
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISSN : 2302 - 9595 

Volume 2 No 4 November  2013 

 

 
 
 

Analisis Pengaruh Nilai Tukar Riil, Inflasi, Dan Indeks Saham Asing 
Terhadap  Indeks Harga Saham Gabungan Di Indonesia) 

Apri Anita Sari ,Saimul 
 

Respon Perubahan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia  
Terhadap Perubahan Variabel-Variabel Makro Ekonomi  

Thomas Andrian   

 

Budidaya Sayuran Organik Dengan Sistem Vertikultur Upaya 
Peningkatan Pendapatan Warga Di Perumahan Sejahtera Hajimena 

Lampung Selatan  
Rizka Novi Sesanti, Sismanto, Hilman Hidayat,  

Ni Siluh Putu Nuryanti, Sri Handayani 

 

The Effect Of Market Structure To Industrial Banking Profitability  In  
Indonesia  Period 2005 – 2009 

Teguh Santoso 

 

Analisis Perkembangan Produk Domestik Bruto Berdasarkan Sektor 
Dan Penggunaan (Studi Komparatif Antara PDB Indonesia Dengan 

PDRB Jawa Barat) Periode Tahun 1990-2007 
Emi Maimunah   

 

Analisis Perilaku Suku Bunga Kredit Investasi Pada Bank Umum  
Di Indonesia (Periode 2005:07 – 2012:12) 

Nurul Fatimah, Yoke Moelgini   

 

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila 

Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng  

     Bandar Lampung 35145 



Thomas Andrian 

Respon Perubahan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia  
Terhadap Perubahan Variabel-Variabel Makro Ekonomi 

JEP-Vol. 2, No.4, November  2013    | 351 

 

Respon Perubahan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia  
terhadap Perubahan Variabel-Variabel Makro Ekonomi 

 
 

Thomas Andrian 
thomasandrian79@yahoo.com 

 
 

Abstract 
 

In order to achieve the ultimate objective of monetary policy , Bank 

Indonesia implemented monetary policy framework through control of interest 

rates . Monetary policy stance is mirrored by the determination of policy rate ( BI 

Rate) . This study examined how the response variable to the BI rate shock 

variable inflation , economic growth , exchange rate and interest rate differential 

and how much variance contribution of each of these variables . By using time 

series methodology through VECM approach , we concluded that all of the 

variables used in this study have a significant effect on the movement of the BI 

rate in the long run . Negative impact of inflation variable , while other variables , 

namely economic growth , exchange rate and interest rate differential has a 

positive influence on BI rate . In the short term , changes in positive affect 

inflation and the exchange rate significantly and negatively related to the interest 

rate of Bank Indonesia , which means that inflation and the exchange rate has a 

considerable influence as a basis in determining the Bank Indonesia monetary 

policy through the BI rate . Based on the results of impulse response analysis it 

can be concluded that the BI rate rapidly respond to changes in each of the 

variables in the initial period after the shock occurs . Results of variance 

decomposition analysis shows that apart from the BI rate itself, each variable has 

a different contribution to the rate of the BI rate to the order given by the 

percentage change in the biggest influence on the exchange rate , inflation , 

interest rate differentials , and economic growth . 

 

Keywords: BI Rate, Exchange Rate, Inflation, Interest Rate Differentials, 
Economic   Growth, VECM. 
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Pendahuluan 

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang telah 

diamandemen dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004 pada  pasal 7 

menyatakan bahwa Indonesia telah menganut kebijakan moneter dengan tujuan 

tunggal yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Stabilitas nilai 

rupiah terhadap barang dan jasa dapat tercermin pada perkembangan laju inflasi 

dan stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain tercermin pada 

perkembangan nilai tukar rupiah.  Kebijakan moneter dengan tujuan stabilisasi 

nilai rupiah mulai diterapkan sejak tahun 2000. Tujuan tunggal kebijakan moneter 

BI tersebut terangkum dalam kerangka strategis penargetan inflasi (inflation 

targeting). Penargetan inflasi adalah sebuah kerangka kerja untuk kebijakan 

moneter yang ditandai dengan pengumuman kepada masyarakat tentang angka 

target inflasi dalam satu periode tertentu. Penargetan inflasi secara eksplisit 

menyatakan bahwa tujuan akhir kebijakan moneter adalah mencapai dan 

menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil. 

 Dalam penerapan penargetan inflasi, kerangka kebijakan moneter 

dijalankan dengan pendekatan harga besaran moneter, kebijakan moneter 

dengan pendekatan harga menggunakan suku bunga sebagai sasaran 

operasionalnya. Kebijakan moneter yang dijalankan di Indonesia adalah dengan 

cara menetapkan kisaran BI rate yaitu suku bunga kebijakan yang dikeluarkan 

Bank Indonesia sebagai acuan dalam menjalankan kebijakan moneter dengan 

tujuan kestabilan harga.  Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam 

perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis 

poin (bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang lebih 

besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate dapat 

dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps. Dalam rangka mencapai 

sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka 

kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga (target suku bunga).  

Stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan (BI 

Rate).  Dalam tataran operasional, BI Rate tercermin dari suku bunga pasar uang 

jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter.  
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Pergerakan suku bunga Bank Indonesia tidak lepas dari pergerakan suku 

bunga yang terjadi di luar negeri.  Pergerakan suku bunga Bank Indonesia yang 

bergerak dinamis mengikuti trend pergerakan suku bunga luar negeri perlu 

dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mencegah terjadinya pelarian modal keluar 

negeri yang nantinya akan berakibat pada pelemahan nilai tukar rupiah yang 

merupakan sasaran kebijakan moneter.  Suku bunga Bank Indonesia saat ini 

masih cukup tinggi dibandingkan suku bunga di Amerika Serikat dan negara lain 

sehingga masih cukup kompetitif untuk menarik investasi. Saat ini, tingkat suku 

bunga dalam negeri yang berkisar 5,75 % masih lebih tinggi dari Thailand yang 

berada dikisaran 3.0 %, Korea sekitar 2,75 %, Jepang sekitar minus 1,07 %, 

Taiwan hanya sekitar minus 0,34 % dan Singapura 0,10 %. Yang tingkat 

bunganya menyangi Indonesia hanyalah RRC yang 6,00 %. Grafik 1 ini 

menggambarkan pergerakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia dan juga 

Federal Funds rate yang merupakan target suku bunga yang di ambil oleh Bank 

Sentral Amerika serta selisih antar kedua tingkat bunga tersebut. 

 
Gambar 1. Tingkat Suku Bunga Kebijakan Indonesia,  Federal Funds rate 

AS dan Interest Differential rate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Queri Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI, Data diolah 

 

Bulan Juli 2005 Indonesia mematok suku bunganya tetap pada kisaran 

8,50%. Hal tersebut masih sejalan dengan tingkat inflasi Indonesia, namun pada 

bulan-bulan berikutnya Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan tersebut 

mencapai 125 bps pada bulan November 2005 yaitu 12,75% yang pada bulan 

Oktober 2005 sebesar 11.00% akibat dari kenaikan inflasi yang tajam, 

sedangkan AS mematok suku bunganya sebesar 3.26% pada bulan Juli 2005 

berfluktuasi naik pada setiap bulannya hingga mencapai 5.26% pada bulan Juli 

2007 dan turun secara perlahan mencapai 0.97% pada bulan Oktober 2008 
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akibat krisis yang dialaminya hingga sekarang Bank Sentral AS tetap 

mempertahankan suku bunga tersebut karena merupakan titik puncak terendah 

selama periode-periode sebelumnya dan tidak memungkinkan untuk 

menurunkan suku bunga kebijakannya yang dapat menyebabkan makin 

melemahnya perekonomian, khususnya di sektor keuangan. Grafik tersebut 

menunjukkan bahwa pergerakan suku bunga Bank Indonesia sejalan dengan 

pergerakan Fed funds rate. 

 Perbedaan tingkat suku bunga dalam negeri dan luar negeri dapat 

memperlambat arus modal masuk maupun keluar, misalnya suku bunga dalam 

negeri lebih rendah daripada suku bunga luar negeri, maka para pemegang 

modal akan memindahkan modalnya, sehingga terjadi tekanan dalam nilai mata 

uang dalam negeri yang cenderung depresiasi.  Untuk mengatasi hal tersebut 

Bank Sentral melakukan intervensi atau campur tangan dengan menaikkan suku 

bunga dalam negeri agar tidak terjadi pelarian modal keluar negeri (capital flight) 

karena suku bunga dalam negeri terlalu kecil. 

Inflasi merupakan salah satu sasaran dalam perekonomian Indonesia. 

Pengujian empiris mengungkapkan bahwa pengaruh inflasi terhadap suku bunga 

mempunyai hubungan yang lebih stabil dibandingkan dengan agregat moneter. 

Upaya untuk menekan fluktuasi tingkat suku bunga tergantung pada 

keberhasilan mengendalikan gejolak di pasar uang. Tingkat laju inflasi ditentukan 

oleh kekuatan permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa yang 

mencerminkan perilaku para pelaku pasar atau masyarakat. Salah satu faktor 

yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut adalah ekspektasi terhadap 

laju inflasi di masa yang akan datang.  Ekspektasi laju inflasi yang tinggi akan 

mendorong masyarakat untuk mengalihkan aset finansial yang dimilikinya 

menjadi asset riil, seperti tanah, rumah, dan barang-barang konsumsi lainnya. 

Begitu juga sebaliknya ekspektasi laju inflasi yang rendah akan memberikan 

insentif terhadap masyarakat untuk menabung serta melakukan investasi pada 

sektor-sektor produktif. Ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa yang 

akan datang antara lain dapat dilihat dari perkembangan suku bunga nominal. 

Suku bunga nominal ini mencerminkan suku bunga riil ditambah ekspektasi 

inflasi. Dengan demikian, perkembangan suku bunga nominal dapat digunakan 

sebagai indikator ekspektasi masyarakat. Gambar 2 berikut ini menggambarkan 

perkembangan inflasi di Indonesia yang terjadi selama periode penelitian. 
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Gambar 2.  Perkembangan Inflasi IHK di Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Queri Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI, Data diolah 

 
Gambar tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat inflasi yang 

berfluktuasi. Terlihat dari pergerakan grafik yang berubah-ubah setiap bulannya. 

Inflasi tertinggi terjadi di Indonesia, yaitu mencapai sebesar 18,38% (yoy) pada 

bulan November 2005.  Selain karena kebijakan pengurangan subsidi minyak 

juga karena peningkatan harga minyak yang sangat tinggi, melonjaknya laju 

inflasi di Indonesia diantaranya dipicu pula oleh penyesuaian harga administered 

barang-barang lainnya.  Peningkatan inflasi tersebut terjadi hingga bulan 

September 2006 mencapai 14,55% dan kemudian turun pada Oktober 2006 

sebesar 6,29% karena telah terjadi kestabilan harga. Namun juga sempat naik 

kembali pada bulan September 2008 sebesar 12,14% diakibatkan oleh naiknya 

harga BBM yang memicu kenaikan harga pangan. 

Kestabilan inflasi merupakan hal terpenting bagi Bank Indonesia. Apabila 

inflasi tidak dalam target yang ditentukan maka Bank Indonesia akan 

mengintervensi melalui suku bunga kebijakan. Suku bunga nominal dinaikan 

pada saat terjadi kenaikan inflasi akan berdampak pada penurunan konsumsi 

dan investasi.  Berbagai perubahan mendasar yang terjadi dalam perekonomian 

Indonesia telah menyebabakan efektivitas kebijakan moneter yang selama ini 

ditempuh menjadi kurang efektif (Sarwono dan warjiyo, 1998). Sehubungan 

dengan hal tersebut, paradigma lama yang menyatakan bahwa otoritas moneter 

dapat mempengaruhi permintaan aggregat melalui pengendalian uang beredar 

(M1 dan M2) sebagai sasaran antara dan uang primer (M0) sebagai sasaran 

operasional perlu dikaji ulang. Dalam kondisi tersebut, peranan suku bunga 

menjadi semakin penting dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter. 

Kebijakan moneter yang mempengaruhi suku bunga nominal jangka pendek 

akan mengubah ekspektasi masyarakat terhadap laju inflasi atau suku bunga riil 
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jangka panjang (Boediono, 2001). Selanjutnya, hal tersebut akan mengubah pola 

konsumsi dan investasi masyarakat yang pada akhirnya berdampak pada 

pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini pemahaman terhadap perilaku suku bunga 

menjadi bagian penting dalam upaya mempelajari pengaruh kebijakan moneter 

terhadap variabel tujuan akhir (inflasi). 

Kebijakan moneter diarahkan untuk mengendalikan tekanan-tekanan inflasi 

dari sisi permintaan dan penawaran, sehingga penentuan BI rate itu berdasarkan 

perkiraan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sasaran BI dalam melaksanakan 

kebijakan moneter selain inflasi adalah pertumbuhan ekonomi. Jika inflasi berada 

pada target yang ditentukan maka BI akan mengalihkan ke sasaran berikutnya 

yaitu pertumbuhan ekonomi.  Sehingga penentuan BI rate dari sisi permintaan 

direpresentasikan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, yaitu peningkatan jumlah 

barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. 

PDB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi 

secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. Gambar 3 berikut 

menggambarkan data pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia selama 

periode penelitian. 

Gambar 3. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Data Queri Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI. Data diolah. 

 
Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berfluktuasi setiap bulannya. Hal ini 

menunjukkan adanya peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berubah-

ubah yang sejalan dengan tingkat inflasi. Pada bulan November 2005 inflasi 

Indonesia mengalami peningkatan namun pertumbuhan ekonomi masih 

menunjukkan kinerja yang baik meskipun terjadi perlambatan, hal tersebut terjadi 

akibat kegiatan investasi yang tinggi dan kinerja ekspor yang mengalami 

perbaikan sehingga banyak modal yang masuk ke Indonesia. Bank Indonesia 

akan menginterfensi suku bunganya apabila pertumbuhan ekonomi di perkirakan 

akan rendah dengan ketentuan inflasi masih dalam rentang kendali. Cheng 
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(2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa peningkatan suku bunga jangka 

pendek biasanya diikuti dengan penurunan tingkat inflasi dan akan dilanjutkan 

dengan terjadinya apresiasi nilai tukar mata uang domestik, namun dia juga 

mengatakan bahwa peningkatan suku bunga tersebut tidak memiliki dampak 

yang signifikan terhadap output. 

Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, perkembangan nilai tukar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian secara 

umum. Pengaruh nilai tukar terhadap suku bunga nominal dapat terjadi secara 

langsung (direct exchange rate pass-through) maupun secara tidak langsung 

(indirect exchange rate pass-through). Permintaandan penawaran dari mata 

uang domestik menjadi penyebab utama yang bisa memicu pergerakan nilai 

tukar mata uang domestik.  Gambar 4 berikut ini menggambarkan perkembangan 

nilai tukar mata uang rupiah terhadap dollar Amerika yang terjadi selama periode 

penelitian. 

Gambar 4.   Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Queri Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, BI. Data diolah 

Nilai tukar rupiah yang bergerak dengan kecenderungan menguat terutama 

disebabkan oleh peningkatan ‘interest rate differential’ pasca kenaikan BI Rate 

dan membaiknya indeks risiko. Selain itu, penguatan rupiah juga disumbang oleh 

peningkatan investasi portofolio oleh investor asing.  Kestabilan nilai tukar juga 

didorong oleh efektivitas pengelolaan likuiditas di pasar rupiah yang mengalami 

kondisi yang cukup ketat. Perkembangan tersebut mampu mengurangi dampak 

kecenderungan pelemahan mata uang domestik terhadap USD sejalan dengan 

berlanjutnya siklus pengetatan moneter AS.  Intervensi Bank Indonesia melalui 

suku bunga kebijakannya perlu dilakukan apabila terjadi penekanan terhadap 

nilai tukar rupiah agar dapat memasok ketersedian valas yang terjadi di pasar 
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sehingga dapat menstabilkan nilai tukar rupiah yang terdepresiasi akibat 

permintaan valas yang terlalu banyak.   

Pergerakan suku bunga Bank Indonesia didasarkan pada variabel-variabel 

makro yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan interest differential rate 

antar suku bunga BI dan federal fund rate. Variabel makro tersebut diperkirakan 

dapat menentukan bagaimana Bank Indonesia dapat mengintervensi suku 

bunganya demi mencapai tujuan kebijakan moneter yaitu inflasi dan kestabilan 

nilai tukar rupiah. Dari pergerakan grafik di atas ditemukan pada bulan November 

2008 terlihat suku bunga kebijakan mengalami peningkatan, namun inflasi pada 

bulan tersebut melemah. Hal tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang 

seharusnya terjadi bahwasanya jika inflasi meningkat maka suku bunga 

kebijakan akan ditingkatkan agar konsumsi dan investasi dapat ditekan. Hal lain 

juga terlihat pada nilai tukar rupiah, pada saat nilai tukar melemah suku bunga 

Bank Indonesia mengalami penurunan yang terjadi di awal tahun 2005. Begitu 

juga pertumbuhan ekonomi, pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami 

perlambatan suku bunga kebijakan idealnya diturunkan untuk dapat merangsang 

konsumsi dan investasi untuk naik, namun pada grafik diatas pada saat 

pertumbuhan ekonomi  mengalami perlambatan suku bunga dinaikan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam penelitian ini ditarik suatu 

permasalahan bagaimana respon variabel BI rate terhadap shock variabel inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan interest differential rate dan 

seberapa besar varian kontribusi dari masing-masing variabel tersebut. 

Metode Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metodologi 

time series dengan pendekatan VECM.  Model VECM yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

BIt = a0 + 1 Inft-1 + 2 PDBt-1 + 3 ERt-1 + 4 IDRt-1 + a6ect-1  + et     

Dimana: 

BIt = BI rate pada tahun t 
Inft-1 = inflasi pada tahun t-n 
PDBt-1= Pertumbuhan ekonomi pada tahun t-n 
ERt-1 = nilai tukar pada tahun t-n 
IDRt-1= Interest Differential rate pada tahun t-n 
a0  = konstanta 
ect-1   = kesalahan keseimbangan 
et  = faktor pengganggu 
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Pembahasan 

Uji Stasioneritas (Unit root Test) 

Hasil dari pengujian unit root  dengan menggunakan pendekatan uji 

Augmented Dickey Fuller (ADF) terhadap data time series dari variabel yang 

digunakan selama periode bulan Juli 2005 - Desember 2012.  Hasil uji stasioner 

untuk variabel-variabel yang digunakan pada tingkat level hanya data suku 

bunga BI yang telah stasioner pada tingkat level di Intersep dan Trend 

sedangkan untuk variabel lainnya belum stasioner pada tingkat level karena nilai 

statistik ADF-nya lebih kecil dari nilai kritis MacKinnon.  Kemudian dilakukan uji 

stasioner pada tingkat first difference, hasilnya terlihat pada Tabel 1 berikut. 

 
Tabel 1.   Hasil Uji Stasionaritas Dickey Fuller (DF)Unit root Periode Juli 

2005 Desember 2012 pada Level First-Difference 
 

Variabel Intersep 
Intersep dan 

Trend 
Tanpa Intersep dan 

Trend 

BI -3.340129** -3.309034* -3.323012*** 
INF -7.694127*** -7.655091*** -7.731914*** 
PDB -4.192978*** -4.176244*** -4.212211*** 

Log(ER) -8.370006*** -8.325772*** -8.416418*** 
IDR -3.848078*** -3.841378** -3.870144*** 

Keterangan: (***, **) Signifikan pada α = 1%, 5% 

A. Penetapan Lag Optimal 

Penetapan lag optimal pada penelitian ini ditentukan oleh nilai Akaike 

Information Criterion (AIC), Schwartz Criterion (SC), Hannan-Quinn Information 

Criterion (HQ) yang terkecil. Hasil pengujian lag optimal dapat dilihat pada  

Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Penetapan Lag Optimal AIC, SC dan HQ 

Lag AIC SC HQ 

0 5.477051 5.623803 5.535970 
1 -8.287978 -7.407471 -7.934468 
2 -9.137664* -7.523402* -8.489563* 
3 -8.982085 -6.634066 -8.039392 
4 -8.990920 -5.909145 -7.753635 
5 -8.721836 -4.906305 -7.189959 
6 -8.557204 -4.007918 -6.730735 
7 -8.196552 -2.913510 -6.075491 
8 -7.967320 -1.950522 -5.551668 

* : angka AIC, SC, HQ terkecil 
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Nilai Akaike Information Criteria (AIC), Schwarz Criteria (SC) dan Hannan- 

Quinn Informatio Criteria (HQ), menunjukkan nilai yang terkecil pada lag 2 

sehingga lag optimal dalam penelitian ini ada pada lag 2. Oleh karena itu 

ditetapkan bahwa lag yang optimal yang akan digunakan dalam model adalah 

lag 2. 

Uji Kausalitas 

Uji kausalitas antar variabel penelitian dimaksudkan untuk mengetahui dan 

menbuktikan arah hubungan jangka pendek antar variabel yang ada dalam 

model (Widarjono, 2007).Uji kausalitas pada penelitian ini menggunakan VAR 

Pairwise Granger Causality Test. Dengan kriteria penentuan H0 yang diuji adalah 

tidak ada hubungan kausalitas dan H1 adalah ada hubungan kausalitas. Untuk 

menerima atau menolak H0 digunakanlah nilai probability 95% atau 90%. Hasil uji 

kausalitas dalam model VAR dapat dilihat dalam Tabel 3 di bawah ini.  Terlihat 

bahwa probabilitas α lebih besar dari 95 atau 90 persen, berarti menerima H0 

yang menunjukkan tidak ada hubungan kausalitas dan apabila terlihat 

probabilitas α lebih kecil dari 95 atau 90 persen menunjukkan adanya hubungan 

kausalitas antar variabel tersebut. 

Tabel 3.  Hasil Uji Kausalitas Granger (Granger Causality Test) dengan Lag 
Optimum 

Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

  INF does not Granger Cause BI 88  6.49633  0.00239 
  BI does not Granger Cause INF  21.3127  3.4E-08 

  PDB does not Granger Cause BI 88  0.04883  0.95237 
  BI does not Granger Cause PDB  0.61403  0.54361 

  LOG(ER) does not Granger Cause BI 88  1.27189  0.28571 
  BI does not Granger Cause LOG(ER)  0.36473  0.69549 

  IDR does not Granger Cause BI 88  3.10464  0.05009 
  BI does not Granger Cause IDR  2.33810  0.10284 

  PDB does not Granger Cause INF 88  0.18235  0.83364 
  INF does not Granger Cause PDB  2.52169  0.08646 

  LOG(ER) does not Granger Cause INF 88  0.66703  0.51596 
  INF does not Granger Cause LOG(ER)  0.94668  0.39218 

  IDR does not Granger Cause INF 88  8.54834  0.00042 
  INF does not Granger Cause IDR  4.47591  0.01426 

  LOG(ER) does not Granger Cause PDB 88  0.02158  0.97865 
  PDB does not Granger Cause LOG(ER)  0.01368  0.98641 

  IDR does not Granger Cause PDB 88  4.14148  0.01930 
  PDB does not Granger Cause IDR  0.41612  0.66097 

  IDR does not Granger Cause LOG(ER) 88  2.06525  0.13325 
  LOG(ER) does not Granger Cause IDR  2.93358  0.05875 
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Variabel inflasi (INF) dan BI rate (BI) serta varibel interest differential rate 

(IDR) dan INF memiliki hubungan kausalitas berpola dua arah (bi-directional 

causality) atau hubungan yang saling mempengaruhi (feedback). Selain kedua 

variabel tersebut terdapat variabel lain yaitu interest differential rate (IDR) dan BI 

yang memliki hubungan satu arah, sehingga dapat dikatakan bahwa perubahan 

interest differential rate mempengaruhi perubahan BI pada alfa sebesar 10 

persen. Variabel inflasi (INF) dan pertumbuhan ekonomi (PDB) memiliki 

hubungan kausalitas berpola satu arah (uni-directional causality). Pengaruh 

signifikan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi pada alfa sebesar 10 persen. 

Variabel lain yang memliki hubungan kausalitas berpola satu arah dengan tingkat 

signifikan nilai F-statistik pada alfa masing-masing 5 persen dan 10% antara lain 

variabel interest differential rate (IDR) terhadap pertmbuhan ekonomi (PDB) dan 

variabel nilai tukar (Log(ER)) terhadap interest differential rate (IDR). 

Uji Kointegrasi  

Uji kointegrasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode yang 

dikembangkan oleh Engle-Granger (EG) ini dengan melihat residual dari estimasi 

awal kemudian berdasarkan data residual  distasionerkan pada tingkat level atau 

I(0) seperti tabel 4 di bawah ini.  

Tabel 4.  Hasil Uji Kointegrasi Engle-Granger Two Steps 

Nilai residual Constant 
Constant ,Linear  

Trend 
None 

ADF Test Statistic 
t-statistic t-statistic t-statistic 

-4.512574 -4.960766 -4.539110 

Test critical values: 
1% level 
5% level 
10% level 

-3.505595 
-2.894332 
-2.584325 

-4.064453 
-3.461094 
-3.156776 

-2.591204 
-1.944487 
-1.614367 

*MacKinnon (1996) one-sided p-values. 

Berdasarkan hasil uji kointegrasi Engle-Granger (EG) dapat diketahui bahwa 

variabel-variabel yang digunakan terkointegrasi diindikasikan oleh nilai ADF Test 

yang lebih besar dari nilai critical values pada alfa 1%, 5%, dan 10%.  

 

Estimasi Vector Error Correction Model 

Tabel 5 menunjukkan hasil estimasi VECM dengan menggunakan lag 2. Dari 

hasil yang didapatkan, apabila nilai t-hitung > nilai t-tabel, maka hubungan 

variabel tersebut signifikan (pada level 5%, t-tabel = 1,661226). 
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Tabel 5. Hasil Estimasi VECM (Vector Error Correction Model) 

Variabel BI INF PDB Log(ER) IDR 

 

Jangka panjang 

1.000000 
-0.604359*** 
[-22.1717] 

5.709745*** 
[ 2.56797] 

5.447751*** 
[ 4.16962] 

0.285378*** 
[ 3.03946] 

Jangka pendek 

(-1) 
0.590274** 
[ 3.94101] 

0.064669** 
[ 4.67613] 

-0.482748 
[-0.32335] 

-0.762776** 
[-2.03477] 

0.054400  
[ 0.49550] 

(-2) 
0.090068 
[ 0.59833] 

0.000637 
[ 0.04540] 

-0.535331 
[-0.36805] 

0.514890 
[ 1.38933] 

-0.130290 
[-1.14148] 

 [ ]  : Menunjukkan t-hitung 

Keterangan: (***,**) Signifikan α = 1%, 5% 

Dari Tabel 5 diperoleh persamaan sebagai berikut: 

D(BI) =  0.02088BI(-1) - 0.60435INF(-1) + 5.70974PDB(-1) + 5.44775LOG(ER(-1)) +  
      [0,81414]    [-22,1717]           [2,56797]   [4,16962] 
 
   0.28537IDR(-1) - 58.046 + 0.59027D(BI(-1)) + 0.09006D(BI(-2)) +  
   [3,03946]            [3,94101]    [0,59833] 
 
   0.06466D(INF(-1)) + 0.00064D(INF(-2)) - 0.48274D(PDB(-1)) –  
   [4,67613]       [0,04540]        [-0,32335] 
 
   0.53533D(PDB(-2)) - 0.76277D(LOG(ER(-1))) + 0.51489D(LOG(ER(-2))) +  
   [-0,36805]     [-2,03477]            [1,38933] 
 
   0.05439D(IDR(-1)) - 0.13029D(IDR(-2)) - 0.02156   
   [0,049550]     [-1,14148]    

       
   R2    = 0,78228 

   F-statistic = 24,4989 

   S.E   = 0,13582 

 

Dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian berpengaruh 

signifikan dalam jangka panjang. Semua variabel makro ekonomi yang 

digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap BI rate  dalam jangka 

panjang  menunjukkan bahwa otoritas moneter dalam hal ini Bank Indonesia 

akan menetapkan kebijakan moneternya melalui suku bunga dengan melihat 

pergerakan variabel-variabel makro ekonomi tersebut dalam jangka panjang 

guna mencapai tujuan awal dari kebijakan moneter di indonesia yaitu kestabilan 

inflasi dan nilai tukar rupiah yang kemudian dapat mencapai pertumbuhan 

ekonomi yang berada pada keseimbangannya.   
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Sedangkan dalam jangka pendek, variabel-variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap BI rate  adalah variabel inflasi dan nilai tukar. Sesuai dengan 

persamaan Fisher, otoritas moneter akan menaikkan BI rate (suku bunga 

nominal jangka pendek) pada saat tingkat inflasi tinggi, dengan tujuan untuk 

memperlambat pertumbuhan uang beredar. Pengaturan suku bunga lebih 

banyak direspon oleh para investor dan pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha 

yang bertindak sebagai price setter akan memilih untuk meningkatkan harga jual 

produknya dan sebagian lagi memilih untuk mengurangi hasil produksinya.  

Hal tersebut dikarena kenaikan BI rate pada saatnya akan direspon oleh 

kenaikan suku bunga perbankan di atas BI rate. Karena suku bunga perbankan 

meningkat, maka biaya produksi juga dapat meningkat. Sejak Indonesia 

menerapkan flexible exchange rate system, pergerakan nilai tukar rupiah menjadi 

tidak tentu arah. Ketidakpastian tersebut dapat mempengaruhi stabilitas tingkat 

harga dan dapat memicu inflasi. Ketakutan tersebut terbukti karena pada saat 

nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, maka shock tersebut dapat berimbas 

pada kenaikan harga domestik melalui harga barang impor.  

Devaluasi nilai rupiah mengakibatkan harga barang impor menjadi lebih mahal 

dan berimbas pada kenaikan harga-harga domestik. Sesuai dengan teori yang 

telah diungkap, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar 

merupakan variabel yang paling mempengaruhi penetapan BI rate di Indonesia 

karena kedua variabel tersebut merupakan variabel makro yang menjadi tujuan 

utama bagi otoritas moneter yakni Bank Indonesia sehingga inflasi dan nilai tukar 

dapat mempengaruhi BI rate dalam jangka pendek. 

 

Impulse Responses dan Variance Decomposition 
Impulse Responses 
 

Respon BI rate akibat guncangan (shock) inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai 

tukar dan interest differential rate, tampak bahwa respon variabel BI rate 

menunjukkan kecenderungan yang naik dan menurun yang relatif sama besar 

dari periode ke-1 sampai dengan akhir periode yaitu periode ke-30. Respon 

variabel BI rate akibat guncangan inflasi menunjukan respon BI rate yang naik 

dari awal periode ke-1 hingga periode ke-4 dan sesudahnya menampilkan 

respon menurun yang cenderung stabil hingga akhir periode ke-30. Untuk shock 

pertumbuhan ekonomi ditampilkan menurun pada periode awal yaitu periode ke-
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2 hingga periode ke-7 kemudian BI rate merespon naik hingga periode ke-30. BI 

rate juga merespon akibat guncangan dari nilai tukar dengan respon menurun 

pada periode awal hingga periode ke-4 namun merespon naik hingga periode ke-

30. Shock variabel interest differential rate direspon BI rate naik sampai periode 

ke-3 kemudian menurun hingga periode ke-30. 

Guncangan senilai 1 standar deviasi dari variabel inflasi dan interest 

differential rate pada periode ke-2 direspon naik  oleh variabel BI rate, dengan 

nilai respon masing-masing sebesar 0.049625 persen dan 0.0085275  persen, 

sedangkan pada bulan ke-2 respon variabel BI rate terhadap shock variabel 

pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar merespon naik sebesar -0.008297 persen 

dan -0.0227160 persen . Pada akhir periode atau periode ke-30 variabel BI rate 

menunjukkan respon menurun pada variabel inflasi dan  interest differential rate. 

Peningkatan 1 standar deviasi guncangan variabel inflasi dan interest differential 

rate direspon menurun oleh variabel BI rate masing-masing bernilai sebesar -

0.089521 persen dan -0.081865 persen, sedangakan BI rate merespon naik 

terhadap guncangan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar dengan nilai respon 

masing-masing sebesar 0.069413 persen dan 0.088019 persen. 

Gambar 5 Trend Respon BI rate Terhadap Shock variabel inflasi, 
pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan interest differential 
rate. 
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Variance Decomposition 

 
Hasil analisis variance decomposition menunjukkan bahwa selain berasal dari 

BI rate itu sendiri, setiap variabel memiliki kontribusi yang berbeda terhadap laju 

BI rate dengan urutan persentase pengaruh terbesar diberikan oleh perubahan 

pada tingkat nilai tukar, inflasi, interest differential rate, dan pertumbuhan 

ekonomi. BI rate memiliki varian yang naik hingga periode ke-8 kemudian turun, 

nilai tukar memliki varian yang meningkat setiap periode terhadap BI rate, inflasi 

berkontribusi naik hingga periode ke-2 kemudian turun kemudian periode ke-6 

naik kembali, interest differential rate  berkontribusi meningkat setiap periode, 

sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi yang naik hingga  periode 

ke-6 kemudian turun namun pada periode ke-11 naik kembali. 

Peran relatif variabel itu sendiri (BI rate) mulai menunjukkan dominasinya 

pada periode ke-7 dengan proporsi sebesar 98.25961%. Mencermati nilai rata-

ratanya selama periode ke-1 sampai dengan periode ke-30, tampak bahwa 

proporsi kontribusi terbesar dalam menjelaskan tingkat BI rate didominasi oleh 

variabel BI rate itu sendiri dan nilai tukar, dengan nilai persentase rata-rata 

masing-masing sebesar 94.69306% dan 2.01198 %.  

Sejauh ini, peran inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam menjelaskan 

fluktuasi BI rate masih relatif rendah seiring dengan fluktuasi suku bungalah yang 

dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi melalui permintaan dan 

penawaran barang dan jasa. Rata-rata peran relatif dari masing-masing variabel 

tersebut tercatat hanya sebesar 1.787385% dan 0.749348% selama periode ke-1 

sampai dengan periode ke-30. Sedangkan peran interest differential rate 

menduduki urutan ke-4 setelah inflasi dengan nilai rata-rata sebesar 0,7582 %.  

Seperti yang dapat dilihat dalam Tabel 5 hasil variance decomposition untuk 

persamaan variabel inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan interest 

differential rate terhadap BI rate menunjukkan bahwa apabila terjadi shock pada 

inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan interest differential rate,  pada 

periode awal BI rate memiliki variasi kontribusi yang dijelaskan oleh variabel itu 

sendiri sebesar 100%. Namun pada periode ke-2 hingga akhir periode ke-30, 

selain BI rate itu sendiri, variabel lain yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai 

tukar dan interest differential rate berkontribusi terhadap BI rate. 
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Variabel nilai tukar memiliki variasi kontribusi terbesar terhadap BI rate  pada 

periode ke tigapuluh dengan variasi sebesar 3,21%. Sedangkan shock 

perubahan dari variabel inflasi memilki kontribusi terbesar pada periode kedua 

dengan nilai sebesar 2,94%. Untuk perubahan pertumbuhan ekonomi 

berkontribusi terbesar terhadap BI rate senilai 1,48% pada periode ke-30 sama 

halnya pada variabel interest differential rate sebesar 1,87% pada periode ke-30. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan interest 

differential rate sangat berkontribusi dalam jangka panjang. 

Dari hasil Variance Decomposition terhadap suku bunga Bank Indonesia, 

Gambar 5 memperlihatkan bahwa suku bunga Bank Indonesia itu sendiri adalah 

variabel yang paling dominan mempengaruhi suku bunga Bank Indonesia disusul 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar US, inflasi, interest differential rate dan 

pertumbuhan ekonomi hingga periode terakhir. 

 

Kesimpulan 

1. Semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap pergerakan BI rate dalam jangka panjang. 

Variabel inflasi berpengaruh negatif, sedangkan variabel lain yaitu 

pertumbuhan ekonomi, nilai tukar dan interest differential rate memiliki 

pengaruh yang positif terhadap BI rate.  

2. Dalam jangka pendek, perubahan inflasi berpengaruh positif dan nilai tukar 

rupiah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap suku bunga Bank 

Indonesia, yang berarti bahwa inflasi dan nilai tukar memiliki pengaruh yang 

cukup besar sebagai dasar Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan 

moneternya melalui BI rate . 

3. Berdasarkan hasil analisis impulse response dapat disimpulkan bahwa BI 

rate secara cepat merespon perubahan masing-masing variabel pada awal 

periode setelah shock terjadi. BI rate merespon naik pada variabel inflasi 

dan interest differential rate pada awal periode kemudian menurun hingga 

akhir periode dan stabil. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi dan 

nilai tukar direspon menurun oleh BI rate pada awal periode kemudian naik 

hingga akhir periode dan stabil. 
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4. Hasil analisis variance decomposition menunjukkan bahwa selain berasal 

dari BI rate itu sendiri, setiap variabel memiliki kontribusi yang berbeda 

terhadap laju BI rate dengan urutan persentase pengaruh terbesar 

diberikan oleh perubahan pada tingkat nilai tukar, inflasi, interest differential 

rate, dan pertumbuhan ekonomi. BI rate memiliki kontribusi varian yang 

naik hingga periode ke-8 kemudian turun, nilai tukar memliki varian yang 

meningkat setiap periode terhadap BI rate, inflasi berkontribusi naik hingga 

periode ke-2 kemudian turun kemudian periode ke-6 naik kembali, interest 

differential rate  berkontribusi meningkat setiap periode, sedangkan 

pertumbuhan ekonomi memiliki kontribusi yang naik hingga  periode ke-6 

kemudian turun namun pada periode ke-11 naik kembali. 
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