang berpotensi berdampak pada pencapaian sasaran kebijakan 
moneter. 

Penelitian ini akan mengelaborasi potensi distorsi FinTech pembiayaan pada transmisi 
kebijakan moneter dan dampaknya yang lebih luas pada efektivitas kebijakan moneter Bank 
Indonesia, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Asesmen potensi distorsi transmisi kebijakan moneter, antara lain melalui jalur balance 
sheet, bank lending, bank capital, dan risk taking.

2. Analisa menggunakan model teoritis untuk melihat dampak inovasi digital melalui FinTech 
terhadap transmisi kebijakan moneter. 

Bab ini dibagi ke dalam empat bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan penelitian 
yang berisikan latar belakang serta pertanyaan dan tujuan penelitian. Bagian kedua merupakan 
kumpulan studi literatur dan penelitian terdahulu yang dikumpulkan untuk memperoleh 
implikasi terhadap transmisi kebijakan moneter dari inovasi digital. Kemudian bagian ketiga 
berisi simulasi dari pengembangan model Meilitz (2003) untuk melihat dampak inovasi digital 
melalui FinTech terhadap transmisi kebijakan moneter. Selanjutnya, bagian terakhir berisi 
kesimpulan yang diperoleh dari kajian ini.
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Studi Literatur FinTech dan Transmisi Kebijakan 
Moneter
Inovasi Digital melalui FinTech 
Inovasi digital terutama di bidang ekonomi dimulai dengan pertumbuhan pesat internet pada 
pertengahan tahun 1990-an. Menurut Barefoot et al. (2018), lanskap digital meningkatkan dan 
mengubah cara bisnis beroperasi dan bagaimana konsumen terlibat dalam transaksi bisnis dan 
dengan satu sama lainnya. Komputer tersedia dimana-mana dan ekonomi sangat tergantung 
pada teknologi digital dan internet yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya bahkan pada 
beberapa tahun yang lalu. Teknologi terus mengubah cara orang bekerja, berkomunikasi, 
membeli barang dan jasa, dan menjalankan tugas sehari-hari. Sistem finansial yang berfungsi 
dengan baik penting perannya untuk pertumbuhan ekonomi, terutama terkait alokasi modal. 
Bernoth et al. (2017) mendefinisikan FinTech sebagai perusahaan yang menawarkan jasa inovasi 
finansial dengan mengaplikasikan teknologi baru. FinTech menawarkan model bisnis berbasis 
teknologi, aplikasi, proses dan produk. Contoh dari produk FinTech termasuk didalamnya uang 
elektronik, sistem perdagangan, peer-to-peer lending dan bentuk lainnya dari crowdfunding, 
seperti (crypto-) currencies dan distributed ledger technology (DLT)67.

Dalam risetnya Rao (2018) menyebutkan bahwa pelaku FinTech terdiri dari regulator, bank 
tradisional, lembaga keuangan non-bank (LKNB/NBFC), payment banks, investor, payment 
service providers, dan pure-play FinTech players (Gambar 7.1). Perusahaan FinTech 
mentransformasi peran dari teknologi digital dan membangun segmen bisnis baru. Keberadaan 
FinTech sebagai komplemen dari bank trandisional dan industri jasa finansial dengan model 
bisnis yang memanfaatkan penggunaan data secara ekstensif untuk melayani konsumen dengan 
cara paling ekonomis yang kemudian berupaya untuk menarik konsumen lainnya. 

Allen dan Overy (2015) meyakini bahwa FinTech, aplikasi dari inovasi teknologi, adalah 
segmen yang menarik dan terus berkembang dari jasa keuangan, sehingga terbentuk pasar jasa 
keuangan yang berbeda dari yang ada sebelumnya. Kalmykova dan Ryabova (2016) menyatakan 
bahwa FinTech dengan aplikasi teknologi baru akan menciptakan proses jasa keuangan menjadi 
lebih efisien bagi pelaku usaha dan lebih mudah dilakukan bagi para konsumen.

Mengutip KPMG (2017), FinTech cenderung masih dalam tahap awal perkembangan dan 
masih memtuhkan dana investasi yang besar untuk tumbuh, Pembiayaan agregat di AS, Eropa 
dan Asia meningkat dari US$11 milyar tahun 2010 menjadi US$58 milyar tahun 2015. Di luar 
US dan Eropa, investasi FinTech berkembang paling pesat di Tiongkok (Mittal dan Lloyd, 
2016). Pembiayan mengalami moderasi di Eropa dan US pada tahun 2016, yakni sebesar 13% 
di Eropa dan sekitar 60% di US, atau secara total investasi global di industri FinTech turun 
menjadi menjadi US$ 32 milyar. Namun demikian, penurunan pada pembiayaan FinTech 
tersebut berbalik arah, kembali meningkat pada Tw.I-2017 (Grafik7. 1).

67  Menurut Bech dan Garratt (2017), DLT mengacu pada protokol dan infrastruktur pendukung yang 
memungkinkan komputer di lokasi yang berbeda untuk mengusulkan dan memvalidasi transaksi dan 
memperbarui catatan dengan cara yang disinkronkan di seluruh jaringan.
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Gambar 7.1. FinTech – Konvergensi dari Jasa Keuangan dan Teknologi

Grafik7. 1 Total Investasi (venture capital, private equity, mergers & 
acquisitions) pada Perusahaan FinTech (dalam US$ milyar)

Sumber: Deloitte.
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Mark Carney (2016) memaparkan bahwa perusahaan FinTech start-ups bersaing melalui 
rantai nilai jasa keuangan dengan mengurangi prospek keuntungan dari institusi finansial 
tradisional, sebagai contoh perbankan. Dalam hal tersebut, FinTech membawa manfaat 
dengan meningkatkan efektivitas transaksi dan setelmen, serta menawarkan cara baru untuk 
menyebarkan dan menganalisis data. Keberadaan FinTech bagi sektor finansial diyakini mampu 
memperpendek rantai transaksi, meningkatkan efisiensi modal, serta memperkuat resiliensi 
operasional. Sementara itu, keberadaan FinTech juga menyebabkan opsi jasa keuangan menjadi 
lebih banyak sehingga konsumen dapat memilih jasa yang lebih tepat sasaran dan kebutuhan 
dengan biaya transaksi yang lebih rendah. Secara umum, FinTech mendorong sistem keuangan 
yang lebih inklusif, baik secara domestik maupun global, terutama dengan meningkatnya 
informasi dan koneksi antar satu pihak dengan lainnya (Gambar 7. 2).
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Keberadaan FinTech juga memberikan potensi bagi terbukanya sumber pembiayaan untuk 
sektor yang selama ini sulit mendapatkan dana pinjaman dari perbankan. Laporan yang ditulis 
oleh Ventura et al. (2015) untuk World Economic Forum (WEF) menjabarkan peran FinTech 
terhadap pembiayaan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM merupakan 
salah satu sektor pendorong ekonomi dan pencipta lapangan kerja, dengan kontribusi terhadap 
lebih dari separuh PDB dunia dan dua pertiga angkatan kerja global. Namun, UMKM seringkali 
memiliki kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang layak. FinTech menyediakan sejumlah 
produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil, seperti peer-to-peer lending 
(P2P), online supply chain finance dan online trade finance.  

Meskipun diyakini bahwa FinTech akan membawa banyak manfaat, namun FinTech juga 
dapat menjadi ancaman bagi industri jasa keuangan yang telah berjalan selama ini. Laporan PwC 
yang dirilis pada bulan Maret 2016 mengamati munculnya teknologi di sektor jasa keuangan 
dan dampaknya terhadap pemain di industri jasa keuangan, mengungkap 83% institusi jasa 
keuangan tradisional meyakini bahwa sebagian dari lahan bisnis mereka akan direbut oleh 
perusahaan jasa teknologi keuangan atau FinTech, dan diyakini akan mencapai tingkat yang 
mencengangkan, yaitu sebesar 95% bagi sektor perbankan. Laporan tersebut memuat pendapat 
yang diberikan oleh 544 CEO, Pemimpin Bagian Inovasi, CIO dan pejabat tinggi manajemen 
yang terlibat dalam transformasi digital dan teknologi di seluruh industri jasa keuangan di 
46 negara. Lembaga keuangan tradisional meyakini pula bahwa 23% bisnis mereka terancam 
dengan berkembangnya FinTech. Di sisi lain, perusahaan FinTech juga memprediksi akan dapat 
merebut 33% bisnis lembaga keuangan tradisional.

Survei PwC menunjukkan bahwa bentuk kolaborasi terbanyak dengan perusahaan FinTech 
adalah kemitraan bersama (32%), yang menurut PwC, merupakan indikasi bahwa industri 
jasa keuangan belum siap untuk mempertaruhkan segalanya dan berinvestasi penuh pada 
FinTech. Tantangan yang dihadapi dalam menangani perusahaan FinTech menurut lembaga 
jasa keuangan tradisional adalah keamanan TI (53%), ketidakpastian dari segi peraturan (49%) 
dan perbedaan model bisnis (40%). Sementara dari sudut pandang perusahaan FinTech, 
perbedaan manajemen dan budaya (54%), proses operasional (47%) dan ketidakpastian dari 
segi peraturan (43%) merupakan tiga tantangan utama ketika berhadapan dengan perusahaan 
jasa keuangan tradisional.

Gambar 7. 2 Skema FinTech dalam Perekonomian
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Dampak FinTech Melalui Saluran Kredit

Secara teori, nonbank dapat menghambat ataupun memperkuat dampak dari kebijakan 
moneter. Di satu sisi, kebijakan moneter bisa saja tidak ditransmisikan secara penuh jika peran 
bank digantikan oleh non-bank dalam hal penyaluran kredit ke sektor riil di tengah berlakunya 
kebijakan moneter ketat. Di sisi lain peran nonbank dapat semakin memperkuat transmisi 
kebijakan moneter seiring dengan  non-bank tidak dibatasi oleh penerapan regulasi perbankan 
yang cenderung lebih ketat.

Riset IMF (2016) dengan menggunakan data agregat dan mikro dari beberapa advanced 
economies dan emerging economies menemukan bahwa transmisi kebijakan moneter pada 
lembaga non-bank semakin menguat. Efek tersebut ditemukan meningkat pada negara yang 
memiliki pangsa non-bank FI yang besar. Mekipun terdapat berbagai transmisi moneter 
berdasarkan literatur Boivin et al. (2010), hanya terdapat empat jalur yang menurut IMF 2016 
dapat memperlihatkan peran nonbank finance, yaitu balance sheet channel, bank lending 
channel, bank capital channel, dan risk-taking channel. Lebih lanjut, IMF mengidentifikasi 
bahwa risk-taking channel yang paling berpengaruh dalam transmisi kebijakan moneter 
terutama melalui asset managing firms.

Transmisi moneter melalui balance sheet channel  (Bernanke and Gertler, 1995; Bernanke, 
Gertler, Gilchrist, 1996) terjadi melalui pengaruh dari kebijakan moneter kepada posisi finansial 
rumah tangga dan perusahaan yang kemudian berdampak pada aktivitas pinjaman lembaga 
intermediasi. Bolton et al. (2016) berargumen bahwa efek dari transmisi ini akan semakin 
besar ketika pangsa dari lembaga intermediasi non-bank meningkat. Hal ini seiring dengan 
praktik dari bank tradisional yang umumnya tidak mentransmisi secara penuh perubahan dari 
suku bunga di tengah upaya memperoleh dan/atau menjaga hubungan jangka panjang dengan 
borrowers. Di lain pihak, non-bank memiliki insentif yang lebih rendah dalam hal mengisolasi 
nasabah dari shocks kebijakan moneter. 

Transmisi moneter melalui bank lending channel (Bernanke and Gertler, 1995) adalah 
saat kebijakan moneter memengaruhi agregat lending  melalui balance sheet dari financial 
intermediaries (FI). Bernanke (2007) mendefinisikan bahwa transmisi ini terjadi karena 
maturity mismatch antara aset FI (sebagian besar jangka panjang) dan liabilities (jangka 
pendek), yakni seiring dengan kenaikan pada suku bunga melalui kebijakan moneter 
meningkatkan funding costs tapi long-term returns tetap pada jangka pendek. Dalam hal ini 
semakin tinggi leverage ratio (total debt dibandingkan equity/net worth) FI maka akan semakin 
sensitif terhadap perubahan kebijakan moneter. Hipotesisnya adalah karena secara umum 
leverage ratio perbankan dibatasi oleh regulasi, sementara tidak ada pembatasan pada non-
bank, maka non-bank yang memiliki rasio leverage yang tinggi dapat memperkuat transmisi 
kebijakan moneter melalui non-bank lending channel. Selain itu, hipotesis serupa diharapkan 
pula dari pendekatan valuasi non-bank FI, yakni karena non-bank FI lebih bergantung kepada 
valuasi mark-to-market dibandingkan bank komersial68, sehingga non-bank FI akan lebih besar 

68  Badertscher et al., 2011 menemukan bahwa aset fair-valued bank komersial lebih rendah dibandingkan non-
bank FI, meskipun bank komersial juga diharuskan menggunakan valuasi mark-to-market di banyak negara.
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kemungkinan untuk merespons terhadap perubahan aset karena shocks kebijakan moneter 
dibandingkan bank komersial. Namun demikian, IMF 2016 menemukan bahwa dampak 
keseluruhan dari non-bank terhadap bank lending channel tidak dapat membuktikan hipotesis 
tersebut seiring dengan sensitifvitas dari net worth FI terhadap shocks kebijakan moneter 
ditemukan menurun seiring dengan (i) firm size, (ii) akses ke pasar modal internasional dan 
(iii) diversifikasi funding portfolio. Ketiga hal tersebut cenderung bervariasi untuk setiap non-
bank FI antar negara.

Transmisi moneter melalui bank capital channel adalah saat biaya penyesuaian modal FI 
dan juga regulasi yang berlaku memengaruhi tingkat transmisi kebijakan. Sebagai contoh, 
bank komersial yang beroperasi pada level modal yang dipersyaratkan kemungkinan tidak 
akan meningkatkan lending hingga ke level tertentu sebagai respons dari kebijakan moneter 
longgar, di tengah kebutuhan ke depan untuk meningkatkan modal dan biaya yang muncul 
untuk melakukannya. Oleh karena itu, pada jangka pendek respons kredit dari bank komersial 
akibat perubahan kebijakan moneter dapat saja minimal (Van den Heuvel, 2002). Sementara 
itu, non-bank FI yang tidak memiliki persyaratan modal dapat memitigasi penurunan efek dari 
transmisi kebijakan moneter jika kredit bank dapat secara mudah disubstitusi oleh non-bank 
lending. Oleh karena itu, peningkatan regulation gap antara perbankan dan non-bank dapat 
memitigasi efek penurunan secara keseluruhan dari bank capital channel untuk transmisi 
kebijakan moneter. 

Transmisi moneter melalui risk-taking channel adalah pada saat kebijakan moneter 
memengaruhi perilaku pengambilan risiko FI, dengan kebijakan moneter ekspansi diasosiasikan 
dengan peningkatan risk-bearing capacities FI dan kemudian meningkatkan aktivitas lending. 
Perbedaan pada struktur bank dan non-bank FI berpengaruh terhadap pengambilan risiko 
sebagai respons dari perubahan kebijakan moneter (Adrian and Shin, 2011). Mengacu pada 
IMF (2016), terdapat empat faktor yang memengaruhi risk-taking channel. Pertama, leverage 
berperan penting dalam perilaku risk-taking FI. Suku bunga yang rendah meningkatkan profit 
terutama ketika maturity mismatch antara aset dan liabilities besar. Kedua, ekspansi kebijakan 
moneter dapat mendukung perilaku search-for-yield, terutama ketika pangsa dari liabililities 
dalam fixed nominal yield  besar, umumnya ditemukan pada bank komersial. Penurunan suku 
bunga akan berimplikasi terhadap return yang lebih rendah pada risk-free aset, sehingga 
meningkatkan permintaan terhadap riskier aset yang dapat memberikan return yang lebih 
tinggi. Ketiga, persyaratan kecukupan modal dapat memberikan insentif kepada bank untuk 
melaporkan earning yang lebih baik dengan menggantikan low-yielding assets dengan high-
risk-high-return aset (Hanson & Stein, 2015). Keempat, perilaku risk-taking melalui skema 
kompensasi relatif (Chevalier & Ellison, 1997) dan penggunaan model risk-management 
internal, yakni isu yang lebih tepat untuk non-bank FI dibandingkan bank FI.
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Brandao-Marques (2017) juga menemukan hal serupa bahwa transmisi kebijakan moneter 
diperkuat dengan keberadaan non-bank FI terutama melalui jalur risk-taking channel (Gambar 
7.3). Sebagai contoh, apabila kebijakan moneter mengetat akan terjadi penurunan risk appetite 
di pasar kredit, tercermin dari meningkatnya risk premium surat berharga. Kondisi ini diikuti 
oleh penurunan total aset yang dimiliki oleh OFI (other FI). Dengan kata lain, sektor nonbank 
sangat responsif dalam mengubah risk appetite-nya akibat shocks kebijakan moneter. Di sisi 
lain, mutual funds dan para investornya memperkuat dampak kebijakan moneter terhadap risk 
premia melalui perilaku risk taking. Setelah adanya pengetatan kebijakan moneter, total aset 
under management dalam saham secara terus menerus menurun, sedangkan dalam obligasi 
meningkat, meskipun pada awalnya sempat menurun. Dengan kata lain, meskipun ada time 
lag, investor akan berpindah dari riskier asset (saham) ke safer asset (surat berharga) di tengah 
kebijakan moneter yang ketat (Grafik 7. 2).

Gambar 7. 3 Transmisi Kebijakan Moneter Melalui FI

Grafik7. 2 Respons Aset Mutual Funds Terhadap Kebijakan Moneter AS
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Model
Pengantar Model
Tugas penting yang harus dilakukan adalah menyediakan model untuk menjelaskan keterkaitan 
tingkat suku bunga yang dihasilkan oleh kebijakan moneter dalam situasi di mana entrepreneur/
perusahaan yang kurang produktif meminjam dari FinTech, sementara entrepreneur/
perusahaan yang lebih produktif meminjam secara konvensional melalui bank. Naghavi dan 
Ottaviano (2009) mengembangkan model teoritis untuk menjelaskan pemilihan keputusan 
yang diambil oleh perusahaan berdasarkan produktifitas yang heterogen. Dalam model tersebut, 
perusahaan memiliki pilihan untuk memindahkan produksi ke negara tujuan atau bertahan 
di negara asal. Berproduksi di negara asal mendapat manfaat dari koordinasi yang lebih baik 
namun biaya produksi jauh lebih tinggi. Negara asal adalah negara yang memiliki banyak 
tenaga kerja terampil, dan karenanya memiliki keunggulan komparatif untuk produksi barang 
yang menggunakan tenaga kerja terampil secara intensif (skilled-labor intensive). Di sisi lain, 
perusahaan yang kurang produktif memutuskan pindah untuk mendapatkan biaya tenaga kerja 
yang lebih rendah. Hijzen, Inui, dan Todo (2007) memberikan bukti empiris tentang bagaimana 
perusahaan Jepang yang kurang produktif dalam periode 1994-2000 mengurangi produksi 
mereka untuk memulihkan daya saing.

Heterogenitas perusahaan sangat penting untuk menjelaskan alasan di balik keputusan 
perusahaan untuk meminjam dari Bank Domestik atau Bank Asing. Russ (2007) adalah salah 
satu riset paling awal yang menggabungkan model dengan produktivitas heterogen Melitz ke 
dalam model makro ekonomi terbuka yang dikembangkan oleh Devereux dan Engel (2001). 
Dalam model tersebut, perusahaan memutuskan sumber pembiayaan melalui obligasi (Bond) 
atau pinjaman (Loan).

Dalam satu dekade terakhir, teori yang menjelaskan faktor penentu aktivitas internasional 
bank berlimpah. Namun, studi yang meneliti hubungan antara FinTech, pasar kredit dan 
pembiayaan bank, dan pergerakan bersama antara variabel ekonomi atau sinkronisasi siklus 
bisnis relatif baru. Bergin, Feenstra, dan Hanson (2009) mempelajari pergerakan bersama 
produksi antara AS dan Meksiko di wilayah Maquiladora dan menawarkan model teoritis 
aktivitas internasional, dalam hal ini offshoring, yang dapat menjelaskan bagaimana shock 
domestik AS ditransmisikan ke perusahaan Meksiko. Dalam riset terkait, Zlate (2010) juga 
mengembangkan dua model siklus bisnis riil (Real Business Cycle) untuk menganalisis 
pengaruh aktivitas internasional (offshoring) pada transmisi internasional.

Peran pasar kredit yang tidak sempurna dalam saluran transmisi moneter dianalisis 
dengan baik dalam Gertler dan Gilchrist (1994) dan Bernanke, Gertler, dan Gilchrist (1996), 
di mana mereka menemukan bahwa perusahaan sebagai peminjam merespons shock dari 
sektor moneter secara berbeda, tergantung posisi kredit mereka. Bernanke dan Gertler (1995) 
memperkenalkan konsep saluran transmisi kredit bank untuk menjelaskan peran bank dalam 
mekanisme transmisi moneter. Dengan menggabungkan pendekatan saluran kredit bank, pass-
through suku bunga, dan heterogenitas perusahaan, kita akan dapat menganalisis pengaruh 
FinTech terhadap ekonomi domestik. Karena itu, kami memasukkan sektor perbankan untuk 
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menangkap mekanisme pass-through inflasi. Analisis kami tentang perilaku penetapan suku 
bunga bank didasarkan atas model perusahaan perbankan Klein-Monti yang diperkenalkan oleh 
Klein (1971) dan Monti (1972). Dalam model ini, bank memiliki kekuatan untuk menetapkan 
harga di pasar deposito dan pinjaman. Artinya, bank memaksimalkan laba pada periode saat ini 
dan memiliki kapasitas untuk menetapkan harga di pasar tersebut. Namun, bank tidak dapat 
memengaruhi suku bunga di pasar obligasi dan pasar uang antar bank, di mana mereka perlu 
mendapatkan dana tambahan. Selain itu, bank juga dapat menempatkan likuiditas ekstra di 
pasar uang antar bank. Dengan demikian, model tersebut berguna untuk menjelaskan faktor-
faktor penentu suku bunga bank ritel karena ia menetapkan hubungan antara suku bunga ritel 
dan suku bunga kebijakan (Freixas dan Rochet (1997)).

Dalam ranah penelitian, penelitian ini terkait dengan literatur pembiayaan, literatur transmisi 
moneter, dan literatur perbankan. Makalah ini berkontribusi pada sejumlah kecil literatur 
tentang hubungan pilihan sumber pembiayaan. Berbeda dengan penelitian tentang pilihan 
pinjaman yang terkait FDI (mis., Manova, 2008, Buch et al. 2009), di sini kami membangun 
hubungan antara kegiatan FinTech dan pembiayaan dari bank lokal.

Riset ini juga terkait dengan studi perusahaan yang menghadapi pilihan sumber pembiayaan 
antara pembiayaan dari perusahaan induk atau pembiayaan dari bank lokal. Dalam konteks 
FDI, beberapa riset mempelajari hubungan antara pilihan keuangan lokal dan aliran masuk 
modal antar negara (misalnya, Mody et al. (2002); Antras et al. (2009); Mishra dan Tannous 
(2010); Marin dan Schnitzer, (2011)). De Blas dan Russ (2010) menggabungkan heterogenitas 
perusahaan dengan sektor perbankan untuk menjelaskan FDI. Dengan demikian, mereka 
memperkenalkan model dengan produktivitas yang heterogen untuk menjelaskan pilihan 
pembiayaan. Pendekatan yang sama juga digunakan oleh Paundralingga (2015) untuk 
menjelaskan pilihan perusahaan di Singapura untuk beroperasi di Batam atau tetap bertahan 
di Singapura.

Zhang dan Hou (2013) mempelajari struktur modal perusahaan multinasional dan 
menggunakan kerangka heterogen Melitz, mereka memodelkan tingkat produktivitas sebagai 
sarana segmentasi perusahaan dalam pilihan instrumen pembiayaan mereka. Dengan demikian 
mereka dapat menunjukkan bahwa perusahaan yang kurang produktif meminjam dari 
perantara, sedangkan perusahaan yang paling produktif meminjam dari investor yang memiliki 
senjata, yang konsisten dengan prediksi literatur struktur modal tradisional. Majluf dan Myers 
(1984) adalah salah satu penelitian tradisional tentang struktur modal yang menemukan 
bahwa perusahaan lebih memilih pembiayaan internal daripada pembiayaan eksternal. Untuk 
perusahaan yang menerbitkan sekuritas, mereka lebih suka utang daripada ekuitas. Mengikuti 
kerangka kerja ini, Mackie-Mason (1989) dan Cantillo dan Wright (2000) mempelajari 
keputusan perusahaan untuk memilih sumber pembiayaan mereka dan menemukan bahwa 
profitabilitas adalah faktor yang paling penting dalam menentukan apakah suatu perusahaan 
meminjam dari bank atau langsung dari pemegang obligasi. Istilah disebut Pecking Order 
terhadap keuangan bank, ekuitas, dan keuangan obligasi konsisten dengan Bolton dan Freixas 
(2000). Mereka menemukan bahwa perusahaan yang paling efisien lebih memilih pembiayaan 
obligasi, sementara perusahaan yang paling tidak efisien lebih suka pinjaman bank, sementara 
di antara dua kelompok tersebut adalah mereka yang lebih suka ekuitas.
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Dalam riset ini, kami menggunakan model Ghironi dan Melitz (2005) dan Zlate (2010) 
dengan saluran transmisi suku bunga dari pembiayaan Bank Asing untuk FinTech. Di sini 
FinTech adalah teknologi dari Bank Asing, dengan tujuan menjangkau nasabah yang selama 
ini tidak dapat dijangkau oleh Bank Domestik. Walaupun merupakan kepanjangan tangan 
Bank Asing, namun lembaga FinTech tidak membentuk bank, sehingga digolongkan menjadi 
non-bank Financial Intermediary (FI). Riset ini menawarkan serangkaian langkah-langkah 
baru untuk menangkap pass-through suku bunga melalui FinTech yang dimiliki Bank Asing. 
Untuk mempermudah pembuatan model, walaupun FinTech merupakan non-bank, namun di 
sini tetap ditulis sebagai representasi pembiayaan dari Bank Asing.

Latar Belakang Model

Pada bagian ini kami melakukan simulasi dari pengembangan model Melitz (2003) untuk 
melihat dampak inovasi digital melalui lembaga non-bank FinTech pada transmisi kebijakan 
moneter. Model teoretis Melitz (2003) merupakan model mikrostruktur yang melibatkan: a) 
perusahaan yang mengelola perusahaan dengan produktivitas yang heterogen (heterogeneous 
firms), dan b) keputusan perusahaan untuk memilih sumber pembiayaan mereka. Kami 
menggunakan kerangka kerja model dengan bank yang bertujuan mememaksimalkan laba 
(profit-maximizing banks) dan mempelajari keputusan perusahaan untuk menentukan sumber 
pembiayaan mereka. Inovasi digital dalam model ini memungkinkan bank luar negeri yang 
memiliki bunga yang lebih murah untuk masuk ke dalam pembiayaan di domestik dan memberi 
kesempatan perusahaan domestik mendapatkan sumber pembiayaan lain yang membutuhkan 
jaminan atau kolateral (collateral) lebih kecil. Melalui inovasi digital, berdiri lembaga non-bank 
FinTech dan menjangkau entrepreneur yang semula tidak terjangkau oleh perbankan domestik 
konvensional. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa kehadiran inovasi digital menguatkan 
transmisi kebijakan moneter.

Gambaran mengenai Model

Kami menggunakan model dua negara dengan bank dan perusahaan yang heterogen (a 
two-country model with banks and heterogeneous firms). Seperti namanya, dalam model 
ini terdapat dua negara, Home dan Foreign, dengan populasi L  and *L  69. Ekonomi Home 
adalah ekonomi domestik atau dalam negeri, sementara ekonomi Foreign adalah ekonomi 
asing atau luar negeri. Selanjutnya dalam riset ini, kami akan menggunakan istilah Domestik/
Dalam Negeri dan Asing/Luar Negeri secara bergantian. Kami memberi tanda bintang (*) untuk 
semua variabel yang dimiliki oleh konsumen dari luar negeri. Dalam setiap ekonomi, terdapat 
satu perwakilan rumah tangga (a representative household), dan perusahaan kompetisi 
sempurna yang tak terhingga (a continuum of perfectly competitive firms) yang memproduksi 
barang akhir (final good) dan serangkaian entrepreneur yang memiliki dan mengoperasikan 

69  Dalam banyak referensi, beberapa penulis lebih menyukai penggunaan North (negara maju) vs South (negara 
berkembang)
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perusahaan yang bersaing secara monopolistik (a continuum of monopolistically-competitive) 
yang memproduksi barang antara/barang setengah jadi (intermediate goods). Dalam model ini, 
istilah entrepreneur mengacu kepada perusahaan barang antara dan akan digunakan secara 
bergantian.

Rumah tangga di setiap negara mengkonsumsi, mendapatkan penghasilan bunga deposito 
dari bank, dan menjadi tenaga kerja ke perusahaan. Mereka juga memiliki seluruh perusahaan 
domestik, dan bank, serta menerima laba dari perusahaan tersebut. Setiap periode, perusahaan 
mempekerjakan tenaga kerja lokal dan meminjam modal kerja dari rumah tangga melalui 
perantara keuangan. Dalam hal ini, bank sebagai institusi perantara keuangan menyalurkan 
simpanan dari rumah tangga ke perusahaan domestik. Hanya ada bank lokal di setiap negara 
yang menarik simpanan hanya dari rumah tangga lokal, namun bank bisa memberikan 
pinjaman kepada entrepreneur yang mengoperasikan perusahaan di luar negeri.

Ada dua jenis perusahaan: perusahaan barang jadi dan perusahaan barang setengah jadi. 
Sektor barang jadi mengumpulkan barang setengah jadi yang tidak dapat disubstitusi secara 
tidak sempurna (imperfectly substitutable) untuk menghasilkan barang jadi. Entrepreneur 
atau produsen barang setengah jadi menggunakan teknologi yang sama dan hanya berbeda 
dalam tingkat efisiensi idiosinkratik ketika mengubah tenaga kerja dan modal menjadi beragam 
barang. Kami menggunakan asumsi dari Melitz (2003), di mana setiap perusahaan di negara 
i  mendapat realisasi produktivitas iϕ  dari distribusi umum ( )iG ϕ .

Setelah tingkat produktivitas perusahaan terungkap, ia harus memutuskan sumber 
pendanaan. Mengingat bahwa ada asimetri antar negara dalam hal biaya tenaga kerja yang 
efektif, entrepreneur atau perusahaan Asing hanya dapat dibiayai oleh Bank Asing. Sebaliknya, 
entrepreneur Domestik memiliki dua pilihan yaitu dibiayai oleh Bank Domestik atau Bank 
Asing melalui inovasi digital.

Keterbatasan tersebut memberikan status khusus kepada Bank Asing, di mana mereka dapat 
berinvestasi kepada entrepreneur di luar negeri atau di Domestik. Perlu dicatat juga bahwa 
walaupun Bank Domestik bisa berinvestasi kepada entrepreneur di luar negeri, namun Bank 
Asing lebih produktif daripada bank Domestik dalam kemampuannya mengubah deposito 
menjadi pinjaman, dan karenanya memberi pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. 
Namun dengan faktor resiko dan biaya teknologi yang lebih tinggi, bank asing akan memberi 
suku bunga yang lebih tinggi

Tergantung pada apakah entrepreneur Domestik mengambil pinjaman dari Bank Domestik 
atau dari Bank Asing, mereka akan membayar biaya tetap dan marjinal yang berbeda. 
Yang menjadi komponen biaya tetap ini adalah jaminan/kolateral yang harus disediakan 
entrepreneur.

Meminjam dari Bank Asing melalui FinTech memiliki keuntungan biaya kolateral yang 
lebih rendah, namun sebagai gantinya besarnya biaya teknologi pengawasan (monitoring fee) 
membuat suku bunga yang dikenakan terhadap entrepreneur lebih tinggi. Akibatnya, hanya 
nasabah/entrepreneur yang lebih produktif yang mampu meminjam dari Bank Domestik, 
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sedangkan nasabah/entrepreneur yang kurang produktif meminjam melalui FinTech. 
Pendekatan Melitz memungkinkan kita untuk mendapatkan fungsi permintaan faktor produksi 
dan memodelkan perilaku yang berbeda dari entrepreneur yang mendapat pembiayaan melalui 
Bank Domestik dan melalui FinTech.

Rumah Tangga
Berikut ini kami membangun model dari perspektif ekonomi Domestik (Home). Karena model 
bersifat simetris, hal tersebut juga berlaku untuk ekonomi Asing (Foreign). Variabel dari 
ekonomi Asing dilambangkan dengan bintang (*). Rumah tangga representatif di ekonomi 
Domestik berusaha memaksimalkan ekspektasi utilitas seumur hidup dan menyediakan tenaga 
kerja secara tidak elastis:

di mana ( )0,1β ∈  adalah faktor diskon,  tC adalah konsumsi agregat, dan tL  melambangkan 
jumlah suplai tenaga kerja. Bentuk fungsi utilitas adalah:

di mana 0θ >  adalah invers dari elastisitas substitusi antar waktu (inter-temporal elasticity 
of substitution). Mengikuti Russ dan Valderrama (2009), kami menggunakan fungsi utilitas 
instantaneous (1) sesuai saran Greenwood, Hercowitz, dan Huffman (1988). Fitur utama dari 
bentuk ini adalah upah menjadi satu-satunya faktor dependen. Dengan menghilangkan efek 
kekayaan pada suplai tenaga kerja, persamaan ini tidak tergantung pada variabel lain, seperti 
tingkat bunga dan tingkat konsumsi. Keputusan rumah tangga di setiap negara harus sesuai 
dengan anggaran yang menjadi kendala:

Aliran arus pengeluaran digunakan untuk konsumsi saat ini (current consumption) dan 
akumulasi simpanan rumah tangga di bank. Sumber pendapatan terdiri dari pendapatan upah 

(7.1)

(7.2)
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t tw L , pendapatan bunga dari deposito atau tabungan ( )1 t t tr PD+ , dividen dari perusahaan 

tπ  dan dividen sektor perbankan b
tπ . Sejalan dengan hal ini, peran bank sebagai perantara 

keuangan adalah untuk menyerap simpanan dari rumah tangga sebagai sumber dana, dan 
meminjamkan dana tersebut sebagai kapital/modal bagi perusahaan. Tingkat depresiasi modal 
adalah γ . Kondisi Turunan Pertama (First Order Condition/FOC) dari fungsi utilitas terhadap 

tC  menghasilkan:

Kondisi Turunan Pertama (FOC) terhadap tL  menghasilkan:

Menggabungkan dua hasil tersebut menghasilkan persamaan suplai tenaga kerja: 

 

Kondisi turunan pertama dan teori envelope terhadap deposito menghasilkan

Kemudian, dengan substitusi multiplier Lagrange terhadap kendala anggaran ( tν ) akan 

(7.3)
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didapatkan marjinal utilitas yang disesuaikan terhadap harga (price-adjusted marginal utility 
of consumption):

Perusahaan – Produsen Barang Jadi
Model di bawah ini dibangun dengan perspektif ekonomi Domestik. Karena model bersifat 
simetris, ekonomi Asing akan menghasilkan hasil yang serupa. Untuk menyederhanakan 
penurunan rumus, kami tidak menggunakan penanda waktu ( t ) yang diperlukan untuk 
menjelaskan realokasi antarwaktu konsumen. Kami membagi produksi menjadi dua sektor, 
di mana sektor barang jadi berada pada pasar persaingan sempurna (perfectly competitive) 
dan menggabungkan barang jadi menjadi barang akhir untuk dikonsumsi. Secara khusus, dari 
banyaknya variasi/keragaman barang setengah jadi, sektor produksi barang akhir diproduksi 
oleh nilai tengah interval ( )0, N  dengan menggunakan fungsi produksi elastisitas substitusi 
konstan (constant elasticity of substitution/CES),

Dengan N  mewakili jumlah variasi (variety) dan ( )y i  jumlah produk dengan variasi i  yang 
digunakan. Setiap barang antara memiliki tingkat harga sesuai dengan variasi yang sangat unik, 

( )p i . Elastisitas subsidi antara dua varietas (σ ) diasumsikan lebih besar dari satu. Proses 
perakitan hanya membutuhkan barang setengah jadi, yaitu tanpa tenaga kerja atau modal 
tambahan. Dengan demikian, ongkos produksi untuk barang setengah jadi adalah:

Dalam kasus CES, indeks harga hasil dari penyelesaian minimisasi biaya (cost-minimizing 
price) adalah sebagai berikut:

(7.5)

(7.4)
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Kami mendapatkan persamaan permintaan untuk variasi i dari barang setengah jadi: 

yang miring ke bawah (downward sloping) dari sisi harga, p(i).

Perusahaan – Produsen Barang Setengah Jadi / Entrepreneur
Sekumpulan produsen barang setengah jadi, baik di dalam negeri dan luar negeri membuat 
keputusan produksi dan pembiayaan untuk memaksimalkan laba. Setiap perusahaan 
mempekerjakan tenaga kerja dan meminjam untuk membeli modal pada awal periode untuk 
menghasilkan variasi unik i . Entrepreneur Domestik harus memutuskan darimana mereka 
mendapatkan sumber pembiayaan setiap periode. Keputusan ini harus diambil sebelum mereka 
memulai produksi mereka dan sebelum realisasi shock untuk setiap negara. Sebagaimana 
pembahasan di atas, setiap pilihan kontrak pembiayaan membutuhkan biaya tetap (fixed cost) 
dan biaya marjinal dengan simbol: suku bunga  dan biaya jr tetap jf . Dengan demikian, setiap 
perusahaan memiliki dua jenis biaya tetap: biaya tetap produksi dan biaya tetap keuangan. 
70 Untuk perusahaan Domestik, total biaya tetap kolateral mereka adalah Hf  jika mereka 
memilih sumber pembiayaan dari bank Domestik konvensional, dan Of  jika mereka memilih 
untuk mendapat pembiayaan melalui FinTech. Teknologi FinTech membutuhkan investasi 
yang besar sehingga hanya bank asing yang sanggup melakukannya. Teknologi ini membuat 
mereka mampu memiliki sistem pengawasan (monitoring) nasabah dengan lebih baik. 
Teknologi mahal tersebut dibawa oleh bank Asing ke ekonomi Domestik di mana mereka tidak 
lagi mempersyaratkan kolateral yang sangat besar bagi para entrepreneur. Dengan demikian 
kolateral dari FinTech, Of , lebih rendah daripada kolateral untuk Bank Domestik konvensional, 

Hf . Namun karena biaya teknologi tersebut, biaya marjinal pinjaman bank dari bank Asing 
melalui FinTech, *

Or  lebih tinggi daripada biaya marjinal pinjaman Bank Domestik, Hr . Semua 
pekerja dalam ekonomi yang sama menerima tingkat upah yang sama, w  atau *w , masing-
masing untuk ekonomi Domestik dan ekonomi Asing. Perusahaan menganggap tingkat upah 
w  sudah ditetapkan (take as given), dengan suku bunga yang dibayarkan terhadap kapital 
yang dipinjam, jr , dan total biaya tetap produksi, jf .

70  Russ dan Valderrama (2009) menjelaskan bahwa biaya tetap dari bank melibatkan biaya penutupan atau biaya 
lain yang terlibat dengan pengurusan aplikasi pinjaman.

(7.6)



230

Bab 7: Implikasi Inovasi Digital terhadap Transmisi Kebijakan Moneter:  
Studi Literatur dan Simulasi Model Mikrostruktur

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Teknologi. Persamaan teknologi untuk perusahaan Domestik dan Asing untuk memproduksi 
variasi produk konsumsi yang unik sama. Fungsi produksi untuk perusahaan Domestik dan 
Asing, masing-masing:

di mana ( )y ϕ  dan  ( )* *y ϕ adalah output Domestik dan Asing, ϕ  and *ϕ  adalah 
produktifitas pekerja yang spesifik terhadap perusahaan (firm-specific labor), A  dan *A  
adalah produktivitas agregat untuk tenaga kerja Domestik dan Asing, ( )L ϕ , ( )*L ϕ , ( )K ϕ  
dan  ( )*K ϕ  mewakili jumlah tenaga kerja dan kapital yang digunakan, dan α  adalah pangsa 
tenaga kerja dalam biaya produksi variabel.

Biaya Marjinal, Harga, dan Permintaan Faktor Kondisional

Mengikuti Russ dan Valderrama (2009), kami mendefinisikan W  sebagai biaya sebagai hasil 
dari minimisasi biaya input per unit dengan syarat level efisiensi output ϕ :

Dengan menyelesaikan minimisasi fungsi biaya, akan didapatkan fungsi permintaan 
kondisional (conditional demand functions) untuk setiap faktor produksi. Dengan demikian 
fungsi permintaan kondisional untuk tenaga kerja Domestik dan kapital Domestik, masing-
masing adalah:

di mana w  adalah tingkat upah Domestik yang dibayarkan untuk tenaga kerja dan r  
adalah biaya kapital untuk masing-masing perusahaan (firm-specific cost of capital). Fungsi 
permintaan kondisional untuk ekonomi Asing serupa dengan ekonomi Domestik. 

Masalah intermediari keuangan ini dapat disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa 
“total biaya tetap” ditambahkan ke “pokok pinjaman” dan dibayar dengan bunga setelah 
penjualan terjadi. Dengan demikian, kami mendapatkan fungsi laba perusahaan dengan 
parameter efisiensi sebagai variabel independen.

(7.7)

(7.8)

(7.9)

(7.10)

(7.12)
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Dalam fungsi ini, satuan biaya tetap keuangan adalah jumlah barang yang dikonsumsi.

Dengan spesifikasi permintaan pasar untuk masing-masing variasi, maksimalisasi laba 
perusahaan Domestik mendapatkan bahwa harga nominal sama dengan mark-up konstan di 
atas ekspektasi biaya marjinal:

Hasil ini selaras dengan Melitz (2003) di mana perusahaan dengan ϕ  yang lebih tinggi 
(perusahaan yang lebih efisien) memiliki marjin yang lebih tinggi sehingga mampu membebankan 
harga yang lebih rendah. Fungsi harga ini dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi 
laba menjadi fungsi harga agregat, output agregat, dan parameter eksogen lainnya sebagai:

Pembiayaan FinTech

Bagian ini meringkas model dua-tahap Ghironi and Melitz’s (2005) dan Russ and Valderrama 
(2009), yang digambarkan dalam Gambar 7. 4 sebagai berikut:

(7.13)

(7.14)

Gambar 7. 4 Tahapan Produksi
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Transforming deposit from 
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Foreign bank 
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Receiving loan from 
Foreign bank 
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[O] [F]
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Assigned labor productivity φ* from G(φ*)
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Transforming deposit from 

Foreign household into loan
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Sebelum Perusahaan Berproduksi   

• Dalam tahap pertama, sejumlah besar perusahaan potensial di dalam dan luar negeri 
memutuskan apakah akan memasuki pasar untuk berproduksi dan mempertimbangkan:  

 - biaya masuk hangus yang tidak akan kembali (a sunk entry cost) sebesar *ef  dan *ef
, masing-masing untuk ekonomi dalam dan luar negeri.71 

 - ekspektasi aliran laba di masa depan, dan 

 - probabilitas default dan bangkrut setiap periode. 

• Hanya sesudah membayar biaya masuk hangus, setiap perusahaan secara acak mendapat 
faktor produktifitas tenaga kerja secara idiosinkratik ϕ  dan 

*ϕ  yang diambil secara 
independen dari distribusi, ( )G ϕ  dan ( )*G ϕ  yang berbeda untuk setiap negara (country-

specific) dengan rentang [ ),minϕ ∞  dan )* ,minϕ ∞ . Sebaran distribusi ini tidak berubah dari 
waktu ke waktu dan didistribusikan secara independen untuk setiap negara. 

• Pada tahap kedua, perusahaan yang masuk pasar yang monopolistik (monopolistically 
competitive) dan heterogen dalam hal produktivitas tenaga kerja. 

Sesudah Memutuskan untuk Masuk Pasar

Setiap periode, perusahaan memilih sumber pinjaman bank untuk membiayai produksi, 
sebagai berikut:

• Perusahaan di setiap negara hanya dapat menggunakan tenaga kerja lokal. 

• Perusahaan Domestik harus memutuskan sumber pembiayaan mereka, apakah dari Bank 
Domestik atau dari Bank Asing melalui FinTech. Oleh karena itu, perusahaan potensial 
Domestik yang akan memutuskan mengambil dana dari FinTech menghadapi trade-off 
antara:  

 - Keuntungan mendapatkan pembiayaan dengan kolateral ( Of ) yang lebih kecil, 

 - Kerugian karena meminjam dengan suku bunga yang lebih tinggi ( *
Or ) 

• Dengan suku bunga dasar dari Bank Asing yang lebih rendah, tingginya biaya investasi 
yang harus dilakukan oleh Bank Asing untuk mendapatkan teknologi FinTech membuat 
mereka harus mengenakan suku bunga yang lebih tinggi sebagai ganti kolateral, ketika 
memasuki pasar Domestik. Sebaliknya, dengan suku bunga dasar yang lebih tinggi, Bank 
Domestik tidak akan sanggup bersaing dengan Bank Asing untuk mendapatkan nasabah 
Asing di Luar Negeri. Dengan kata lain, entrepreneur di Luar Negeri tidak memiliki pilihan 
sumber pembiayaan FinTech dari Bank Domestik. 

71   Ini adalah biaya terkait usaha di negara asal. Untuk ekonomi Domestik, biaya masuk hangus setara dengan 
/ef W A  dalam satuan unit dalam keranjang konsumsi Domestik. Serupa dengan hal itu, untuk Luar Negeri 

setara dengan * * */ef W A  dalam satuan unit dalam keranjang konsumsi Luar Negeri.
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Sebagai ringkasan, akan terdapat dua skenario untuk perusahaan Domestik tergantung dari 
sumber pembiayaan:  

1. [ ]H  Perusahaan Domestik yang mendapatkan pinjaman dari Bank Domestik konvensional. 
Dalam skenario ini, perusahaan Domestik membayar biaya tetap total ( )Hf  dan suku 
bunga ( )Hr , dan mendapatkan laba ( ) Hπ ϕ . 

2. [ ]O  Perusahaan Domestik yang mendapatkan pinjaman dari Bank Asing melalui FinTech. 
Dalam skenario ini, perusahaan Domestik membayar biaya tetap total ( )Of  dan suku 
bunga ( )*

Or , dan mendapatkan laba ( ) Oπ ϕ . 

Semua tenaga kerja di negara yang sama menerima upah yang sama, yaitu masing-masing 
w  dan *w . Sebagai ringkasan, perusahaan menganggap upah ( w  atau *w ) sudah ditetapkan 
(take as given), suku bunga untuk pinjaman ( Hr , atau *

Or ), biaya tetap total produksi dan 
kontrak finansial ( Hf  atau Of ).

Perusahaan Domestik: Pembiayaan Bank Domestik Konvensional vs Bank Asing 
FinTech

Bagian ini menjelaskan mekanisme produksi perusahaan domestik dengan dua pilihan 
pembiayaan.

Di ekonomi Domestik, serangkaian perusahaan yang bersaing secara monopolistik 
menghasilkan barang setengah jadi untuk pasar Domestik. 

Perusahaan Domestik heterogen dalam produktivitas, dengan masing-masing perusahaan 
memproduksi variasi barang secara unik. 

Karena setiap perusahaan menghasilkan satu variasi; ϕ  sebagai produktivitas tenaga kerja 
untuk setiap perusahaan (firm-specific labor productivity) sekaligus berfungsi sebagai indeks 
untuk setiap jenis variasi barang yang ada. Menghadapi dua pilihan suku bunga dengan syarat 
kolateral yang berbeda, setiap perusahaan domestik dapat memilih salah satu dari dua sumber 
pembiayaan yang mungkin: 

1. Pembiayaan Bank Domestik Konvensional : Dengan produktivitas tenaga kerja idiosinkratik 
ϕ , perusahaan Domestik mempekerjakan tenaga kerja HL  dan mengambil kapital HK  
untuk memproduksi barang setengah jadi sebagai input untuk produksi selanjutnya: 

 �

 � Dengan menggunakan pendekatan yang sama dengan Persamaan (7.8), Perusahaan 
Domestik yang memilih untuk mendapatkan pinjaman dari Bank Domestik, yang berada 
dalam pasar kompetitif monopolistik (monopolistically-competitive) menetapkan harga 
untuk memaksimalkan laba:

 �

(7.15)
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 � di mana :

 �

1( ) ( )
1

H
H

rwW α α

α α
−≡

−
 

 �  ( )p ϕ adalah harga yang dinyatakan dalam satuan konsumsi Domestik. 

 � w  adalah upah riil di ekonomi Domestik. 

 � Hf  adalah biaya tetap total yang terdiri dari biaya produksi dan finansial (kolateral) yang 
dibebankan oleh Bank Domestik untuk pinjaman perusahaan Domestik. 

 � Hr  adalah harga kapital dari Bank Domestik untuk pinjaman perusahaan Domestik. 

2. Pembiayaan Bank Asing FinTech: Dengan produktivitas tenaga kerja idiosinkratik ϕ
, perusahaan Domestik memiliki pilihan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari 
Bank Asing melalui FinTech mempekerjakan tenaga kerja OL  dan mengambil kapital OK  
untuk memproduksi barang setengah jadi sebagai input untuk produksi selanjutnya: Fungsi 
produksi perusahaan Domestik yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Asing melalui 
FinTech:

 �

 � Dengan fungsi permintaan barang akhir untuk setiap variasi produk yang diproduksi di 
Domestik, perusahaan-perusahaan yang bersaing secara monopolistik (monopolistically-
competitive) memecahkan masalah maksimalisasi laba sebagai berikut:

 �

 � di mana : 

 �  
*

* 1( ) ( )
1

O
O

rwW α α

α α
−≡

−

 �  ( )p ϕ adalah harga yang dinyatakan dalam satuan keranjang konsumsi Domestik

 �  w adalah upah riil di ekonomi Domestik. 

 � Of  adalah total biaya produksi tetap dan finansial yang dibebankan oleh Bank Asing atas 
pinjaman kepada perusahaan Domestik. 

 �
*

Or adalah tarif sewa modal yang dibebankan oleh Bank Asing melalui FinTech atas pinjaman 
kepada perusahaan Domestik.

(7.16)
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Perusahaan Asing: Pembiayaan Bank Asing Konvensional vs Bank Asing FinTech

Skema model untuk perusahaan barang setengah jadi Asing serupa dengan perusahaan barang 
setengah jadi Domestik yang memproduksi di ekonomi Domestik. Perusahaan Asing dengan 
produktivitas tenaga kerja istimewa *ϕ  mempekerjakan tenaga kerja *L  dan menggunakan 
kapital *K  untuk mendapatkan sejumlah barang setengah jadi untuk input produksi sebagai 
berikut: 

di mana *ϕ  adalah produktivitas tenaga kerja khusus untuk setiap perusahaan (firm-specific) 
dan *A  adalah produktivas tenaga kerja agregat di ekonomi Asing, ( )* *

FL ϕ  dan ( )* *
FK ϕ  

melambangkan jumlah tenaga kerja dan kapital yang digunakan , dan α  adalah pangsa 
tenaga kerja dalam biaya produksi variabel. Tidak ada Bank Domestik di Luar Negeri, sehingga 
perusahaan Luar Negeri hanya dapat meminjam dari Bank Luar Negeri (lokal). Perusahaan 
Asing yang bersaing secara monopolistik menetapkan harga untuk memaksimalkan laba sebagai 
berikut:

di mana :  
**

* 1( ) ( )
1

F
F

rwW α α

α α
−≡

−
 

( )* *p ϕ  adalah harga yang dinyatakan dalam satuan konsumsi Asing. 

 *w adalah upah riil di ekonomi Asing. 

Ff  adalah biaya tetap total yang terdiri dari biaya produksi dan finansial (kolateral) yang 
dibebankan oleh Bank Asing untuk pinjaman perusahaan Asing. 

*
Fr  adalah harga kapital dari Bank Asing untuk pinjaman perusahaan Asing.

Keputusan untuk Menggunakan FinTech dan Productivity Cutoff

Dengan tujuan memaksimalkan laba dalam persaingan monopolistik didapatkan harga 
ekuilibrium per unit output untuk produksi Domestik dengan memanfaatkan pinjaman Bank 
Domestik konvensional maupun Bank Asing FinTech sebagai berikut: 

(7.17)

(7.18)

(7.19)
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Berikutnya akan didapatkan persamaan laba yang menunjukkan bahwa untuk biaya 
tetap tertentu, perusahaan yang lebih produktif juga akan mendapat laba yang lebih besar 
dibandingkan perusahaan lain dalam industri.

(7.21)

Persamaan di atas adalah laba dari produksi dalam negeri dengan pembiayaan dari Bank 
Domestik konvensional dan Bank Asing FinTech yang dinyatakan dalam satuan barang akhir 

Y , di mana B  adalah konstan, HAW  dan OAW  adalah slope, dan ( )1H H HF r f= +   dan 

( )*1O O OF r f= +   adalah biaya tetap. Sebagai ringkasan, laba yang terkait dengan produksi 

Domestik tergantung pada biaya efektif kapital, tenaga kerja di Domestik, biaya tetap total dari 
Bank Domestik dan Bank Asing, produktivitas tenaga kerja agregat serta produktivitas tenaga 
kerja yang melekat secara khusus untuk perusahaan. Perlu dicatat bahwa koefisien slope dapat 
dilihat sebagai produktivitas relatif dibandingkan rasio biaya yang mencerminkan efisiensi 
untuk setiap pilihan sumber pembiayaan. Karena perbedaan antara efisiensi pembiayaan Bank 
Domestik dan Bank Asing, akan ada selisih (wedge) yang dinotasikan sebagai

(7.20)

(7.22)
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FinTech dipilih oleh Entrepreneur yang Kurang Produktif

Dalam riset ini, entrepreneur adalah gambaran dan wakil dari nasabah bank. Pertanyaan besar 
yang ingin dijawab oleh riset ini adalah untuk mencari tahu siapa yang akan memanfaatkan 
pembiayaan dari FinTech. Apakah justru masyarakat dan rumah tangga yang berada di level 
menengah atas, yang dilambangkan oleh entrepreneur (operator perusahaan barang setengah 
jadi) yang lebih produktif, atau justru masyarakat dan rumah tangga di level bawah, yang 
lebih tidak produktif. Dengan memodelkan sektor perbankan yang mempunyai teknologi baru 
untuk memonitor pinjaman dan mempersyaratkan kolateral yang lebih rendah, tercipta satu 
keseimbangan baru. Dalam skenario ini, hanya entrepreneur yang kurang produktif yang akan 
memilih FinTech. Oleh karena itu, menggunakan Persamaan (7.20) dan Persamaan (7.21), 
kondisi equilibrium FinTech memerlukan kondisi berikut:

1. Fungsi laba untuk Perusahaan Domestik yang mendapatkan pinjaman dari Bank Domestik 
konvensional harus memiliki gradien lebih curam daripada yang mendapatkan pinjaman 
dari Bank Asing FinTech, yaitu slope Oπ <  slope Hπ ). 

2. Biaya tetap untuk kolateral bagi Perusahaan Domestik yang mendapatkan pinjaman dari 
Bank Domestik konvensional, Hf , harus lebih besar daripada yang mendapatkan pinjaman 
dari Bank Asing FinTech, Of , atau dalam notasi matematika O Hf f< ). 

Ketika kondisi di atas terpenuhi, meminjam dari Bank Domestik menghasilkan laba yang lebih 
besar daripada meminjam melalui FinTech untuk perusahaan Domestik dengan produktivitas 
ϕ  di sepanjang rentang atas dari interval produktivitas. Dengan kata lain, perusahaan Domestik 
tidak mengambil pembiayaan dari Bank Asing melalui FinTech, karena pembiayaan dari Bank 
Domestik masih dapat menghasilkan laba positif dan lebih besar. Perbedaan koefisien slope 
dua fungsi laba adalah:

yang menunjukkan bahwa perbedaan koefisien slope bergantung pada tingkat suku bunga 
antara Bank Domestik konvensional dan Bank Asing FinTech. Perbedaan itu menjadi insentif 
bagi entrepreneur untuk mengubah sumber pembiayaan, tergantung dari profil laba setiap 
perusahaan. Perusahaan yang memutuskan meminjam dari bank Domestik mendapatkan 
suku bunga yang lebih rendah, namun harus membayar kolateral yang lebih tinggi. Persamaan 
(7.23) juga berimplikasi bahwa selisih efisiensi produksi (production efficiency wedge), 
, bernilai positif.

(7.23)
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Tiga titik efisiensi tersebut dapat terlihat dalam Gambar 7. 5. Dengan demikian, dalam 
model ini, terdapat tiga kemungkinan keputusan perusahaan berdasarkan produktivitas ϕ  
yang mereka miliki yaitu

π(φ)

0

f Hf O

f O

f H

2

1

exit Pinjaman FinTech Pinjaman Konvensional

Less Productive More Productive<

slope < slopeπO(φ)

πO(φ)

πH(φ)

πH(φ)

φO
o-1 φo-1φH

o-1

Gambar 7. 5 Productivity Cutoff O Peminjam FinTech
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Productivity Cutoff Endogen untuk Peminjam FinTech

Untuk menentukan besarnya sektor FinTech, kita perlu merumuskan dua titik kritis efisiensi. 
Titik efisiensi yang pertama, Oϕ , adalah satu di mana dua keputusan, yaitu untuk meminjam dari 
FinTech atau tidak berproduksi sama sekali, menghasilkan laba yang sama. Untuk medapatkan 
titik kritis efisiensi tersebut, kami menggunakan kondisi zero profit untuk Persamaan (7.21):

Dengan mengatur ulang     1
O
σϕ −  kita dapat menyederhanakan persamaan menjadi:

(7.27)

Ketika memutuskan sumber pembiayaan setiap periode, setiap perusahaan barang 
setengah jadi Domestik dengan produktivitas ϕ  membandingkan laba yang mereka peroleh 
jika meminjam kapital dari Bank Domestik, ( ) Hπ ϕ , dengan laba yang mereka peroleh jika 
meminjam kapital dari Bank Asing melalui FinTech, ( ) Oπ ϕ . Setiap perusahaan memilih 
strategi sumber pembiayaan yang memaksimalkan laba per-periode. Titik kritis efisiensi kedua, 

Hϕ , berada interval [ ),minϕ ∞ , adalah titik di mana dua keputusan, yaitu meminjam dari Bank 
Domestik konvensional atau dari Bank Asing melalui FinTech menghasilkan laba positif yang 
sama.

(7.26)

(7.25)

(7.28)
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Dengan menyamakan Persamaan (7.20) dan Persamaan (7.21) untuk parameter Hϕ  yang 
sama. Sesudah menyederhanakan beberapa komponen yang sama ( ), didapatkan:

Dengan menyatukan beberapa komponen yang sama, akan didapatkan:

di mana hasil ini tidak dapat diidentifikasi ketika  atau  . Ketika efisiensi 

produksi atau biaya marjinal produksi dengan memanfaatkan pinjaman Bank Domestik 
konvensional dan pinjaman Bank Asing melalui FinTech persis sama, semua perusahaan 
akan memilih FinTech karena kolateral yang lebih rendah. Dengan mengatur ulang beberapa 
komponen Persamaan (7.29) serupa dengan Persamaan (7.27) kita dapat mencari hubungan 
antara Hϕ  dan Oϕ :

(7.30)

(7.29)

(7.30)
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Kita juga perlu memastikan bahwa persyaratan dalam Persamaan (7.28), yaitu ( ) 0O Hπ ϕ >
, dipenuhi. Dengan mensubstitusi Persamaan (7.25) dan Persamaan (7.30) ke dalam fungsi 
laba, didapatkan:

(7.31)

Persamaan terakhir juga memastikan bahwa H Oϕ ϕ> . Persyaratan ini dapat disederhanakan 
dalam Persamaan (7.32) :

Persamaan ini akan terpenuhi ketika kolateral FinTech cukup rendah sehingga κ  selalu 
lebih besar dari satu. Dengan kata lain, syarat kolateral dari Bank Domestik cukup besar 
dibandingkan dengan syarat kolateral dari Bank Asing melalui FinTech.

(7.32)
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Bank
Ada satu bank lokal representatif di setiap ekonomi, negara Domestik dan negara Asing. 
Perusahaan harus meminjam dana untuk menjadi kapital sebelum produksi, sementara 
upah tenaga kerja dapat dibayarkan setelah penjualan terjadi. Bank memperoleh laba nol di 
bawah persaingan sempurna. Baik di dalam maupun di luar negeri, bank lokal hanya menarik 
simpanan dari rumah tangga setempat namun bisa memberi pinjaman kepada perusahaan 
di mana saja. Namun, karena perbedaan ekonomi, hanya Bank Asing yang sanggup memberi 
pinjaman kepada perusahaan Domestik. Bank harus membayar suku bunga deposito yang 
digunakan untuk memberikan pinjaman. Bank menghadapi permintaan terhadap pinjaman, 

( )K r , yang miring ke bawah (downward sloping) dan suplai deposito, ( )dD r , yang miring 
ke atas (upward sloping). Seperti biasa, kami mempertimbangkan fungsi invers: ( )r K  yang 
mewakili tingkat bunga untuk setiap jumlah pinjaman tertentu dan ( )dr D  tingkat bunga 
deposito yang akan diberikan pada rumah tangga setiap menabung sejumlah deposit tertentu. 
Di sisi pendapatan, turunan pertama diasumsikan negatif, ( )' 0r K < , sedangkan di sisi 
pengeluaran ( )' 0dr D > . Bank menggunakan harga yang sudah terbentuk di pasar (price 
taker) baik di pasar deposito, pinjaman, dan antar bank dan berusaha memaksimalkan laba.

Dalam riset ini, hanya akan dibahas Bank Domestik. Bank Domestik tidak mendapat laba 
(zero profits) dalam pasar persaingan sempurna:

di mana:  

• ( )Hr K  adalah suku bunga yang dibebankan oleh Bank Domestik atas pinjaman kepada 
perusahaan Domestik, 

• ( )dr D  dan mr  menunjukkan suku bunga pasar Domestik untuk deposito dan suku 
bunga pasar uang antar bank yang menjadi kendali Bank Sentral. 

•  HK  adalah jumlah pinjaman yang diberikan untuk perusahaan Domestik. 

• D  menunjukkan jumlah deposito ekonomi Domestik, 

• M  adalah posisi bersih (net position) Bank Domestik di pasar uang antar bank 
Domestik. 

• θ  adalah persentase giro wajib minimum atau koefisien cadangan wajib oleh Bank 
Sentral. 

• µ  menunjukkan biaya transaksi dan pemantauan Bank Domestik yang terkait dengan 
pemberian pinjaman. 
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Dengan mekanisme masuk dan keluarnya perusahaan secara endogen, sebagian kecil δ  dari 
semua perusahaan Domestik mengalami bangkrut/default tanpa menghasilkan output sama 
sekali. Kami menggunakan asumsi bahwa perusahaan yang menerima default shock keluar 
dari kewajiban pinjaman bank mereka, seperti dalam Russ dan Valderrama (2009): dalam 
hal terjadi default, bank harus mengaudit perusahaan yang ada untuk melikuidasi aset yang 
tersisa dengan biaya dari bank. Bank harus melunasi dana pinjaman, tetapi tanpa bunga dan 
dikurangi biaya monitoring. Dengan demikian, ( ) ( )1 r K Kδ−  adalah total pendapatan bunga 
yang diterima oleh Bank Domestik untuk pinjaman yang baik (good loans) yaitu pinjaman 
yang tidak mengalami masalah, dan Kµδ  adalah biaya monitoring yang harus dibayar untuk 
pinjaman bermasalah (non-performing loans). Sedangkan, ( )dr D D  adalah biaya suku bunga 
yang harus dibayarkan untuk tabungan dan deposito.

Fungsi laba Bank Domestik dapat disederhanakan sebagai berikut: 

FOC, atau kondisi turunan pertama ( ),b K Dπ  terhadap D  adalah:

(7.33)

yang menggambarkan ketergantungan suku bunga deposito terhadap suku bunga di pasar 
uang. Untuk menggambarkan perilaku suku bunga pinjaman, kami menurunkan persamaan 
laba ( ),b K Dπ  terhadap K  untuk mendapatkan kondisi turunan pertama, FOC : 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga pinjaman ritel di ekonomi 
Domestik sangat terkait dengan pergerakan pasar uang dan suku bunga kebijakan Domestik. 
Selain itu, tingkat default (δ ), elastisitas permintaan terhadap pinjaman (ε ) dan biaya 
transaksi dan monitoring ( µ ) juga akan menentukan besarnya konstanta mark-up dan 
sensitivitas suku bunga pinjaman. Dengan menata ulang Persamaan 7.35 sesuai dengan model 
Cournot, dapat ditunjukkan bahwa kekuatan Bank untuk menentukan keseimbangan harga 
suku bunga pasar tergantung dari elastisitas permintaan terhadap pinjaman sebagai berikut:

di mana ( )r K  adalah suku bunga pinjaman yang disepakati oleh entrepreneur atau nasabah 
yang meminjam sebesar K , dengan biaya marjinal meliputi elastisitas permintaan terhadap 
pinjaman.

(7.34)

(7.35)

(7.36)
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yang menggambarkan ketergantungan suku bunga deposito terhadap suku bunga di pasar 
uang. Untuk menggambarkan perilaku suku bunga pinjaman, kami menurunkan persamaan 
laba ( ),b K Dπ  terhadap K  untuk mendapatkan kondisi turunan pertama, FOC : 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga pinjaman ritel di ekonomi 
Domestik sangat terkait dengan pergerakan pasar uang dan suku bunga kebijakan Domestik. 
Selain itu, tingkat default (δ ), elastisitas permintaan terhadap pinjaman (ε ) dan biaya 
transaksi dan monitoring ( µ ) juga akan menentukan besarnya konstanta mark-up dan 
sensitivitas suku bunga pinjaman. Dengan menata ulang Persamaan 7.35 sesuai dengan model 
Cournot, dapat ditunjukkan bahwa kekuatan Bank untuk menentukan keseimbangan harga 
suku bunga pasar tergantung dari elastisitas permintaan terhadap pinjaman sebagai berikut:

di mana ( )r K  adalah suku bunga pinjaman yang disepakati oleh entrepreneur atau nasabah 
yang meminjam sebesar K , dengan biaya marjinal meliputi elastisitas permintaan terhadap 
pinjaman.

(7.34)

(7.35)

(7.36)
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Dengan menggunakan definisi elastisitas permintaan, kami menulis ulang persamaan 
keseimbangan suku bunga sebagai fungsi dari total Pinjaman.

Dengan asumsi bahwa turunan pertama ( )r K  terhadap K  negatif, maka setiap penambahan 
permintaan kapital karena kedatangan entrepreneur yang sekarang terjangkau oleh FinTech, 
juga akan menaikkan suku bunga keseimbangan equilibrium.

Sebagai ringkasan, datangnya FinTech ke ekonomi Domestik akan membawa dua dampak 
kepada koefisien konstanta mark-up sebagai berikut:  

1. Monitoring Cost Effect:  datangnya FinTech dari Bank Asing yang memiliki µ  biaya 
monitoring lebih rendah akan memaksa Bank Domestik juga menurunkan biaya monitoring 
mereka demi mendapat nasabah non-bank dan kemudian menurunkan koefisien mark-up 
konstan terhadap suku bunga. 

2. Total Demand Effect:  datangnya FinTech dari Bank Asing memberi kesempatan bagi 
entrepreneur/perusahaan yang tadinya tidak bisa beroperasi, sehingga membuat output 
dan produk akhir Y  juga menjadi lebih banyak. Banyaknya output, akan berakibat pada 
peningkatan total kapital dan kemudian menaikkan koefisien mark-up konstan terhadap 
suku bunga. 

Oleh karena itu, dampak total akan negatif bila dampak Monitoring Cost Effect lebih besar, 
dan menjadi positif bila Total Demand Effect lebih besar dampaknya. Kedua skenario tersebut 
menunjukkan semakin kuatnya transmisi moneter terhadap suku bunga pinjaman, dengan 
semakin besarnya sektor FinTech.

(7.37)
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Simulasi dan Analisis
Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mempelajari dampak kebijakan moneter terhadap 
aktivitas FinTech. Kami akan awali dengan memberikan deksripsi untuk setiap parameter 
yang digunaan dalam analisis.

Parameter terkait Tenaga Kerja: Kami menggunakan kalibrasi dengan memakai pangsa 
biaya upah tenaga kerja dalam fungsi produksi sebesar ( 0.65α = ) dan elastisitas labor supply 

2ψ = .

Parameter Biaya Kolateral: Tidak terdapat laporan resmi mengenai perbedaan 
biaya kolateral antara Bank Domestik Konvensional dan FinTech. Dalam simulasi ini, kami 
menentukan dua parameter biaya tetap untuk kolateral Hf  dari Bank Domestik Konvensional 
dan Of  dari Bank Asing FinTech. Sebagai alternatif, kami mengasumsikan bahwa biaya 
kolateral dari Bank Asing melalui FinTech Of  hanya sebesar 70% dari biaya kolateral dari 
Bank Domestik Konvensional Hf . Sebagai batas atas, kami mengatur Of  sebesar 80% dari 
kolateral Bank Domestik konvensional.

Parameter Friksi Keuangan : Secara global, terjadi perbaikan tingkat default. Sebagai 
asumsi, kami menggunakan Singapura sebagai Bank Asing di mana tingkat default *δ  turun 
dari 8% menjadi 0.8%. Perbaikan ini juga terjadi di Indonesia, di mana tingkat default bank 
di Indonesia δ  turun dari 27.1% menjadi 2.6%. Secara umum, keragaman tingkat default δ  
dipengaruhi oleh banyak faktor, dengan tingkat default di negara maju lebih rendah daripada 
negara berkembang. Dalam simulasi ini, kami mengatur 3%δ =  dan * 8%δ = .

Parameter Biaya pengawasan monitoring cost : Parameter µ  dan *µ  ini juga 
sangat penting dalam model karena berkaitan dengan jenis bank, hubungan antara bank dengan 
perusahaan peminjam, dan kondisi ekonomi yang menjadi faktor eksternal. De Blas and Russ 
(2010) mancatat bahwa parameter ini berhubungan dengan nilai total biaya administratif untuk 
mengembalikan aset dari pinjaman yang default dan kerugian terkait dengan sebagian pinjaman 
default yang tidak bisa dikembalikan recovered-termed loss given default sesuai dengan Basel 
Standards. Dalam literatur, µ  akan berkisar antara 10% dan 40%.72

Parameter Elastisitas Substitusi (Elasticity of Substitution): Mengikuti Feenstra 
(1994) dan Broda and Weinstein (2006), kami mengatur elastisitas substitusi σ  sebesar 8. 
Sejalan dengan itu, untuk menangkap derajat penyebaran dan heterogenitas dari perusahaan 
seperti dalam Helpman, Melitz, dan Yeaple (2004), kami mengatur parameter Pareto, θ , sama 
dengan σ .

72  Beberapa estimasi µ  yang sering kali dipakai dalam literatur perbankan berkisar antara 8% dan 40%. Dermine 
and de Carvalho (2006) mengamati bahwa biaya pengawasan di Amerika Latin America adalah sebesar 40%. 
Di negara maju, biaya pengawasan ini jauh lebih rendah. Sebagai contoh, di Portugal biaya tersebut hanya 
sebesar 8% sementara di Amerika Serikat sebesar 13%.
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Gambar 7. 6 memberi ilustrasi menggambarkan hasil simulasi di mana entrepreneur/
perusahaan yang kurang produktif mendapatkan pinjaman dari Bank Asing melalui FinTech 
dan yang lebih produktif mendapatkan pinjaman dari Bank Domestik konvensional.

 

Perubahan Kolateral
Skenario pertama untuk menangkap dampak FinTech adalah melalui perubahan eksogen 
terhadap kolateral yang menjadi komponen biaya tetap. Hasil pelaksanaan kalibrasi dilaporkan 
dalam Tabel 7.1A dan Tabel 7.2A yang mencantumkan dua tingkat kolateral yang relatif berbeda 
di samping tingkat bunga yang berbeda.

Tingkat output perusahaan sesuai dengan produktivitas ϕ  diilustrasikan dalam Gambar 
7. 6 yang menjelaskan proses penetrasi aktivitas FinTech. Entrepreneur/perusahaan yang 
awalnya tidak mendapatkan dana dari perbankan mendapat alternatif pembiayaan dengan 
kolateral yang lebih rendah.

Hasil di Tabel 7.2A menunjukkan dampak penurunan persyaratan kolateral dari FinTech 
dari 80%  O Hf f=  (atau 125%  H Of f= ) menjadi 70%  O Hf f=  (atau 143%  H Of f= )  seiring dengan 

kenaikan dari persentase jumlah penetrasi FinTech dari 11.7% menjadi 12.3% ketika gap suku 
bunga Bank Domestik dan suku bunga Bank Asing besar dan dari 13.2% menjadi 13.3% ketika 
gap suku bunga Bank Domestik dan suku bunga Bank Asing kecil.

Dapat dilihat bahwa dalam keadaan gap suku bunga Bank Domestik dan suku bunga Bank 
Asing besar, penetrasi kegiatan FinTech dominan dengan tingkat pertumbuhan sektor FinTech 
tinggi. Seperti terlihat dalam kolom (A) dan kolom (B), jumlah entrepreneur/perusahaan yang 
mendapat pembiayaan dari FinTech dalam skenario suku bunga domestik rendah naik 5.06%. 
Sementara itu, dalam kolom (C) dan kolom (D), jumlah perusahaan yang mendapat pembiayaan 
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Gambar 7. 6 Output Perusahaan ketika Kolateral FinTech Turun
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dari FinTech dalam skenario gap suku bunga Bank Domestik dan suku bunga Bank Asing 
rendah hanya naik 0.74%.

Fungsi laba perusahaan yang mendapatkan pembiayaan melalui Bank Domestik Konvensional 
dan Bank Asing FinTech diilustrasikan dalam Gambar 7. 7 dengan dua skenario. Skenario 
pertama ditunjukkan dengan garis berwarna biru muda-biru tua untuk menggambarkan periode 
ketika persyaratan kolateral FinTech rendah yaitu 70% O Hf f=  (atau 143% H Of f= ). Skenario 
kedua ditunjukkan dengan garis berwarna oranye-merah untuk menggambarkan periode 
ketika persyaratan kolateral FinTech tinggi yaitu 80% O Hf f=  (atau 125% H Of f= ). Penurunan 
persyaratan kolateral dari FinTech memiliki dampak yang sama dengan kenaikan persyaratan 
kolateral dari Bank Domestik Konvensional. Kenaikan tersebut menekan laba untuk semua 
perusahaan yang mempertahankan sumber pembiayaan mereka dari Bank Domestik. Seperti 
disebutkan di atas, perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi total biaya marjinal yang lebih 
tinggi, walaupun biaya suku bunga lebih rendah. Jadi mereka harus menaikkan harga produk 
mereka dan mengurangi output mereka. Grafik berwarna biru muda merupakan perusahaan 
yang memindahkan sumber pembiayaan ke FinTech untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi, 
termasuk sebagian kecil perusahaan yang baru masuk ke lini produksi sesudah mendapatkan 
pembiayaan.

Kenaikan persyaratan biaya kolateral Bank Domestik memungkinkan perusahaan yang kurang 
efisien mendapatkan sumber pembiayaan baru melalui FinTech dan memberi peluang bagi 
perusahaan yang sebelumnya tidak aktif untuk memulai produksi mereka. Dengan demikian 
terdapat dua hasil: Penurunan titik kritis Oϕ  dan peningkatan titik kritis Hϕ . Namun dapat 
dilihat bahwa kenaikan ambang batas tingkat efisiensi untuk mendapatkan pembiayaan melalui 
FinTech, Hf , jauh lebih signifikan daripada penurunan tingkat efisiensi untuk ikut produksi, 

Of . Dengan kata lain, hasil akhir banyaknya perusahaan yang mendapat pembiayaan melalui 
FinTech terutama didorong oleh perusahaan yang sebelumnya mendapatkan pembiayaan 
konvensional, daripada bangkitnya perusahaan yang sebelumnya tidak aktif.
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Gambar 7. 7 Laba Perusahaan ketika Kolateral FinTech Turun
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Perubahan Suku Bunga
Perubahan suku bunga baik dari negara asing maupun domestik akan berpengaruh terhadap 
penetrasi FinTech. Kedatangan FinTech seperti memberikan darah baru dan memungkinkan 
entrepreneur/perusahaan yang awalnya tidak sanggup beroperasi untuk beroperasi kembali. 
Penambahan perusahaan baru ini ke lini produksi akan mendorong kenaikan permintaan 
tenaga kerja dan upah riil. Menghadapi ini, perusahaan yang lebih besar dengan produktivitas 
yang lebih tinggi masih dapat mempertahankan laba positif mereka, dan mempertahankan 
sumber pembiayaan dari Bank Domestik konvensional. Mereka memang harus membayar 
biaya upah dan biaya kolateral yang lebih tinggi, namun mendapat manfaat dari tingkat bunga 
yang lebih rendah. Dengan demikian, kenaikan harga faktor produksi berujung pada kenaikan 
harga produk kepada konsumen dan sekaligus menghadapi permintaan yang lebih rendah untuk 
output mereka. Ini diilustrasikan dalam Gambar 7. 8 yang menunjukkan tingkat output untuk 
berbagai tingkat suku bunga domestik   inr  dengan suku bunga Asing   usr  tetap. 

  

Perubahan suku bunga mengubah struktur biaya perusahaan dengan mekanisme transmisi 
perubahan suku bunga mirip dengan kasus sebelumnya. Satu-satunya pilihan untuk perusahaan 
yang kurang efisien adalah memindahkan sumber pembiayaan ke FinTech. Perusahaan-
perusahaan tersebut akan menikmati biaya tetap kolateral yang lebih rendah, tetapi mengalami 
peningkatan total biaya marjinal karena tingkat bunga yang lebih tinggi, yang memaksa mereka 
untuk menaikkan harga dan menghadapi permintaan yang lebih rendah untuk output mereka.

Seperti dalam kasus pertama, kedatangan FinTech memberi kesempatan pembiayaan dengan 
skema yang berbeda dan menarik perusahaan dengan segmen produktivitas tertentu. Seperti 
diilustrasikan dalam Gambar 7. 9, faktor ini menarik perusahaan yang sebelumnya tidak aktif 
masuk ke dalam lini produksi. 

Besarnya kolateral yang menjadi biaya tetap juga memengaruhi proses penetrasi FinTech. 
Dalam Tabel 7.1A, ketika suku bunga domestik dan biaya relatif kolateral tinggi (dari kolom (A) 
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Gambar 7. 8 Output Perusahaan ketika Suku Bunga Bank Domestik Naik
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Gambar 7. 9 Laba Perusahaan ketika Suku Bunga Bank Domestik Naik

ke (C)) jumlah perusahaan yang berpindah ke FinTech naik 13.2%. Ketika biaya relatif kolateral 
rendah (pergi dari kolom (B) ke (D)) jumlah perusahaan yang berpindah ke FinTech naik hanya 
sebesar 8.6%. Artinya, untuk jumlah kenaikan suku bunga Bank Domestik,   inr , yang sama, 
persyaratan kolateral yang lebih tinggi akan membuat penetrasi FinTech hampir dua kali lipat.
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Kesimpulan
Keberadaan FinTech sebagai inovasi digital dapat mengubah struktur tradisional, peran dan 
mekanisme kerja bank sentral. Oleh karena itu, penting untuk melihat pengaruh FinTech 
terhadap transmisi kebijakan moneter. Studi literatur mengarah pada kesimpulan bahwa 
kehadiran FinTech dapat memperkuat transmisi kebijakan moneter melalui jalur balance sheet 
channel, bank lending channel, bank capital channel, dan risk-taking channel. Studi literatur 
juga menunjukkan bahwa jalur risk-taking channel memainkan peran penting pada amplifikasi 
kebijakan moneter melalui institusi non-bank seperti FinTech. Namun, penemuan empiris 
terkait hal ini masih sedikit dan cenderung inkonklusif.

Dalam riset ini kami membangun model untuk  menunjukkan mekanisme transmisi moneter 
melalui suku bunga melalui FinTech. Dengan menggunakan memodelkan Bank yang berusaha 
memaksimalkan laba ke dalam kerangka kerja dan mengembangkan kerangka kerja teoretis 
ala Melitz (2003), di mana perusahaan memiliki produktivitas tenaga kerja yang heterogen, 
maka setiap entrepreneur/perusahaan memiliki pilihan untuk menentukan sumber pembiayaan 
yang paling efektif dan efisien. Simulasi memperlihatkan bahwa melalui inovasi digital, berdiri 
lembaga FinTech dan menjangkau entrepreneur yang semula tidak terjangkau oleh perbankan 
domestik konvensional. Kami bermaksud untuk mempelajari dampak FinTech terhadap 
hubungan suku bunga riil dengan suku bunga kebijakan, sebagai bentuk transmisi moneter. 
Dengan demikian, riset ini menambah khazanah diskusi mengenai transmisi moneter dan 
alasan ekonomis setiap perusahaan untuk menentukan sumber pembiayaan.

Tujuan utama dari model teoritis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana FinTech terjadi. 
Di sini, entrepreneur/perusahaan yang lebih produktif adalah yang mampu membayar biaya 
tetap yang lebih tinggi dan dengan demikian dapat memberi jaminan/kolateral yang lebih besar. 
Kedatangan lembaga non-bank FinTech dengan teknologi yang lebih baik membuat persyaratan 
kolateral dapat direduksi. Situasi ini akan mendorong entrepreneur/perusahaan dengan 
produktivitas rendah memilih FinTech. Lebih lanjut, model ini menunjukkan bahwa perubahan 
persyaratan kolateral dan perubahan suku bunga akan memengaruhi pangsa penetrasi FinTech 
dan demikian berpengaruh pada transmisi kebijakan moneter. Dengan demikian, dampak 
kehadiran inovasi digital terhadap transmisi kebijakan moneter dapat digambarkan melalui 
simulasi berdasarkan model mikrostruktur teoretis.

Terdapat dua implikasi studi literatur dan simulasi model FinTech, yaitu (1) ukuran 
pembiayaan melalui FinTech sangat sensitif terhadap perbedaan persyaratan kolateral antara 
pembiayaan konvensional dan pembiayaan melalui FinTech, dengan demikian akan sangat 
penting untuk bank sentral memperhatikan dengan seksama skema kolateral ini dan (2) perlu 
dipertimbangkan untuk mendorong pembiayaan konvensional untuk mempunyai teknologi 
yang lebih baik sehingga mampu mendeteksi dengan lebih baik potensi pasar kredit, terutama 
untuk nasabah yang selama ini masih belum masuk di kategori bankable.
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Lampiran

  (A)  (B)  (A)→ (B)   (C)  (D)  (C)→ (D) 

  inr  3%  3%  % Change   9%  9%  % Change 

 /O Hf f  80%  70%  ( |Of↓  High Gap r ) 
 

 80%  70%  ( |Of↓ Low Gap r  ) 

Oϕ  1.210  1.198   -0.956   1.158  1.156   -0.132 

Hϕ  1.448  1.876   29.605   1.848  2.412   30.514 

 ϕ  1.828  1.805   -1.237   1.861  1.858   -0.159 

/O Hn n   0.117   0.123     5.061       0.132   0.133     0.743   

OY  0.142  0.147    2.990   0.170  0.170    0.562 

HY  1.075  1.047   -2.628   1.111  1.108   -0.293 

 Y  1.218  1.194   -1.971   1.281  1.278   -0.180 

C  0.939  0.923   -1.710   0.987  0.985   -0.137 

P  1.127  1.146    1.722   1.121  1.124    0.287 

( )*
OK us 

 0.268  0.634  136.599   1.028  1.450   40.978 

( )HK in  1.361  1.120   -17.709   1.723  1.334  -22.583 

( )*
OL us  0.092  0.215  134.920   0.297  0.418   40.701 

( )HL in  0.465  0.380   -18.293   0.497  0.384  -22.735 

Tabel 7.1A. Dampak Penurunan Kolateral FinTech, /O Hf f
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  (A)  (C)  (A)→ (C)   (B)  (D)  (B)→ (D) 

  inr  3%  9%  % Change   3%  9%  % Change 

/O Hf f   80%  80%  (   |inr↑  High Of ) 
 

 70%  70%  (   |inr↑  Low Of ) 

Oϕ  1.210  1.158  -4.299   1.198  1.156  -3.503 

Hϕ  1.448  1.848  27.672   1.876  2.412  28.567 

 ϕ  1.828  1.861  1.843   1.805  1.858  2.955 

/O Hn n    0.117    0.132     13.219        0.123    0.133     8.565   

 OY  0.142  0.170  19.068   0.147  0.170  16.260 

 HY  1.075  1.111  3.325   1.047  1.108  5.803 

Y  1.218  1.281  5.166   1.194  1.278  7.088 

C  0.939  0.987  5.081   0.923  0.985  6.762 

 P  1.127  1.121  -0.540   1.146  1.124  -1.944 

( )*
OK us  0.268  1.028  283.606   0.634  1.450 128.573 

( )HK in  1.361  1.723  26.597   1.120  1.334  19.098 

( )*
OL us  0.092  0.297  224.168   0.215  0.418  94.155 

( )HL in  0.465  0.497  6.981   0.380  0.384  1.165 

Tabel  7.2A. Dampak Kenaikan Suku Bunga Bank Domestik,  inr
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73  Pandangan dalam paper ini adalah pandangan penulis dan belum tentu merupakan pandangan resmi Bank 
Indonesia.
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Pendahuluan
Kestabilan permintaan uang menjadi prasyarat penggunaan besaran uang beredar dalam 
perumusan kebijakan moneter. Hubungan permintaan uang riil yang stabil dengan aktivitas 
ekonomi dan suku bunga dapat menjawab pertanyaan penting mengenai berapa rata-rata 
pertumbuhan uang yang konsisten dengan tingkat harga, output, dan suku bunga sehingga 
dapat dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan moneter. Penggunaan uang beredar sebagai 
nominal anchor banyak diadopsi bank sentral pada tahun 1970-an. 

Pada dekade berikutnya, pendekatan nominal anchor menemui tantangan karena hubungan 
antara inflasi, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan uang dipandang tidak lagi stabil sebagai 
implikasi dari inovasi dan transformasi di sektor keuangan. Bank sentral kemudian mengadopsi 
pendekatan lain, seperti inflation targeting framework di mana bank sentral menargetkan 
inflasi yang akan dicapai dalam jangka menengah dan menggunakan sasaran operasional suku 
bunga di pasar uang yang berbasis pada analisis dan proyeksi variabel ekonomi riil dan kondisi 
keuangan. Meski tidak mengadopsi pendekatan moneter dalam strategi moneternya, bank 
sentral tetap melakukan analisis moneter karena meyakini besaran moneter memiliki informasi 
penting dalam perumusan kebijakan moneter.

Salah satu aspek yang dapat memengaruhi hubungan permintaan uang adalah perkembangan 
ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran di Indonesia 
berdampak pada perubahan pola transaksi masyarakat. Penggunaan alat pembayaran nontunai 
meningkat baik melalui yang dikeluarkan perbankan atau non perbankan. Peningkatan 
transaksi e-commerce melalui marketplace juga mendorong peningkatan penggunaan alat 
pembayaran nontunai baik melalui rekening tabungan maupun uang elektronik. Hingga saat 
ini perkembangan ekonomi digital dan alat pembayarannya terindikasi masih dilakukan melalui 
sistem perbankan sehingga masih tercatat di statistik uang beredar. 

Pemanfaatan rekening tabungan sebagai alat transaksi berimplikasi pada definisi cakupan 
uang beredar untuk transaksi serta stabilitas hubungan permintaan uang. Saat ini besaran 
M1 di Indonesia yang mengukur motif transaksi terdiri dari uang kartal dan giro bank. 
Penggunaan tabungan sebagai alat transaksi berimplikasi bercampurnya komponen M1 dan 
M2 untuk transaksi. Dengan demikian, pengukuran besaran moneter untuk transaksi perlu 
dipertimbangkan kembali. Cakupan uang untuk motif transaksi perlu disesuaikan untuk 
mempertahankan kestabilan permintaan uang. 

Teles dan Zhou (2005) menjawab pertanyaan mengenai stabilitas hubungan permintaan M1 
di Amerika Serikat dengan mengajukan penggunaan besaran Money Zero Maturity (MZM) 
setelah 1980. Paska dekade 1970, terjadi deregulasi perbankan dan perkembangan teknologi 
sistem pembayaran di Amerika Serikat yang mengubah praktik perbankan dan metode 
transaksi. Perkembangan tersebut menyebabkan perbedaan M2 dan M1 menjadi samar dan 
berdampak pada hubungan permintaan uang M1 menjadi tidak stabil. Dengan menggunakan 
MZM setelah 1980, hubungan permintaan uang yang stabil dapat dipertahankan.
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Pemanfaatan tabungan untuk transaksi juga berdampak pada pengukuran statistik uang 
beredar M2 yang selama ini diukur dengan simple sum. Metode simple sum mengasumsikan 
perfect substitution atau derajat likuiditas yang sama antar komponen M2. Barnett (1980) 
mengkritisi asumsi substitusi sempurna pada pendekatan simple sum uang karena tidak 
menangkap dinamika uang untuk keperluan transaksi maupun untuk motivasi lain. 
Pemanfaatan tabungan untuk transaksi semakin menggarisbawahi perbedaan aspek likuiditas 
pada komponen M2 sehingga pendekatan divisia dapat berkontribusi pada hubungan 
permintaan uang yang stabil.

Penelitian hubungan permintaan uang yang dilakukan Bank Indonesia umumnya 
menyimpulkan hubungan permintaan uang yang stabil (lihat a.l. Decymus dan Hermansyah, 
2012; Harahap dan Bary, 2019). Penelitian terkait digitalisasi menyimpulkan dampak positif 
peningkatan transmisi kebijakan moneter (lihat a.l Harahap, et al, 2017; Atharinanda dan 
Paundralingga, 2019). Asesmen redefinisi M2 Divisia menyimpulkan keterkaitan yang lebih 
kuat pada aktivitas perekonomian dan potensi sebagai prompt indicator untuk PDB (lihat a.l 
Asih dan Astrayuda, 2016; Hirsam, 2019). 

Kajian ini akan melihat dampak ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran terhadap 
definisi uang beredar dan kestabilan hubungan permintaan uang di Indonesia. Kajian ini 
dilakukan bersama dengan Departemen Statistik yang akan melihat dampak digital economy 
terhadap cakupan dan definisi Uang Beredar dengan pendekatan yang berbeda. Tujuan kajian 
ini adalah sebagai berikut:

1. Melihat stabilitas hubungan permintaan uang dalam jangka panjang; dan 

2. Melihat pengaruh perkembangan ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran 
terhadap definisi uang beredar.

Bab ini dibagi ke dalam lima bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan kajian yang 
berisi latar belakang serta tujuan kajian. Bagian kedua merupakan kumpulan studi literatur 
dan penelitian terdahulu. Bagian ketiga menjelaskan metodologi dan spesifikasi data yang 
digunakan. Bagian keempat memaparkan hasil analisis, kemudian bagian terakhir berupa 
penutup yang berisi simpulan dan rekomendasi kebijakan.
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Studi Literatur
Definisi Uang Beredar 
IMF Manual mendefinisikan uang beredar sebagai jumlah semua instrumen keuangan yang 
dipegang oleh money holding sector yang merupakan alat tukar (medium of exchange) yang 
banyak digunakan dalam perekonomian, atau close substitute dari alat tukar yang dapat 
digunakan sebagai store of value. Besaran moneter secara agregat memiliki tiga dimensi 
dasar, yaitu: (i) instrumen finansial yang merupakan komponen dari uang beredar; (ii) sektor 
institusi yang menjadi penerbit uang (money issuers); dan (iii) sektor institusi yang menjadi 
pemilik uang (money holders atau money neutral). Instrumen yang termasuk dalam uang 
harus likuid yaitu mata uang dan simpanan yang dapat ditransfer (transferable deposits), yang 
dapat digunakan sebagai media pertukaran. Aset keuangan selain mata uang dan transferable 
deposits harus memiliki sifat moneyness yang tinggi agar dapat diklasifikasikan dalam 
komponen uang beredar. Pertimbangan lain dari pemilihan instrumen keuangan yang masuk 
dalam uang beredar adalah biaya transaksi, divisibility, maturity, dan yield. Struktur uang 
beredar berdasarkan institusi dan instrumen adalah sebagaimana Gambar 8.1.

Gambar 8.1 Klasifikasi Uang Beredar berdasarkan Sektor dan Instrumen

Dimensions

Money
Aggregates

Special Case:

Money can be issued by money-neutral sectors, such as 
central government/treasury issuing coins, treasury 
accepting deposits from money holders, and foreign curency 
issued by a nonresident central bank circulating widely in an 
economy.

Money can be issued by money-holding sectors, such as 
post o�ce accepting deposits from money holders, and 
NFCs issuing travellers checks or electronic money as an 
ancillary activity.

Holdings of domestic currency by nonresidents and by 
central government may not be excluded from broad money 
measurement because of a lack of reliable source data.

OFC*, NFC*,
HH, LG, NPISH

Institutional Sectors

Money Holder

Money Issuer

Money Neutral

FCs Liabilities
A

(Net)
Faktor yang

memengaruhi UB

Komponen UB

Bukan Komponen UB

L

Financial Instruments

CB + ODC

CG + ROW

Sumber: Departemen Statistik Bank Indonesia (2019).

Keterangan: CB Central Bank, ODC Other Depository Corporations, OFC Other Financial Corporations, HH Household, LG Local Government, 
NPISH Non Pro�t Institutions Serving Household, CG Central Government, ROW Rest of the World
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Kompilasi uang beredar membedakan klasifikasi institusi sektor/subsektor yaitu money 
issuers, money neutral, dan money holders. Money issuer adalah seluruh lembaga keuangan 
yang menerbitkan kewajiban uang beredar sebagai Depository Corporations (DCs). Pemerintah 
dan bukan penduduk adalah money neutral sector sehingga uang yang dipegang tidak tercatat 
sebagai uang beredar. Bukan penduduk dicatat sebagai money neutral karena motif memegang 
uang lebih untuk kegiatan internasional dan bukan untuk transaksi domestik. Deposit holding 
oleh pemerintah pusat tidak dicatat di uang beredar karena motif memegang uang pemerintah 
pusat tidak merespons pengaruh makroekonomi (seperti aktivitas ekonomi, suku bunga, nilai 
tukar, dan lainnya) sebagaimana money holding sector lainnya yang disebabkan fitur unik 
financing constraint, keputusan belanja, dan teknik manajemen kas pemerintah pusat. Secara 
analitis, dalam kerangka fiskal moneter, pembiayaan pemerintah yang disediakan depository 
corporations diwakili dalam net claims on central government (NCG) yaitu total claim kepada 
pemerintah pusat dikurangi deposit atau kewajiban lain ke pemerintah pusat. NCG merupakan 
bagian dari faktor atau counterpart dari uang beredar. Money holders adalah sektor di luar 
money issuer dan money neutral yaitu lembaga keuangan nonbank, pemerintah daerah, 
korporasi nonkeuangan, rumah tangga, serta lembaga nonprofit.

Uang Beredar merupakan kewajiban sistem moneter (bank sentral dan perbankan) terhadap 
sektor swasta domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan non residen). Statistik uang 
beredar di Indonesia disusun berdasarkan neraca dari money issuing sector atau neraca sistem 
moneter. Uang Beredar yang dicatat Bank Indonesia didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan 
dalam arti luas (M2) dengan gambaran sebagaimana Gambar 8.2. M1 terdiri dari kartal di 
luar Bank Indonesia dan Bank umum serta giro rupiah yang dimiliki oleh money holding sector 
(korporasi, IKNB, Pemda, rumah tangga) namun tidak termasuk giro rupiah yang dimiliki oleh 
money neutral sector (Pemerintah Pusat dan bukan penduduk). M2 adalah M1 dan dana pihak 
ketiga bentuk lain selain giro rupiah yakni giro valas, tabungan rupiah dan valas, simpanan 
berjangka/deposito rupiah dan valas, serta surat berharga yang diterbitkan oleh sektor moneter 
yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun.

Sisi lain atau counterpart dari uang beredar adalah faktor yang memengaruhi uang beredar 
sebagaimana pada Tabel 8.1 Uang Beredar dan Faktor. Kompilasi counterpart menjelaskan 
faktor yang memengaruhi ekspansi dan kontraksi dari aliran uang beredar. Faktor yang 
memengaruhi uang beredar terdiri dari aktiva luar negeri bersih (net foreign assets/NFA) dan 
aktiva dalam negeri bersih (net domestic assets/NDA). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain 
terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat (net claims on central government/ NCG) 
dan tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemeritah daerah, lembaga keuangan, dan 
perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk pinjaman yang diberikan. 
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Gambar 8.2 Cakupan Uang Beredar Bank Indonesia

Tabel 8.1 Uang Beredar dan Faktor

M2

Uang Kuasi:
Tabungan (Rp), 
Deposito (Rp), 

Simpanan Valas 
(Tabungan, Deposito, 

Giro Valas) 

Surat Berharga 
selain saham

Giro masyarakat di 
bank umum

M1

M0

Giro masyarakat 
di BI

Uang kartal di 
masyarakat (currency 

outside banks) Uang kartal di bank 
(cash in vault)

Giro positif bank 
di BI

Uang yang diedarkan
(currency)

Sumber: Departemen Statistik Bank Indonesia.

M0 disebut sebagai monetary base yaitu kewajiban bank sentral yang mendukung ekspansi 
kredit dan uang beredar. M0 juga disebut high-powered money karena perubahan dalam M0 
dapat mendukung kredit dan uang beredar yang lebih besar melalui money multiplier. Money 
multiplier menunjukkan jumlah maksimum tambahan uang beredar yang diciptakan deposit-
taking corporations dari satu unit uang bank sentral. Penciptaan tambahan uang beredar 
oleh deposit-taking corporations dilakukan melalui pemberian kredit kepada money holding 
sectors. M0 terdiri dari giro bank dan giro masyarakat di bank sentral, serta uang kartal di 
masyarakat (cash outside bank) dan bank (cash in vault).

Counterparts Broad Money

Net foreign assets/Net claims on non residents Currency outside depository corporations

Transferable deposits included in broad money

Other deposits included in broad money

Debt securities included in broad money

MMF shares included in broad money

Domestic claims

Net claims on central government

Claims on other resident sectors
Other items net

– Deposits of money-holding sectors excluded from broad money 

– Debt securities issued by DCs excluded from broad money

– Equity of DCs

+/– Other (nonfinancial assets, interbank positions net, etc.)

Total Counterparts Total Broad Money Liabilities

Sumber: IMF Manual
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Permintaan Uang
Permintaan uang adalah jumlah aset moneter yang dipegang agen dalam portfolionya. Quantity 
theory of money pertama kali diperkenalkan oleh Irving Fisher (1911). Teori ini menerangkan 
hubungan antara kuantitas uang M  dan total pengeluaran barang dan jasa dalam suatu 
perekonomian, di mana P  mencerminkan tingkat harga dan Y  merupakan output, sementara 
V  adalah velositas uang. Velositas uang dinyatakan sebagai total pengeluaran dibagi dengan 
kuantitas uang yang mengukur seberapa banyak uang berputar dalam setiap periode. 

PYV
M

= (8.1)

Hubungan ini dapat ditulis ulang menjadi 

 MV PY= (8.2)

Kuantitas uang dikalikan velositas uang dalam suatu periode waktu harus sama dengan 
pendapatan nominal. Untuk menjadikan equation of exchange sebagai teori yang menunjukkan 
bagaimana pendapatan nominal dapat ditentukan, diperlukan pemahaman mengenai faktor 
yang memengaruhi velositas uang. Fisher meyakini bahwa institusi dan teknologi dalam 
ekonomi dapat memengaruhi velositas uang secara perlahan seiring waktu, sehingga velositas 
uang dalam kondisi normal akan konstan dalam jangka pendek. Velositas uang yang relatif 
konstan ini mengubah equation of exchange menjadi teori permintaan uang yang menyatakan 
bahwa pergerakan kuantitas uang hanya dipengaruhi oleh pendapatan nominal. 

 
1M PY
V

= (8.3)

 M kPY= (8.4)

atau real money demand proporsional terhadap real income 

 

dM kY
P

= (8.5)

Hubungan ini mengasumsikan velositas konstan dan tidak dipengaruhi oleh pendapatan 
atau suku bunga.

Keynes (1930) mengembangkan teori preferensi likuiditas. Perbedaan mendasar 
dibandingkan aliran klasik adalah teori ini tidak mengasumsikan velositas uang konstan, 
melainkan dipengaruhi oleh suku bunga. Keynes membedakan tiga motif permintaan uang, 
yaitu motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulatif. Keynes berargumen bahwa motif transaksi 
dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat transaksi masyarakat dan proporsional terhadap 
pendapatan, sedangkan motif spekulatif dipengaruhi oleh suku bunga. Keynes berargumen 
bahwa motif masyarakat memegang uang riil bergantung pada tingkat pendapatan riil dan 
suku bunga:

 
( ), 

dM L i Y
P

= (8.6)
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Persamaan tersebut secara implisit menyatakan bahwa velositas uang tidak konstan karena 
bergantung pada pergerakan suku bunga i . Persamaan preferensi likuiditas dapat ditulis ulang 
untuk mendapatkan velositas seperti berikut:

 ( ),
PY YV
M L i Y

= = (8.7)

Pada perkembangan selanjutnya, Baumol (1952) dan Tobin (1956) memperkenalkan suku 
bunga sebagai salah satu variabel yang menerangkan permintaan uang. Fungsi money demand 
L  dipengaruhi oleh tingkat harga, pendapatan riil, dan suku bunga. 

 ( ) , M Px L Y i= (8.8)

Semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak uang yang dibutuhkan untuk bertransaksi, 
sehingga permintaan uang nominal berhubungan proporsional terhadap tingkat harga. 
Tingkat permintaan uang juga berhubungan positif dengan tingkat transaksi, sehingga juga 
berhubungan lurus terhadap pendapatan. Kenaikan suku bunga atau pendapatan dari aset 
nonmoneter akan menurunkan permintaan uang seiring trade off yang dilakukan agen terhadap 
likuiditas uang dan return dari portfolionya. Faktor lain yang dapat berpengaruh pada tingkat 
permintaan uang adalah tingkat kekayaan, risiko, likuiditas dari aset alternatif, dan teknologi 
sistem pembayaran.

Dampak Perkembangan Teknologi Transaksi
Secara umum, perkembangan alat pembayaran digital dapat diterjemahkan sebagai salah satu 
bentuk kemajuan teknologi transaksi, yang memungkinkan individu melakukan transaksi 
dengan meminimalkan jumlah uang yang dipegang. Teles et al. (2016) dan Attanasio et 
al. (2002) menunjukkan bahwa representative agent membutuhkan jasa transaksi yang 
proporsional pada konsumsi riil tc , yang juga bergantung pada waktu kerja ts  (diasumsikan 

income berhubungan linier terhadap jam kerja), dan real money balance t
t

t

Mm
P

= , dengan 
hubungan sebagai berikut:

 
( )1 ,t t t ts l A c m−= (8.9)

Dimana tA  merupakan teknologi transaksi. Attanasio et al. (2002) menjelaskan bahwa hal 
tersebut dapat merupakan biaya ke bank untuk melakukan penarikan uang. Karena itu, kasus 
yang didiskusikan pada penelitian terdahulu adalah adanya kemajuan teknologi berupa 
kemunculan kartu automatic teller machine (ATM).

Dengan suatu tingkat konsumsi tc , agen akan bertujuan untuk meminimalkan biaya 
transaksi, t t t tw s R m+ , dengan batasan (8.9). tw  dan tR  masing-masing adalah tingkat upah 
dan suku bunga nominal. Hasil minimisasi tersebut adalah

 
( )1 ,t t m t t tR w l A c m−= − (8.10)



267 Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Bab 8: Redefinisi Uang Beredar

Selanjutnya, diasumsikan fungsi transaksi adalah sebagai berikut

 
( ), a bl c m c mµ= (8.11)

Sehingga, 

 

1a a b
t t t t tR w bA c mµ − −= − (8.12)

Dalam log, kondisi tersebut dapat dituliskan sebagai berikut:

 

1 1          
1 1 1 1t t t t t

a alog m B log R log c log w log A
b b b b

= − + + −
− − − −

(8.13)

Dimana ( ) ( )/ 1B log b bµ= − −

Selanjutnya, diasumsikan pertumbuhan income   tdlog y , proporsional dengan pertumbuhan 
upah dan konsumsi, yaitu

       t t tdlog c dlog w dlog y= = (8.14)

Sehingga, persamaan (8.13) dapat diubah menjadi bentuk log difference sebagai berikut

 

1 1        
1 1 1t t t t

a adlog m dlog R dlog y dlog A
b b b

+
= − + −

− − −
(8.15)

Pada Teles et al. (2016),   tdlog A  dimodelkan sebagai fixed effect residual pada data antar 
negara i , sehingga dapat disubstitusikan dengan iε . Dengan demikian, diperoleh suatu bentuk 
bahwa real money balance harus disesuaikan dengan perubahan suku bunga dan output, untuk 
memperoleh hubungan unitary antara uang dan inflasi secara cross sectional antar negara. 
Seperti yang dikemukakan oleh Teles et al. (2016), 1a =  dan  1b = −  jika mengacu pada 
Baumol (1952) dan Tobin (1956), sementara sesuai Miller dan Orr (1966),  2a =  dan 2b = − .

Review Penelitian Permintaan Uang dan Penelitian Terdahulu
Lucas (1988) meneliti stabilitas permintaan uang di Amerika Serikat dengan data hingga 1985 
dan menemukan bahwa terdapat hubungan permintaan uang M1 yang stabil dengan unitary 
income elasticity dan respon negatif yang cukup kuat atas suku bunga nominal. Respon negatif 
permintaan uang terhadap suku bunga sejalan dengan opportunity cost untuk memegang 
aset uang yang likuid. Di sisi lain, Ball (2001) berargumen bahwa data setelah tahun 1980 
menunjukkan hubungan permintaan uang yang tidak stabil. M1 yang tumbuh lebih rendah 
setelah 1980 di tengah suku bunga yang lebih rendah dan output yang lebih tinggi menunjukkan 
penurunan elastisitas pendapatan dan suku bunga. Elastisitas pada periode 1947-1974 jauh 
lebih rendah dari unitary income elasticity dan high interest rate elasticity yang ditemui pada 
periode pre-war (1903-1945), yang mendorong Ball (2001) meragukan stabilitas hubungan 
permintaan uang di jangka panjang. 



268

Bab 8: Redefinisi Uang Beredar

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Teles dan Zhou (2005) berargumen bahwa M1 adalah indikator transaksi yang stabil untuk 
permintaan uang sebelum ada perubahan pada pengaturan perbankan dan inovasi keuangan 
di awal 1980-an. Setelah periode tersebut, pengaturan perbankan dan inovasi keuangan telah 
membuat besaran moneter lain selikuid M1 dan mengaburkan perbedaan tradisional antara M2 
dan M1. Perubahan tersebut menjustifikasi penggunaan besaran moneter lain untuk mengukur 
transaksi yaitu MZM (money zero maturity) yaitu uang yang dapat digunakan untuk transaksi 
secara langsung dan tanpa biaya tambahan. MZM adalah M2 dikurangi small denomination 
time deposit dan ditambah institutional money market mutual fund (MMMF) atau terdiri dari 
M1 ditambah saving deposit, retail MMMF, dan institutional MMMF. Teles and Zhou (2005) 
menunjukkan penggunaan MZM sebagai besaran moneter yang menggambarkan permintaan 
uang untuk bertransaksi setelah 1980 menjaga hubungan jangka panjang antara real money, 
opportunity cost of money, dan aktivitas ekonomi dengan faktor konstan tertentu. 

Penelitian terkait hubungan permintaan uang di Bank Indonesia umumnya menyimpulkan 
kestabilan hubungan permintaan uang. Penelitian Decymus dan Hermansyah (2012) 
menemukan bahwa hubungan pendapatan nominal dan permintaan uang masih relatif stabil 
karena velositas uang dapat dijelaskan sebagai fungsi yang robust dari variabel makroekonomi 
(price earning ratio, inflasi, PDB potensial, rasio uang kartal terhadap M2, variabel Nonbank 
financial asset, dan suku bunga deposito). Bentuk velositas yang U-shape mencerminkan 
peralihan dari fase monetisasi (uang untuk transaksi) ke fase financial sophistication (fungsi 
uang digantikan oleh instrumen finansial). Perkembangan alat pembayaran nontunai dikaji 
dampaknya terhadap permintaan uang kartal oleh Harahap dan Bary (2019) yang menemukan 
bahwa dalam jangka panjang, rasio uang kartal terhadap PDB berpotensi menurun seiring 
peningkatan pendapatan per kapita dan perkembangan teknologi alat pembayaran nontunai. 

Dampak Central Bank Digital Currency (CBDC) diteliti dalam kerangka CGE oleh Harahap, 
et al. (2017) yang menyimpulkan secara teoretis implementasi CBDC dengan direct access dapat 
meningkatkan suku bunga deposito dan menyebabkan transmisi kebijakan moneter melalui 
jalur suku bunga lebih sensitif. Berdasarkan analisis CGE, peran CBDC berpotensi mendorong 
pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata 0,09% per tahun dengan asumsi peningkatan 
produktivitas pada sektor restoran dan telekomunikasi. Atharinanda dan Paundralingga 
(2019) meneliti mengenai dampak inovasi digital secara teoretis dan memperlihatkan bahwa 
dengan menggunakan model mikrostruktur teoretis, inovasi digital memungkinkan bank luar 
negeri yang memiliki bunga lebih murah masuk ke dalam pembiayaan domestik dan memberi 
kesempatan entrepreneur domestik untuk mendapatkan sumber pembiayaan lain dengan 
collateral lebih kecil. Hasil simulasi memperlihatkan inovasi digital menguatkan transmisi 
kebijakan moneter seiring berkembangnya lembaga keuangan nonbank dan fintech yang akan 
memperbaiki tingkat default keseluruhan.

Penelitian di Departemen Statistik (2019) yang dilakukan bersamaan dengan kajian ini 
berkesimpulan bahwa perkembangan ekonomi keuangan digital di Indonesia sampai dengan 
saat ini sudah tercatat di statistik uang beredar (M2). Uang elektronik perbankan telah tercatat 
di statistik M1 sedangkan saldo/dana float uang elektronik yang diterbitkan nonbank masih 
disimpan di giro rupiah bank sehingga telah tercatat di statistik uang beredar. Perkembangan 
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fintech lending jika dananya berasal dari domestik tidak menambah uang beredar. Namun 
jika dana fintech lending bersumber dari nonresiden, terdapat tambahan uang beredar saat 
pinjaman diberikan kepada residen. Mekanisme dampak aliran modal dari nonresiden ini 
terhadap uang beredar menyerupai aliran modal masuk lainnya seperti portfolio inflow 
atau direct investment. Perkembangan ekonomi digital yang berpotensi mengubah definisi 
uang beredar adalah digital currency seperti central bank digital currency (CBDC). Adapun 
private digital currency dan Libra (stablecoin cryptocurrency) dapat mendisrupsi cakupan 
instrumen uang jika secara luas digunakan sebagai alat pembayaran oleh sektor money holder 
di Indonesia. Sejauh ini aset kripto di Indonesia cenderung ditransaksikan sebagai komoditi 
untuk diperdagangkan namun bukan sebagai alat pembayaran.

Divisia 
Pengukuran kuantitas uang yang umumnya digunakan saat ini adalah besaran moneter simple 
sum74. Besaran moneter simple sum merupakan penjumlahan sederhana komponen-komponen 
besaran moneter, seperti currency outside bank (COB), giro, tabungan, deposito atau dengan 
kata lain memberikan bobot yang sama terhadap setiap komponen uang. Perhitungan besaran 
moneter simple sum mengasumsikan bahwa setiap komponen uang tersubstitusi secara 
sempurna. 

Dalam perkembangannya, asumsi substitusi sempurna pada pendekatan simple sum kuantitas 
uang berpotensi tidak akurat karena tidak menangkap dinamika uang untuk keperluan transaksi 
maupun untuk motivasi lain. Barnett (1980) mengkritisi agregasi simple sum karena tidak 
konsisten dengan teori ekonomi serta teori aggregation and index number dan mengusulkan 
agregat Divisa sebagai alternatifnya. 

74  Diambil dari makalah Sekolah Pimpinan Tinggi Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXXIV Tahun 2019 berjudul 
Revisit Peran Kuantitas Uang Dalam Formulasi Bauran Kebijakan Moneter oleh Riza Tyas Utami Hirsam
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Pendekatan Divisia membobotkan setiap komponen sesuai dengan user cost yang diukur 
relatif terhadap suatu benchmark, yaitu return dari aset yang dianggap bukan uang. Perbedaan 
antara Divisa dan simple sum muncul ketika komponen dari besaran moneter mendapatkan 
suku bunga di atas nol. Perubahan dalam komponen jumlah uang beredar, baik relatif satu 
sama lain maupun relatif terhadap hasil benchmark, menghasilkan agregat Divisia yang 
dapat menunjukkan tingkat pertumbuhan yang berbeda dari pendekatan simple sum. Agregat 
moneter divisia lebih terkait dengan likuiditas dari uang yang berpotensi menopang hubungan 
yang lebih kuat dan stabil antara uang dan output dibandingkan pendekatan simple sum. 

Mengacu pada Hancock (2005), sebagaimana diuraikan Asih dan Astrayuda (2016), terdapat 
2 asumsi utama dalam perhitungan Divisia Money, yaitu: (i) semakin tidak likuid komponen 
money, maka semakin jarang digunakan dalam transaksi; dan (ii) semakin tidak likuid 
komponen money, maka semakin tinggi suku bunga/return komponen tersebut. Komponen 
COB yang memiliki degree of liquidity tertinggi memiliki tingkat suku bunga/return minimal 
bahkan nihil. Sementara komponen deposito yang memiliki degree of liquidity rendah, memiliki 
tingkat suku bunga/return yang tinggi. Asumsi perfect substitutability di antara komponen M2 
tersebut relatif kurang tepat karena setiap komponen memiliki degree of liquidity yang berbeda. 
Sebagai ilustrasi, substitusi antara COB yang memiliki degree of liquidity paling tinggi dan 
deposito yang memiliki degree of liquidity paling rendah tidak selalu terjadi dan ditentukan 
berbagai faktor lain termasuk kebutuhan likuiditas dan suku bunga deposito sebagai proksi 
cost of holding COB. Dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, peningkatan jumlah uang 
beredar dari komponen yang less money tidak selalu mendorong inflasi karena peningkatan 
tersebut lebih disebabkan perilaku mencari aman (refuge-seeking behavior) daripada motif 
transaksi. Kemajuan teknologi yang menciptakan alternatif bertransaksi, baik melalui bank 
maupun nonbank, dan instrumen-instrumen uang baru menyebabkan komponen uang tidak 
saling bersubstitusi sempurna sehingga memerlukan pengukuran yang lebih tajam terhadap 
komponennya.
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Metodologi
Metodologi ARDL
Mengingat hubungan antara variabel ekonomi, termasuk diantaranya fungsi permintaan 
uang, dapat mempunyai efek tunda, maka OLS sederhana bukan merupakan estimator yang 
mencukupi. Untuk memfasilitas adanya adjustment process ke hubungan jangka panjang yang 
sesuai dengan teori, persamaan-persamaan tersebut akan diestimasi melalui Autoregressive 
Distributed Lag (ARDL). Pada ARDL, spesifikasi di atas digunakan sebagai hubungan jangka 
panjang, sedangkan estimasi secara praktis menggunakan berbagai lag variabel independen 
untuk mengakomodir pengaruh short run dan adjustment process menuju hubungan long run. 
Sebagai ilustrasi dengan fungsi permintaan uang, bentuk ARDL secara umum sebagai berikut:

 
( ) ( ) ( )t t t tA L M B L Y C L R ε= + + (8.16)

Dimana

 
( ) 2

1 21 p
pA L L L Lα α α= − − −…− (8.17)

 
( ) 2

1 21 q
qB L L L Lγ γ γ= − − −…− (8.18)

 
( ) 2

1 21 s
sC L L L Lγ γ γ= − − −…− (8.19)

Dimana tM , tY  dan tR  masing-masing merupakan variabel yang mewakili uang, output, dan 
opportunity cost of holding money. L  merupakan lag operator, , , p q s  merupakan maksimum 
lag yang optimal, yang ditentukan oleh Akaike Info Criterion. Walaupun masing-masing 
parameter di setiap lag dapat bervariasi secara lebar, hasil ARDL dapat dikonversi menjadi 
parameter jangka panjang yang diharapkan akan sejalan dengan teori. ARDL dapat dibuktikan 
sehingga ekuivalen dengan Error Correction Model. Namun, karena dilakukan dengan one-step 
estimation, ARDL akan lebih robust dibandingkan two-step Error Correction Model.

Metodologi VECM 
Untuk melihat kestabilan hubungan permintaan uang digunakan pendekatan kointegrasi 
multivariat dimana permintaan uang riil diestimasi sebagai fungsi output riil dan suku bunga 
nominal. Model permintaan uang diestimasi dalam bentuk log-linear untuk GDP dimana 
koefisiennya dapat diinterpretasikan sebagai elastistas permintaan uang terhadap variabel 
terkait, sedangkan suku bunga adalah semi elastisitas. 
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Model VAR digunakan untuk mengestimasi reduced form dari model permintaan uang. 
Tahap awal akan dilakukan uji stasioner terhadap seluruh variabel untuk menentukan order 
of integration. Selanjutnya akan ditentukan jumlah lag saat melakukan estimasi unrestricted 
VARs. Kemudian persamaan Vector Error Correction Model (VECM) akan diestimasi 
menggunakan prosedur Johansen untuk menentukan jumlah cointegrating vector dan 
membedakan antara hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendeknya. Selanjutnya 
akan dilakukan uji terhadap cointegrating vector dan koefisien cointegrating vector tersebut. 

Setelah seluruh variabel bersifat nonstasioner, maka dilakukan estimasi hubungan kointegrasi 
dengan teknik Johansen. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi hubungan 
jangka panjang antar variabel tersebut. VECM akan diestimasi dalam bentuk:

 (8.20)

Dimana  ty adalah vektor ( )1  nx dari n  variabel endogen I(1), tx adalah vektor ( )1  nx variabel 
eksogen, µ  adalah vektor ( )1nx  yang terdiri dari konstanta, iΓ  adalah matriks berukuran 

( )nxn  yang terdiri dari koefisien jangka pendek, ( )nxn  adalah matriks koefisien berukuran 

( )nxn , B  adalah matriks matriks parameter eksogen, k  adalah jumlah lag dari VAR dan tε
adalah vektor dari white noise residuals. Kointegrasi dengan pendekatan Johansen dilakukan 
dengan melakukan tes terhadap rank dari matriks koefisien Π . Jika koefisien matriks Π  
memiliki rank r n<  maka terdapat matriks berukuran ( )nxr  yang terdiri dari α (parameter 
speed of adjustment) dan β (vektor kointegrasi) masing-masing dengan rank r  (jumlah 
hubungan kointegrasi dari rank kointegrasi) sehingga 'αβΠ = . Untuk mengestimasi VECM, 
perlu ditentukan jumlah lag dimana pemilihan lag dilakukan dengan berbagai kriteria dan 
selanjutnya memilih deterministic terms untuk digunakan di model VECM.

Metodologi Divisia
Metodologi divisia pada dasarnya merupakan penjumlahan komponen uang dengan bobot 
yang berbeda untuk setiap komponennya. Bobot komponen uang diperhitungkan sebagai 
selisih antara suku bunga benchmark dan suku bunga setiap komponen uang (cost of holding 
asset). Dengan konsepsi ini, komponen uang yang memiliki cost of holding asset tinggi (relatif 
dibandingkan suku bunga benchmark) akan diberikan bobot yang besar. Sebagai ilustrasi, 
komponen uang kartal akan mendapatkan bobot terbesar dalam perhitungan Divisia Money 
menimbang uang kartal tidak memperoleh bunga, sehingga cost of holding-nya menjadi tinggi 
relatif terhadap suku bunga benchmark asset.
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Salah satu alternatif suku bunga benchmark yang dapat digunakan adalah maksimum suku 
bunga komponen uang, atau disebut envelope approach. Dengan menggunakan pendekatan 
ini, nilai bobot secara matematis akan bernilai positif. Bobot tersebut diinterpretasikan sebagai 
cost of holding komponen uang dibandingkan dengan komponen money dengan degree of 
liquidity terendah. Dengan demikian, bobot bernilai 0 (zero cost of holding) untuk komponen 
M2 dengan degree of liquidity terendah. 

Formulasi Divisia Money dapat diturunkan dari konsepsi Divisia Money yang merupakan 
penjumlahan komponen money dengan bobot yang berbeda untuk setiap komponennya, 
sebagai berikut:

1, 1,t t tD B M=  + 2, 2,t tB M  + ...  + , ,N t N tB M  (8.21)

  
, ,1

N
t i t i ti

D B M
=

=∑ (8.22)

 
dimana 

tD      = Divisia Money 

,i tM    = Komponen ke-i dari money 

,i tB    = Bobot untuk komponen ke-i dari money

Persamaan (8.22) dapat ditransformasi dalam bentuk growth (linear approximation)

 
,

,1
1 , 1

N i tt
i ti

t i t

MD B
D M=

− −

∆∆
=∑ (8.23)

Adapun bobot ( ,i tB  ) diasumsikan merupakan rata-rata weight ( ,i tW ) 2 periode terakhir, 
dengan formulasi sebagai berikut:

( ), , , 1
1  
2i t i t i tB W W −= +

  
(8.24)

dan

( )
( )

, , ,
,

, , ,1

i t B t i t
i t N

i t B t i ti

M r r
W

M r r
=

−
=

−∑  
(8.25)

dimana

,i tr = suku bunga untuk komponen ke-i dari M2

,B tr = suku bunga benchmark, diasumsikan sama dengan max ( 1,tr , 2,tr ,..., ,N tr  )
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Dalam kondisi khusus dimana (i) , ,B t i tr r−  yang sama untuk setiap komponen M2 ( , 1,B t tr r−
, , 2,B t tr r− ,..., , , 1B t N tr r− = ) dan (ii) besaran bobot diasumsikan sebesar weight pada periode 
sebelumnya ( , , 1)i t i tB W −= , maka persamaan (8.23), dapat dituliskan menjadi

, 1 ,
1

1 , 1, 11
)(

N i t i tt
Ni

t i ti ti

M MD
D MM

−

=
− −−=

∆∆
=∑

∑
 

(8.26)

Dimana persaman (8,26) pada dasarnya merupakan persamaan penjumlahan kontribusi 
komponen money pada besaran moneter money dengan simple sum.

Data
Estimasi dilakukan dengan data bulanan pada rentang periode Januari 2005 sampai dengan 
bulan September 2019, sesuai dengan ketersediaan data. Pemilihan tahun 2005 sebagai awal 
periode pengamatan dengan mempertimbangkan bahwa mayoritas indikator suku bunga pasar 
uang secara konsisten tersedia paska digunakannya BI rate sebagai suku bunga acuan kebijakan 
moneter, serta mencakup periode sebelum dan sesudah pesatnya inovasi keuangan. Data 
bersumber dari Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), Badan Pusat Statistik (BPS), 
LBU Bank Indonesia, CEIC, dan Bloomberg. Adapun untuk kepentingan analisis, dilakukan 
proses seasonal adjustment menggunakan metode X-12, serta proses interpolasi dengan faktor 
kuadratik. Detail mengenai data dan nama variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 
8.2. Variabel dan Sumber Data

Tabel 8.2. Variabel dan Sumber Data

Variabel Data Sumber

COB Currency outside bank SEKI, Bank Indonesia

M0 Money base SEKI, Bank Indonesia

M1 Uang beredar sempit SEKI, Bank Indonesia

M2 Uang beredar luas SEKI, Bank Indonesia

TAB Tabungan Rupiah SEKI, Bank Indonesia

IHK Indeks Harga Konsumen BPS

GDPNL Gross Domestik Product Nominal BPS

GDPRL Gross Domestik Product Riil BPS

rPUAB Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) tenor overnight Bank Indonesia

rDEP Suku bunga deposito Bank Indonesia

M1Tab M1 adjusted dengan menambahkan komponen tabungan Rupiah dari komponen M2 SEKI, diolah

M2 Divisia M2 dengan memberikan bobot yang lebih tinggi pada komponen yang lebih likuid 
sehingga lebih mencerminkan transaksi perekonomian

Bank Indonesia, diolah
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Analisis
Perkembangan Uang Beredar
Pertumbuhan M1 dan komponennya dalam tren melambat sejak tahun 2000, meski sempat 
meningkat pada 2002 dan 2009 hingga tahun 2011 (Grafik 8.1). Jika dilihat berdasarkan 
komponennya, perlambatan sejak 2011 disebabkan oleh lebih rendahnya pertumbuhan giro, 
terutama giro korporasi (Grafik 8.2 dan Grafik 8.3). Melambatnya giro korporasi terjadi 
di tengah masih dominannya pangsa giro di DPK Korporasi (Grafik 8.4). Perlambatan giro 
korporasi ini juga sejalan dengan melambatnya kas yang tercatat pada laporan keuangan 
perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia (Grafik 8.5). Perlambatan posisi kas tersebut 
terindikasi akibat penggunaan dana internal untuk operasional dan investasi di tengah tren 
menurunnya penjualan (Grafik 8.6).

Grafik 8.1 Pertumbuhan M1 dan 
Komponennya (%, yoy)

Grafik 8.3 Kontribusi  
Pertumbuhan Giro

Grafik 8.2 Kontribusi  
Pertumbuhan M1

Grafik 8.4 Pangsa  
DPK Korporasi
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Pertumbuhan uang kartal juga terindikasi melambat. Dinamika kartal yang ditunjukkan 
oleh cash outside bank (COB) dan currency in circulation (CIC) secara historis sejalan 
dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi jangka menengah (Grafik 8.7). Namun, secara 
jangka panjang terdapat kecenderungan penurunan pertumbuhan uang kartal (Grafik 8.8). 
Dalam satu dekade terakhir, rasio kartal/PDB sedikit menurun, di tengah peningkatan rasio 
tabungan/PDB (Grafik 8.9). Ke depan, penurunan COB/PDB masih akan berlanjut, namun 
diperkirakan tidak terlalu besar mengingat rasio COB/PDB Indonesia yang sudah relatif rendah 
dibandingkan negara-negara lainnya (Grafik 8.10).

Grafik 8.7 Pertumbuhan Kartal, PDB 
Riil dan PDB Nominal

Grafik 8.5 Giro dan Kas korporasi

Grafik 8.8 Pertumbuhan Kartal di 
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Velositas M1 menurun sejak 2011 ditengah suku bunga yang relatif stabil (Grafik 8.11). 
Pada periode sebelumnya, dinamika velositas M1 terlihat sejalan dengan suku bunga, di 
mana velositas terlihat menurun saat suku bunga menurun atau sebaliknya. Kondisi ini 
mengindikasikan dinamika velositas dapat dijelaskan oleh pergerakan suku bunga sehingga 
hubungan permintaan uang M1 dapat dikatakan terjaga. Namun sejak 2011 terdapat indikasi 
perubahan dinamika velositas dan suku bunga. Dengan suku bunga yang relatif sama di akhir 
2010 dan 2019, velositas M1 telah menurun. Hal ini juga terlihat dari dinamika rasio M1/PDB, 
yang merupakan kebalikan velositas. Pada periode sebelum 2011, rasio M1/PDB meningkat saat 
suku bunga menurun dan sebaliknya yang berarti dinamika rasio uang dan aktivitas ekonomi 
dapat dijelaskan oleh pergerakan suku bunga (Grafik 8.12). Namun sejak sejak 2011, rasio ini 
meningkat di tengah suku bunga yang relatif stabil.
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Pertumbuhan M2 juga melambat sejak 2011. Berdasarkan komponen, menurunnya 
pertumbuhan M2 disebabkan oleh uang kuasi dan M1 (Grafik 8.13). Perlambatan uang kuasi 
dikontribusi oleh simpanan berjangka yang mayoritas dimiliki oleh perseorangan (Grafik 
8.14 dan Grafik 8.15). Sementara itu berdasarkan faktor, perlambatan M2 didorong terutama 
oleh menurunnya aktivitas kredit (Grafik 8.16). Penurunan kredit dikonfirmasi dengan 
pengamatan pada perusahaan terbuka yang menunjukkan indikasi deleveraging sejak 2002, 
sebagaimana tercermin dari turunnya total debt to equity korporasi (Grafik 8.17). Korporasi 
terlihat memanfaatkan dana internal, sebagaimana tercermin dari turunnya posisi liabilities 
di tengah masih tumbuhnya retained earning untuk menopang investasi dan operasionalnya, 
khususnya di sektor barang konsumsi (30% dari IHSG) (Grafik 8.18). Deleveraging korporasi 
berdampak pada menurunnya kekayaan individu yang memiliki kontribusi terbesar terhadap 
DPK yang selanjutnya berdampak ke perlambatan pertumbuhan DPK dan M2 ( Grafik 8.19).
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Pergerakan M2 sejalan dengan PDB nominal hingga 2010 dengan dinamika yang berbeda 
setelahnya (Grafik 8.20). Seperti velositas M1, velositas M2 meningkat sejak 2000 hingga 
2011 dan menurun setelahnya, di tengah suku bunga jangka pendek yang relatif stabil (Grafik 
8.21). Money multiplier M2 melambat sejak 2000 kemudian dalam path meningkat sejak 
2011 di tengah aktivitas kredit yang masih melambat. Meningkatnya money multiplier M2 
terjadi seiring M0 yang tumbuh melambat (Grafik 8.22). Perlambatan M0 tersebut terutama 
dikontribusi oleh perlambatan pertumbuhan giro bank di Bank Indonesia seiring penurunan 
rasio GWM di akhir 2015 dan awal 2016. Perlambatan M0 yang lebih tajam di akhir 2018 
dipengaruhi oleh penempatan perbankan pada SBI dan SDBI yang menurun sejalan dengan 
strategi pengelolaan moneter Bank Indonesia (Grafik 8.23). Namun jika mengeluarkan SBI 
dan SDBI dari statistik M0, money multiplier tetap dalam tren meningkat tanpa lonjakan tajam 
di tahun 2018 (Grafik 8.24). 

Grafik 8.17 Total Debt to Total Equity

Grafik 8.19. Pangsa DPK Berdasarkan 
Nasabah

Grafik 8.18. Total Liabilities, Retained 
Earning dan Total Equity

0

50

100

150

200

250

300

350

JCI JAKFIN (34%)
JAKCONS (17%) JAKINFR (12%)

JAKBIND (11%)

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

%

Non Residen
1%

Perseorangan
53%

Pemerintah
14%

Korporasi
26%

LKNB
4%

Sektor Swasta Lain
1%

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500 Sektor Barang Konsumsi (JAKCONS)

Total Liability
Retained Earnings
Total Equity

Miliar Rp



280

Bab 8: Redefinisi Uang Beredar

Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia
Menuju Era Ekonomi Digital

Grafik 8.20 Pertumbuhan M2 dan PDB 
Nominal

Grafik 8.22 Money Multiplier M2

Grafik 8.24 Money Multiplier Tanpa 
SBI & SDBI

Grafik 8.21 Velositas M2 dan Suku 
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Grafik 8.23 Kontribusi Pertumbuhan 
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Perkembangan Ekonomi Digital 
Perkembangan ekonomi digital di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi e-commerce dan 
fintech lending dengan dukungan teknologi sistem pembayaran. Transaksi belanja e-commerce 
di Indonesia berkembang cukup pesat dengan pembayaran transaksi e-commerce yang 
dilakukan melalui perbankan yaitu transfer bank, kartu kredit, debit online, kredit tanpa kartu, 
uang elektronik, serta media lain yaitu kios/minimarket, kartal, dan lainnya.

Perkembangan transaksi pembayaran nontunai didukung oleh perkembangan alat 
pembayaran menggunakan kartu (APMK), digital banking, dan uang elektronik. Transaksi 
belanja APMK meningkat seiring meningkatnya penggunaan uang elektronik dan ATM-D, di 
tengah menurunnya pangsa kartu kredit (Grafik 8.25). Selain untuk belanja di mesin POS, 
pemanfaatan ATM-D untuk transaksi transfer/online juga terus meningkat (Grafik 8.26). 
Perkembangan transaksi digital banking juga meningkat yang terutama dilakukan melalui 
internet (Grafik 8.27).

Uang elektronik berdasarkan Monetary and Financial Statistics Manual (MFSM) 
merupakan instrumen pembayaran yang serupa dengan nilai monetary yang disimpan secara 
elektronik dalam bentuk fisik atau dalam server dan mewakili tagihan dari penerbit (DSta, 
2019). Berdasarkan PBI No. 20/6/PBI/2018, uang elektronik didefinisikan sebagai instrumen 
pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut: (i) diterbitkan atas dasar nilai uang yang 
disetor terlebih dahulu kepada penerbit, (ii) nilai uang disimpan secara elektronik dalam 
suatu media server atau chip, dan (iii) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan 
merupakan simpanan. Dana float didefinisikan sebagai seluruh nilai uang elektronik yang 
berada pada penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (top up) 
yang masih merupakan kewajiban penerbit kepada pengguna dan penyedia barang dan/jasa. 
Pemindahan dana oleh nasabah ke uang elektronik akan tercatat sebagai dana float.

Dana float uang elektronik tercatat sekitar Rp5 trilyun di September 2019 dengan pangsa 
nonbank mencapai 62% (Grafik 8.28). Sesuai ketentuan, dana float dicatat sebagai kewajiban 
segera/rupa-rupa pasiva dan ditempatkan minimum 30% di kas/giro bank BUKU 4 dan 
maksimum 70% di Surat-Surat Berharga/Instrumen Keuangan yang diterbitkan Pemerintah/
Bank Indonesia. Dana float masih tercatat di perbankan jika ditempatkan dalam bentuk 
kas/giro. Namun terdapat kemungkinan dana float tidak tercatat di perbankan, jika pelaku 
nonbank menempatkannya dalam Surat-Surat Berharga/Instrumen Keuangan yang diterbitkan 
Pemerintah/Bank Indonesia. Untuk itu diperlukan penatausahaan dan pengawasan dana float 
secara reguler bagi penerbit uang elektronik nonbank.

Transaksi top up dan penggunaan uang elektronik secara akuntansi mengubah penempatan 
kewajiban namun demikian masih tercatat di statistik uang beredar. Transaksi top up uang 
elektronik mengubah penempatan dari kewajiban bank kepada money holders dari bentuk 
dana pihak ketiga menjadi kewajiban lainnya. Demikian pula saat penggunaan, pada tahap awal 
terjadi perpindahan uang elektronik dari rumah tangga ke merchant yang tidak mengubah DPK 
di bank. Transaksi top up uang elektronik nonbank mengubah DPK atas rumah tangga menjadi 
penerbit nonbank. Demikian pula saat penggunaan, pada tahap awal terjadi pemindahan dari 
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uang elektronik rumah tangga ke merchant. Transaksi tersebut tidak mengubah penempatan 
DPK di bank.

Uang elektronik juga memiliki fitur poin yang dapat digunakan untuk transaksi. Namun poin 
pada uang elektronik tidak dapat diklasifikasikan menjadi uang mempertimbangkan sifatnya 
yang berupa reward (bukan atas nilai yang disetorkan pemilik), dapat memiliki batas waktu, 
dan penggunaannya tidak seluas float money uang elektronik yang mendasarinya, atau dengan 
kata lain penerbit uang elektronik berhak untuk memberikan batasan dan menggugurkan value 
dari poin tersebut (DSta, 2019).

Grafik 8.25 Nilai dan Pertumbuhan 
Pembayaran APMK

Grafik 8.27 Nilai dan Pertumbuhan 
Digital Banking

Grafik 8.26 Nilai dan Pertumbuhan 
Transfer dan Transaksi ATM

Grafik 8.28 Nilai dan Pertumbuhan 
Floating Fund Uang Elektronik
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Fintech Lending atau Fintech Credit didefinisikan sebagai pemberian kredit melalui platform 
elektronik yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman (sebagaimana 
diambil dari DSta, 2019). Pertumbuhan fintech lending tajam meski secara nilai outstanding 
masih relatif rendah yaitu Rp9,68T pada Agustus 2019. Fintech lending memfasilitasi 
intermediasi keuangan secara lebih cepat dan efisien namun tidak berdampak langsung 
terhadap statistik uang beredar (DSta, 2019). Dari perspektif uang beredar, fintech lending 
yang menggunakan dana domestik tidak menciptakan uang beredar karena sifatnya mengubah 
penempatan DPK antar rekening. Penciptaan uang beredar terjadi jika fintech lending 
menggunakan dana nonresiden yaitu saat pinjaman diberikan kepada penduduk. Mekanisme 
dampak aliran modal dari nonresiden ini terhadap uang beredar menyerupai aliran modal 
masuk lainnya seperti portfolio inflow atau direct investment.

Perkembangan ekonomi digital tercermin dari rasio transaksi terhadap posisi dana di 
tabungan dan uang elektronik yang terus meningkat. Sejak akhir 2010, pertumbuhan nilai 
transaksi belanja dengan uang elektronik, ATM dan kartu kredit serta transfer dengan ATM 
tercatat kembali positif (Grafik 8.29). Rasio nilai transaksi terhadap posisi tabungan dan 
uang elektronik terlihat terus meningkat (Grafik 8.30). Hal ini mengindikasikan kecepatan 
penggunaan uang di tabungan dan uang elektronik untuk transaksi yang meningkat. 

Grafik8.29 Pertumbuhan Transaksi 
Belanja dan Transfer

Grafik8.30 Rasio Transaksi Belanja/
Transfer dengan Posisi Tabungan dan 
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Perkembangan ekonomi digital berimplikasi pada tabungan yang sebelumnya merupakan 
saving instrument, karena mendapatkan return berupa suku bunga, menjadi sebagai alat 
transaksi. Tabungan menjadi penghubung antara dana yang dimiliki nasabah dengan alat 
pembayaran nontunai, contohnya uang elektronik yang di top up dari tabungan. Perkembangan 
ini terlihat dari peningkatan porsi tabungan di DPK perseorangan dengan slope peningkatan 
yang lebih tajam dari uang kartal, khususnya sejak tahun 2010 (Grafik 8.31).  
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Permintaan Uang
Secara teoretis, teknologi sistem pembayaran dapat menurunkan money holding mengacu pada 
model yang dikembangkan Teles et al. (2016). Sebagai strategi awal,   tdlog A  tidakdiasumsikan 
nol atau menjadi fixed effect residual, seperti diskusi pada Teles et al. (2016). Sehingga, 
spesifikasi dibawah sudah sesuai untuk didiskusikan lebih lanjut pada penelitian ini karena 
adanya asumsi perubahan teknologi transaksi.

 

1 1        
1 1 1t t t t

a adlog m dlog R dlog y dlog A
b b b

+
= − + −

− − −
(8.27)

Secara intuitif, progress tA  juga dapat diterjemahkan sebagai inovasi sistem pembayaran 
seperti beberapa tahun terakhir, yang memungkinkan agen untuk mengambil uang di bank 
secara real time dan dengan minimal biaya. Perkembangan tersebut merupakan langkah 
lanjutan dari perkembangan sebelumnya, yaitu perkembangan dari penarikan uang secara fisik 
ke bank ke penarikan secara lebih mudah melalui ATM. Dalam kasus ekstrim, tA  yang sangat 
tinggi akan membuat 0tm → , atau dengan kata lain cash holdings menjadi tidak relevan 
untuk konsumsi.

Interpretasi terhadap persamaan di atas yang berguna untuk menjawab tujuan penelitian 
adalah: (1) bahwa kemajuan teknologi transaksi tA  akan mengurangi jumlah uang yang 
dipegang. (2) dampak kemajuan teknologi transaksi yang diprediksi dari persamaan tersebut 
bersifat independen dari pertumbuhan income dan suku bunga nominal. (3) dengan adanya 

tA  yang time-varying, maka estimasi money demand dengan hanya mempertimbangkan 
output dan suku bunga, dengan mengasumsikan intercept konstan, akan mengandung omitted 
variable bias.

Dibandingkan dengan dampak output, pengaruh teknologi transaksi lebih terbatas. Namun, 
pengaruh teknologi transaksi lebih besar dibandingkan dampak suku bunga nominal, khususnya 
jika 1a >  dan 1b < −  (Tabel 8.3).

Grafik 8.31 Pangsa Tabungan dan Deposito dan Nilai Tabungan dan Kartal
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Prediksi lainnya yang dapat diinterpretasikan dari persamaan tersebut adalah bahwa jika 
teknologi transaksi menjadi lebih maju secara permanen (struktural), maka dapat diprediksi 
adanya penurunan suku bunga nominal yang bersifat struktural. Secara intuitif, agen tidak 
memerlukan insentif tambahan untuk tidak memegang uang karena teknologi transaksi semakin 
memungkinkan agen meminimalkan money holdings dengan tingkat konsumsi yang sama.

Interpretasi terhadap µ  pada persamaan (8.13) seharusnya juga relevan karena µ  
merupakan autonomous factor dari fungsi transaksi – ekuivalen terhadap A  pada Cobb-
douglas. Namun demikian, interpretasi lebih lanjut cukup menyulitkan karena tidak adanya 
hasil log natural dari variabel yang negatif. Sehingga µ  diasumsikan tetap konstan untuk 
memperoleh spesifikasi (8.27). Namun demikian, sebagai ilustrasi dapat dihitung angka 

( )exp B  yang semakin negatif dengan adanya kenaikan µ . Hal tersebut mengindikasikan 
bahwa jika tidak dilakukan log linearisasi, maka kenaikan “autonomous technology” dari 
transaksi akan mengurangi jumlah uang yang dipegang (Tabel 8.4).

Tabel 8.3 Hasil parameter suku bunga nominal, income, dan teknologi 
transaksi

Tabel 8.4 Ilustrasi hasil ( )exp B  dan b

(1) (2) (3)
Asumsi

a 1 2 3

b -1 -2 -3

Note Baumol-Tobin Miller-Orr

Hasil Parameter

 tR
 

1
1 b

−
−

-0.50 -0.33 -0.25

 ty
 

1
1
a

b
+
−

1.00 1.00 1.00

 tA
 1

a
b

−
−

-0.50 -0.67 -0.75

 b
 µ -1 -2 -3

0.3 -0.15 -0.20 -0.23

0.6 -0.30 -0.40 -0.45

1 -0.50 -0.67 -0.75

1.3 -0.65 -0.87 -0.98

Sumber: hasil perhitungan penulis.

Sumber: hasil perhitungan penulis.
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Keterangan: Angka µ  tidak disebutkan pada penelitian sebelumnya, namun contoh 
mencakup dibawah dan di atas 1 untuk mengklarifikasi dampak yang linier.

Persamaan tersebut juga mengasumsikan bahwa perkembangan teknologi transaksi 
independen terhadap output dan suku bunga nominal. Hal tersebut diakui oleh Teles et al. 
(2016) sebagai strong assumption. Untuk itu, misal diasumsikan bahwa teknologi transaksi 
bergantung pada tingkat pendapatan dan suku bunga nominal secara log linier sebagai berikut:

          t t y t R tlog A log y log Rγ γ γ= + + (8.28)

dimana tγ  adalah autonomous factor dari teknologi transaksi yang sifatnya time-varying, 
namun independen dari ty  dan  tR . Dengan membuat persamaan menjadi bentuk first 
difference dan mensubstitusikannya dengan persamaan awal, akan diperoleh bentuk sebagai 
berikut:

 

( )1 11      
1 1 1

yR
t t t t

aa adlog m dlog R dlog y d
b b b

γγ γ
− ++

= − + −
− − −

(8.29)

Sehingga, money holdings tetap dipengaruhi oleh suku bunga nominal, output, serta 
komponen teknologi yang tidak bergantung pada output dan suku bunga nominal. Selain 
itu, hal yang berbeda dari sebelumnya adalah bahwa koefisien   tdlog R  diperkirakan lebih 
besar, sementara koefisien   tdlog y  diperkirakan lebih kecil. Dengan asumsi bahwa kemajuan 
teknologi transaksi berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi, maka elastisitas output 
terhadap money demand yang kurang dari unity dapat mengindikasikan signifikansi teknologi 
transaksi yang terkorelasi dengan output dalam memengaruhi tingkat money holdings.

Permintaan uang yang melambat akibat perkembangan teknologi pembayaran tercermin dari 
estimasi permintaan uang kartal. Tabel 8.5 menjelaskan hasil estimasi fungsi permintaan cash 
outside bank (COB) menggunakan metode ARDL. Variabel dependen yang digunakan adalah 
log rasio dari COB terhadap PDB nominal atau dengan kata lain, koefisien PDB direstriksi 
sebesar unity. Estimasi dilakukan pada tiga periode waktu yaitu 1990-1997, 2003-2010, serta 
2011-2019. Pemilihan waktu tersebut dengan mengeluarkan rentang observasi yang dapat 
dipengaruhi oleh krisis ekonomi Asia. Statistik model menunjukkan bahwa secara umum 
model cukup baik dalam menjelaskan variasi pada data, dengan 35 – 66% variasi pada sampel 
dapat diterangkan oleh model. Lebih lanjut, tidak terdapat indikasi adanya autokorelasi pada 
model. Jika diperhatikan antar rentang waktu observasi, angka adjusted R2 cenderung turun 
sampai rentang observasi terkini. Hal tersebut mengindikasikan adanya faktor lain diluar model 
permintaan uang yang standar, yang semakin lama pengaruhnya semakin signifikan.
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Hasil estimasi mengindikasikan penurunan permintaan uang kartal sebagaimana tercermin 
dari parameter suku bunga dan intercept yang semakin negatif antar rentang waktu observasi. 
Elastisitas terhadap opportunity cost dari memegang uang sedikit menurun. Merujuk 
pada prediksi model permintaan uang, menurunnya opportunity cost dapat terjadi karena 
kenaikan teknologi transaksi. Lebih lanjut, intercept yang semakin negatif antar rentang waktu 
observasi, sesuai perkiraan model, mengindikasikan perkembangan teknologi transaksi secara 
autonomous. Kenaikan teknologi transaksi tersebut berimplikasi pada lebih rendahnya jumlah 
kartal yang dipegang, yang antara lain dapat dijelaskan oleh inovasi seperti ATM, digital 
banking, sampai uang elektronik, yang memungkinkan trips to the bank dilakukan secara 
virtual. Hasil parameter yang cenderung sedikit turun tersebut mengindikasikan adanya 
kecenderungan COB yang turun dengan tingkat output dan suku bunga yang tetap, walaupun 
proses tersebut terjadi dalam jangka panjang. 

Dinamika permintaan M1 terlihat berubah sejak 2011. Estimasi permintaan M1 riil seperti 
pada Tabel 8.6 menunjukkan perubahan elastisitas income dan suku bunga pada periode 
2005-2019, 2005-2010, dan 2011-2019. Elastisitas income terjaga di sekitar 1 (unitary elastic) 
pada periode 2005-2010, yakni sebesar 1,07, dan mengindikasikan hubungan permintaan uang 
yang relatif stabil terhadap perkembangan perekonomian. Namun, income elasticity meningkat 
menjadi lebih besar dari 1 pada periode 2011-2019, yakni 1,12 yang mengindikasikan motif 
memegang uang yang lebih tinggi dibandingkan kebutuhan transaksi dalam perekonomian. Uji 
Likelihood Ratio Test menunjukkan restriksi elastisitas income sebesar 1 pada periode 2005-
2010 tidak dapat ditolak pada level signifikasi 1% ( 2χ (1)=4,69, p-value=0,04), sedangkan pada 
periode 2011-2019 ditolak ( 2χ (1)=27,94, p-value=0,00). Elastisitas income yang berbeda pada 
kedua periode tersebut mengindikasikan terjadinya perubahan hubungan permintaan uang. 
Grafik 8.32 menggambarkan estimasi M1 sebagai fungsi dari PDB riil dan suku bunga untuk 
seluruh periode yang dibandingkan dengan angka aktual M1. Hasil estimasi M1 cukup sejalan 
dengan M1 aktual hingga 2010, namun M1 aktual menjadi lebih tinggi dari estimasi M1 sejak 
2011 sejalan dengan elastisitas income yang lebih tinggi pada periode tersebut. 

Tabel 8.5 Hasil estimasi permintaan cash outside bank (COB/Ynominal)

  1990m01- 
1997m12

2003m01- 
2010m12

2011m01- 
2019m06

  (1) (2) (3)

rDEP1 -0.016 ** -0.013 * -0.011

(0.003) (0.008) (0.011)

C -0.495 *** -0.694 *** -0.735 ***

(0.058) (0.080) (0.074)

Adj R2 0.66   0.574   0.349  

DW 2.00   2.186   2.018  

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabel 8.6 Hasil estimasi permintaan M1 riil

  2005m10- 
2019m06

2005m10- 
2010m12

2011m01- 
2019m06

  (1) (2) (3)

PDB riil, SA 1,14 *** 1,07 *** 1,12 ***

(0,033) (0,148) (0,026)

rPUAB -0,04 *** -0,03 *** -0,04 ***

(0,004) (0,006) (0,004)

C -6,18 -5,25 -5,93

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Grafik 8.32 Estimasi M1 (2005 m10- 2019 m6)
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Dinamika M1 yang ditambahkan tabungan Rupiah juga terlihat berubah sejak 2011. Estimasi 
permintaan M1 tabungan riil seperti di Tabel 8.7, menunjukkan elastisitas income dan suku 
bunga yang berbeda untuk periode 2005-2019, 2005-2010, dan 2011-2019. Elastisitas M1 
tabungan riil terhadap PDB riil terlihat menurun dan menjadi sekitar satu di periode 2011-
2019. Rolling regression menggunakan extended window dari Oktober 2005-Januari 2014 
hingga Oktober 2005-Juni 2019 menunjukkan penurunan elastisitas M1 tabungan riil terhadap 
income (Grafik 8.33). Hal ini mengindikasikan motif tabungan yang bertranformasi menjadi 
alat transaksi sehingga dampaknya semakin setara dengan penciptaan nilai tambah terhadap 
perekonomian, sebagaimana terlihat dari koefisien yang menurun mendekati unitary elastic. 
Selain itu, tabungan juga menjadi semakin tidak sensitif terhadap suku bunga, sebagaimana 
terlihat dari koefisien suku bunga yang terus menurun (Grafik 8.34). Estimasi M1 tabungan 
riil dengan menggunakan dummy 2011 menunjukkan adanya perubahan pada hubungan 
permintaan uang sejak 2011 tercermin dari koefisien multiplicative dummy yang signifikan 
(Tabel 8.7).
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Grafik 8.33 Rolling coefficient M1 
tabungan riil terhadap PDB riil

Grafik 8.34 Elastisitas tabungan 
terhadap suku bunga
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Tabel 8.7 Hasil estimasi permintaan M1 tabungan riil

  2005m10- 
2019m6

2005m10- 
2019m6

2005m10- 
2010m12

2011m1- 
2019m06

  (1) (2) (3) (4)

PDB riil, SA 1.14 *** 1.09 *** 1.41 *** 1.01 ***

(0,047) (0,059) (0,098) (0,044)

rPUAB -0.05 *** -0.04 *** -0.03 *** -0.04 ***

(0,005) (0,004) (0,004) (0,006)

PDB (riil, SA)*D(≥2011) 0.004 **

(0,001)

C -5.42 -4.72 -9.04 -3.61

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Indikasi perubahan pola transaksi dalam perekonomian sejak 2011 diperkuat dengan 
pengujian structural breakpoint pada persamaan M1. Pengujian dilakukan menggunakan 
Quandt-Andrews Unknown Breakpoint test yang memiliki kelebihan dibandingkan metode 
breakpoint test lainnya, seperti Chow breakpoint test, karena tidak membutuhkan asumsi 
a-priori tentang waktu dimana structural break terjadi (Tabel 8.8). Dengan mengasumsikan 
permintaan M1 dijelaskan oleh konstanta, PDB dan suku bunga PUAB sesuai teori permintaan 
uang, uji tersebut mengindikasikan bahwa structural break yang paling mungkin terjadi adalah 
pada tahun 2011. Hasil tersebut terlihat dari F-statistik yang signifikan menolak null hypothesis 
bahwa tidak terdapat breakpoint pada periode pengamatan persamaan M1. Hasil tersebut juga 
cukup konsisten dengan beberapa alternatif kombinasi koefisien yang diasumsikan dapat terjadi 
break, yaitu jika menyertakan seluruh variabel, hanya intercept dan PDB, hanya PDB dan suku 
bunga, serta hanya PDB. Seluruh hasil pengujian mengindikasikan adanya structural break 
dengan probabilitas tertinggi pada tahun 2011. Adapun variasi hasil temuan poin maksimum 
hanya bergeser 3 – 11 bulan.
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Perkembangan pemanfaatan tabungan sebagai alat transaksi mengindikasikan bahwa 
komponen M1 dan M2 telah bercampur dan berimplikasi perlunya meninjau kembali ukuran 
permintaan uang yang mewakili transaksi. Jika memang terdapat hubungan stabil permintaan 
uang riil di jangka panjang untuk transaksi ekonomi dengan opportunity cost-nya, maka 
terdapat kemungkinan diperlukan besaran moneter untuk transaksi yang berbeda untuk 
menjaga hubungan yang stabil tersebut. 

Tabel 8.8 Hasil Pengujian Structural Break

Tabel 8.9 Hasil estimasi permintaan M1 riil dan M1 tabungan riil

Koefisien yang 
dievaluasi

C, PDB, suku bunga C, PDB PDB, suku bunga PDB, suku bunga

(1) (2) (3) (4)

PDB riil, SA 35.30 *** 20.80 *** 48.30 *** 40.80 ***
Max Wald F-stat -0,04 *** -0.27 *** -0.04 *** -0.04 ***
Point maksimum 2011M01   2011M12   2011M01   2011M07  

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Permintaan M1 dapat dipertahankan stabil jika M1 tabungan digunakan sejak tahun 2011. 
Dengan merestriksi unitary income elasticity untuk permintaan uang M1 pada periode 2005- 
2010 dan M1 tabungan pada periode 2011-2019, diperoleh elastisitas suku bunga yang relatif 
sama antar dua periode tersebut sebagaimana hasil di Tabel 8.9. Dengan demikian hubungan 
permintaan uang yang stabil dapat dipertahankan hingga konstanta tertentu (Grafik 8.35). 
Grafik 8.36 menunjukkan velositas M1 tabungan sejak 2011 yang lebih stabil dibandingkan 
velositas M1, sejalan dengan dinamika suku bunga. 

Peningkatan tabungan sebagai alat transaksi berimplikasi pada pengukuran statistik M2 yang 
menggunakan simple sum kurang akurat mewakili motif transaksi. Tabungan yang menjadi 
selikuid uang kartal menyebabkan derajat moneyness-nya lebih tinggi dibandingkan komponen 
M2 lainnya. Oleh karena itu, penggunaan aggregate divisia yang memberikan bobot lebih tinggi 
terhadap komponen dengan moneyness lebih tinggi menjadikan M2 divisia lebih mewakili 
motif transaksi dan memiliki hubungan lebih kuat dengan aktivitas ekonomi. 

  M1/(P*Y) M1tab/(P*Y)

2005m10 2010m12 2011m1 2019m06

  (1) (2)

rPUAB -0.04 *** -0.04 ***

(0.01) (0.01)

C -4,35 -3,52

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Dinamika hubungan permintaan M2 terlihat berbeda sejak 2011. Estimasi permintaan M2 
riil seperti di Tabel 8.10, menunjukkan elastisitas income dan suku bunga yang berbeda 
untuk periode 2005-2019, 2005-2010, dan 2011-2019. Grafik 8.37 menggambarkan estimasi 
M2 sebagai fungsi dari PDB riil dan suku bunga untuk seluruh periode yang dibandingkan 
dengan angka aktual M2. Hasil estimasi cukup sejalan dengan M2 aktual hingga 2010, dengan 
perbedaan estimasi dan aktual M2 sejak 2011 yang tercermin dari elastisitas income dan suku 
bunga yang berbeda di periode tersebut. 

Tabel 8.10 Hasil estimasi permintaan M2 riil

  2005m11- 
2019m06

2005m11- 
2010m12

2011m01- 
2019m06

  (1) (2) (3)

PDB riil, SA 1.02 *** 1.48 *** 0.87 ***

(0,08) (0,08) (0,08)

rPUAB -0.05 *** -0.01 ** -0.03 ***

(0,01) (0,003) (0,01)

C -3,03 -9,53 -1,10

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Grafik 8.35 Permintaan uang M1 
(2005-2010) dan M1 tabungan  

(2011-2019)

Grafik 8.36 Velositas M1 dan M1 
tabungan dengan suku bunga
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Hubungan permintaan M2 divisia riil terlihat lebih mendekati aktual sejak 2011 (Grafik 
8.38). Estimasi permintaan M2 divisia riil seperti di Tabel 8.11, menunjukkan elastisitas 
income dan suku bunga yang berbeda untuk periode 2008-2019, 2008-2010, dan 2011-2019. 
Dinamika M2 divisia sejak 2011 terlihat cukup sejalan dengan PDB nominal di Grafik 8.39 
dengan velositas yang lebih stabil (Grafik 8.40).
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Tabel 8.11 Hasil estimasi permintaan M2 divisia riil

  2008m04  
2019m06

2008m04  
2010m12

2011m01  
2019m06

  (1) (2) (3)
PDB riil, SA 1.53 *** 1,82 ** 1.15 ***

(0,20) (0.82) (0,10)

rPUAB -0,04 -0.27 *** -0.04 ***

(0,02) (0,03) (0,01)
C -11,89 34,06 -6,65

Keterangan: Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Grafik 8.37 M2 riil estimasi  
dan  aktual

Grafik 8.39 Pertumbuhan M2 Div, 
M2, dan PDB nominal

Grafik 8.38 M2 divisia riil estimasi 
dan  aktual

Grafik 8.40 Velositas M2, M2 divisia 
dan suku bunga
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Kesimpulan
Penelitian ini mencoba untuk mengelaborasi ada tidaknya indikasi perubahan struktural atas 
uang beredar, khususnya terkait dengan adanya perkembangan inovasi keuangan seperti 
ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran. Penelitian dilakukan melalui analisis empiris 
dengan ARDL dan VECM, deskriptif, dan teoretis yang difokuskan pada data uang beredar, 
khususnya terkait kestabilan permintaan uang dalam konteks transactional motive.

Perkembangan ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran di Indonesia terindikasi 
telah memengaruhi pola transaksi masyarakat. Transaksi pembayaran nontunai semakin 
berkembang baik melalui penggunaan rekening tabungan (APMK dan digital banking) ataupun 
uang elektronik. Tabungan tidak lagi sepenuhnya sebagai saving instrument namun mulai 
beralih sebagai alat transaksi. Hingga saat ini perkembangan ekonomi digital dan transaksi 
pembayaran masih memanfaatkan sistem perbankan sehingga tercatat di statistik uang beredar. 

Perkembangan teknologi sistem pembayaran diprakirakan menurunkan permintaan uang 
karena memungkinkan individu melakukan transaksi dengan meminimalkan jumlah uang yang 
dipegang. Berdasarkan pendekatan teoretis, kenaikan teknologi transaksi dapat menurunkan 
jumlah uang yang dipegang dengan tingkat output dan opportunity cost yang sama, yang 
dapat terjadi secara autonomous maupun melalui perubahan dampak variabel lainnya. Secara 
empiris, terdapat perubahan perilaku permintaan uang kartal karena intercept dan elastisitas 
suku bunga yang lebih rendah antar periode, khususnya sebelum dan sesudah 2011. Intercept 
yang lebih rendah mengindikasikan perkembangan positif atas faktor teknologi transaksi secara 
autonomous sehingga dapat menurunkan demand uang kartal. Indikasi yang sama juga terjadi 
pada data M1.

Hubungan permintaan M1 terlihat berubah sejak 2011 tercermin dari peningkatan elastisitas 
income yang menjadi lebih dari satu dan mengindikasikan adanya motif lain selain transaksi. 
Perkembangan ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran diprakirakan memengaruhi 
perilaku M1 dan tabungan. Estimasi M1 yang ditambah tabungan juga memperlihatkan 
hubungan yang berubah sejak 2011. Koefisien elastisitas income menurun dan mendekati satu 
sejak 2011 mengindikasikan motif transaksi. Hubungan permintaan uang untuk transaksi 
terlihat terjaga stabil jika estimasi dilakukan sejak 2011 menggunakan data M1 tabungan 
tercermin dari elastisitas income dan suku bunga yang sama dengan konstanta tertentu. Adanya 
perubahan perilaku permintaan uang terlihat dari uji structural break yang mengidentifikasi 
perubahan koefisien elastisitas PDB dan suku bunga pada tahun 2011.

Perkembangan tabungan sebagai alat transaksi berimplikasi pada potensi pengukuran simple 
sum M2 tidak akurat mewakili motif transaksi. Metode simple sum mengasumsikan perfect 
substitution atau derajat likuiditas yang sama antar komponen M2. Pemanfaatan tabungan 
untuk transaksi yang tercermin dari motif transaksi permintaan M1 tabungan menunjukkan 
perbedaan aspek likuiditas komponen M2 yang dapat memengaruhi hubungan permintaan 
uang. Estimasi M2 riil dan M2 divisia riil juga menunjukkan hubungan yang berubah sejak 
2011. Penggunaan M2 divisia terlihat dapat mempertahankan hubungan permintaan M2 yang 
stabil.
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Perkembangan ekonomi digital dan teknologi sistem pembayaran berimplikasi statistik M1 
tabungan dan M2 divisia dapat dimanfaatkan sebagai ukuran uang beredar dalam menganalisis 
hubungan permintaan uang. Ke depan, diperlukan studi lanjutan untuk memastikan dampak 
ekonomi digital terhadap uang beredar dan hubungan permintaan uang, yang sekurangnya 
terkait dengan tiga hal. Yang pertama adalah perlunya memperkuat pelaporan dan monitoring 
data ekonomi digital untuk memastikan akurasi data. Kedua, perkembangan penggunaan 
tabungan sebagai alat transaksi, turunnya permintaan uang kartal dan berkembangnya fintech 
lending berimplikasi pada lebih banyaknya uang di sistem perbankan, yang dapat mendorong 
peningkatan money multiplier. Ketiga, penurunan velositas uang di tengah perkembangan 
ekonomi digital dapat juga disebabkan karena adanya faktor lain yang lebih dominan seperti 
meningkatnya risk premia atau menurunnya inflasi. Kontrol yang lebih baik atas hal tersebut 
dapat meningkatkan akurasi analisis tentang dampak perkembangan ekonomi digital dan 
teknologi sistem pembayaran khususnya terhadap permintaan uang.
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