
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ISSN : 2302 - 9595 

Volume 2 No 1 April 2013 

 

 

 

Analysis The Factors Influencing The Level Of Poverty In 10 
Districs/Municipalities  

In The Lampung Province 2006-2010 
Indah Novarizki Ayu,  Muhammad Husaini  

 

Identifikasi Usaha Unggulan Pada Sektor Basis 
Di  Kabupaten Lampung Selatan 

Yurnie Atmadja 
 

Studi Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Rupiah  
Per Dolar As  Terhadap Inflasi  

Selama Periode Inflation Targeting Di Indonesia 
(Periode 2005:7 S.D 2011:6) 

Yoke Muelgini 
 

Analisis Hubungan Inflasi Dan Tingkat Suku Bunga  
Di Indonesia:   

Pendekatan Teori Fisher Effect 
Ciplis Gema Qori’ah, Arista Anggi Priyono 

 
Netralitas Uang Dalam Siklus Bisnis Di Indonesia: 

Pendekatan Model Dinamis 
Adhitya Wardhono, Utfi Aini, Yulia Indrawati 

 

Analisis Perilaku Distribusi Pupuk 
Dan Evaluasi Kebijakan Pupuk Di Indonesia : 

(Studi Kasus Propisi Jawa Barat) 
Saimul 

 

 
 

Gedung B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila 

Jl. Soemantri Brojonegoro No 1 Gedongmeneng  

     Bandar Lampung 35145 



 

 

ANALISIS HUBUNGAN INFLASI DAN TINGKAT SUKU BUNGA DI 
INDONESIA: 

 PENDEKATAN TEORI FISHER EFFECT 
 

Oleh: 

Ciplis Gema Qori’ah,  Arista Anggi Priyono 
 

Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Jember 

Jl. Kalimantan 37, Jember – Jawa Timur 68121  
E-mail: ciplis_qoriah@yahoo.com 

 
 

Abstract 
 

The purpose of this study to determine and analyze whether the Fisher theory 

known as Fisher effect of short and long term in Indonesian economy. Estimated, 

the results of this study can contribute information for practitioners, students, and 

society in general related to the existence theory of the Fisher effect in Indonesia. 

This study used a dynamic model of ECM (Error Correction Model) to determine 

the Fisher effects ofshort term and cointegration approach to determine the 

Fisher effects of long term variable inflation and interest rates (SBI) in Indonesia. 

The results of research showed that the existence of the Fisher effect in 

Indonesia occurred in the short and long term. In the ECM test showed positive 

results and significant coefficient of ECT on all levels of significant.The 

implication of evidence of the Fisher effect in this study that in the long run it was 

important and efforted to control the rate of inflation that lower and existence the 

Fisher's theory by monetary policy. 

 

Keywords: Inflation, interest rate and Fisher Effect 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ekonomi dunia dewasa ini salah satunya ditandai dengan 

indikasi semakin terintegrasinya perekonomian satu negara dengan negara 

lainnya. Di awal tahun 2004, perekonomian dunia tumbuh tinggi yang ditopang 

oleh perekonomian kawasan Asia, Cina, dan India sebagai penggeraknya. 

Demikian pula negara industri maju dengan kebijakan suku bunga rendah yang 

diarahkan untuk memulihkan ekonomi dari resesi global tahun 2001. Pada tahun 
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2004, perekonomian dunia tumbuh sebesar 4,9 persen dan terus mengalami 

kenaikan hingga tahun 2007 sebesar 5,1 persen. Sampai dengan pertengahan 

tahun 2008, ekonomi dunia lebih dihadapkan pada kekhawatiran krisis pangan 

dan energi dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi dalam lima tahun 

sebelumnya (Laporan Tahunan Bank Indonesia, 2010).  

Permasalahan yang selalu dihadapi oleh setiap negara adalah dalam 

memelihara kestabilan dan laju pertumbuhan ekonomi. Kestabilan yang 

dimaksud disini adalah kestabilan harga (inflasi), perkembangan tingkat 

pendapatan dan laju pertumbuhan jumlah uang beredar. Untuk mencapai 

kestabilan tersebut peran pemerintah sangatlah penting dalam menentukan 

berbagai kebijakan baik dengan kebijakan moneter maupun fiskal (Boediono, 

1998: 45). Fisher (1994: 2) menyatakan sasaran utama kebijakan moneter bank 

sentral manapun di dunia adalah pengendalian inflasi. Inflasi merupakan suatu 

variabel yang dapat menyebabkan kegoncangan perekonomian suatu negara 

apabila tidak dikendalikan, seperti pendapatan nasional menurun, investasi 

menurun, konsumsi menurun dan lain-lain. Untuk itu Bank Sentral di berbagai 

negara hanya terfokus pada pengendalian inflasi.  

Adapun persentase kenaikan maupun penurunan inflasi di tujuh negara 

industri utama tidak begitu tajam, yakni tahun 1997 tingkat inflasi yang tercipta 

berkisar 1% sampai 2%, sedangkan tahun 2010 hanya 1% sampai 3%. Pada 

ASEAN-4 sendiri tingkat inflasi pada tahun 1997 berkisar 3% sampai 11% dan 

mengalami peningkatan akibat terjadinya krisis pada tahun 1998 sebesar 5% 

sampai 77%. Pada tahun-tahun berikutnya tingkat inflasi di negara-negara 

anggota ASEAN, mengalami penurunan hingga tahun 2010 yang mencapai 

angka sebesar 1% sampai 5%. Bila dilihat lebih rinci maka tingkat inflasi di 

Indonesia masih menduduki peringkat terbesar, hanya pada tahun 1999 tingkat 

inflasi di Indonesia lebih kecil dari negara Malaysia dan Philipina (Laporan 

Tahunan Bank Indonesia, 2010). Inflasi memang menjadi masalah besar dalam 

perekonomian, tingginya tingkat inflasi dapat mengakibatkan kondisi ekonomi 

secara makro akan terpuruk. 

 Secara konseptual terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi, 

yang harus mendapat penangan serius dari pemerintah, pemegang otoritas 

kebijakan ekonomi makro. Berdasarkan pendapat Richard dan Neny (2002), 

salah satu faktor yang mempengaruhi laju inflasi adalah ditentukan oleh 
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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 seiring dengan pendapat yang 

diungkap oleh Laksmono (2001), beberapa penelitian di Amerika Serikat dan 

beberapa negara lainnya juga telah menemukan hubungan yang dekat antara 

suku bunga dengan proyeksi perubahan inflasi. 

Dalam konteks ini teori Fisher menyebutkan bahwa tingkat inflasi 

memang mempunyai hubungan yang signifikan dengan suku bunga dalam 

jangka pendek, sedangkan dalam jangka panjang perubahan suku bunga 1% 

akan diikuti oleh perubahan tingkat inflasi sebesar 1%, hubungan ini dapat 

disebut hubungan one-for-one. Irving Fisher sendiri adalah seorang ekonom 

yang berasal dari negara Amerika yang selama sebelum dan sesudah pergantian 

abad ke-20 (1867-1947), memberikan kontribusi yang sangat besar untuk topik 

uang, inflasi dan suku bunga. Proses efek Fisher seperti yang tercantum dalam 

Blanchard (2003:104) adalah bermula dari perubahan pertumbuhan uang 

beredar. Dalam jangka pendek kenaikan pertumbuhan uang beredar akan 

menambah real money stock sementara suku bunga nominal dan suku bunga riil 

akan mengalami penurunan.  

Dalam jangka panjang kenaikan pertumbuhan uang beredar akan 

mempengaruhi ekspektasi inflasi dan akan tercermin dalam hubungan one-for-

one antara ekspektasi inflasi dan suku bunga nominal sementara suku bunga riil 

tidak akan mengalami perubahan (cenderung konstan). Keberadaan hipotesis 

Fisher ini terus menghasilkan serangkaian perdebatan diantara para ekonom. 

Berikut beberapa hasil pengujian efek Fisher yang pernah dilakukan di berbagai 
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negara oleh beberapa peneliti yakni, Mishkin dan Simon (1995) dalam 

penelitiannya menggambarkan bahwa dalam jangka panjang efek Fisher akan 

mungkin terjadi, namun dalam jangka pendek tidak terbukti di negara Australia. 

Temuan empiris ini menyampaikan bahwa  perubahan suku bunga dalam jangka 

pendek mencerminkan perubahan dalam kebijakan moneter, sedangkan dalam 

jangka panjang pergerakan suku bunga ini disebabkan oleh inflasi yang 

diharapkan (expected inflation). 

 Jadi Mishkin dan Simon menyatakan bahwa suku bunga tidak boleh 

digunakan untuk menandai sikap kebijakan moneter. Jika hal ini terjadi, maka 

peningkatan suku bunga jangka pendek tidak menunjukkan adanya pengetatan 

kebijakan moneter melainkan kebijakan kenaikan inflasi yang diharapkan. Hal ini 

akan menyarankan kebutuhan untuk berhati-hati dalam menggunakan tingkat 

suku bunga nominal sebagai indikator kebijakan moneter ketatnya. Berument 

dan Malatyali (1999) meneliti efek Fisher di negara Turki, dalam penelitiannya 

menyebutkan bahwa tingkat suku bunga meningkat berbarengan dengan inflasi 

yang diharapkan, sehingga efek Fisher jangka panjang terbukti. Setelah itu, 

dengan memasukkan faktor risiko, dan hasilnya menemukan bahwa tingkat 

bunga riil menurun dengan inflasi yang lebih tinggi. Tidak berbeda dengan Kolluri 

dan Subrahmanyam (1982) dalam penelitiannya di negara Amerika Serikat 

menemukan hubungan yang kuat antara suku bunga nominal dan tingkat inflasi 

yang diharapkan kecuali selama periode 1953-1960. Jadi hasil penelitian 

menyebutkan bahwa efek Fisher jangka pendek ada pada periode tersebut. 

Penelitian Coppock dan Poitras (2000) di negara Brazil dan Peru. Hasil 

penelitian mendukung bukti efek Fisher penuh dan setelah memasukkan faktor 

risiko, suku bunga tidak sepenuhnya menyesuaikan perubahan inflasi. Mitchell-

Innes (2008) dalam penelitiannya di negara Afrika Selatan, menunjukkan bahwa 

pada hipotesis Fisher jangka pendek tidak tahan selama periode penargetan 

inflasi. Namun, dalam jangka panjang efek Fisher ada. Chen dan Shrestha 

(1998) meneliti efek Fisher di negara US, Inggris, Canada dan Jepang, dengan 

menggunakan data bulanan pada tingkat suku bunga Euro-currency dan laju 

inflasi, terdapat efek Fisher dalam jangka panjang untuk semua negara, namun 

efek Fisher dalam jangka pendek hanya ada untuk Inggris dan Jepang. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat diuraikan bahwa keberadaan efek Fisher di negara satu 

dengan negara lain tidak secara sempurna dapat dibuktikan. Hal ini karena 
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jumlah data dan jangka waktu penelitian yang digunakan serta kondisi ekonomi 

di negara-negara tersebut yang berbeda-beda sehingga keberadaan efek Fisher 

sulit untuk dibuktikan. 

Di Indonesia kondisi perekonomian menunjukkan ke arah semakin 

membaik, terlihat bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami peningkatan dari tahun 2003 sebesar 3,9% menjadi 6.15% pada 

tahun 2010. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh beberapa 

indikator ekonomi makro lainnya seperti laju inflasi dan tingkat SBI. Sejak 

dikeluarkannya UU no.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, tingkat SBI di 

Indonesia cenderung mengalami penurunan dan peningkatan yang tidak terlalu 

tajam, kondisi ini direspon oleh laju inflasi yang peningkatan maupun 

penurunannya hampir sama dengan tingkat SBI, yakni dari tahun 2008 sampai 

2009 tingkat SBI mengalami penurunan dari 9.46% menjadi 7.49%, penurunan 

ini direspon oleh penurunan Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat 

dijelaskan bahwa terdapat perbedaan hasil antara teori dan penelitian empiris 

mengenai keberadaan efek Fisher di berbagai negara belahan dunia.  

Untuk itu studi empiris tentang keberadaan efek Fisher menjadi sangat 

penting untuk diamati karena mengingat variabel tingkat bunga dan inflasi 

menjadi faktor penggerak stabilitas perekonomian. Adapun tujuan utama dalam 

penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah inflasi berpengaruh positif dan 

secara statistik signifikan terhadap pergerakan suku bunga di Indonesia (weak 

Fisher Effect); menganalisis hubungan one-for-one antara inflasi dan suku bunga 

yang diharapkan (full Fisher Effect); dan merekomendasikan arah kebijakan Bank 

Sentral Indonesia setelah konsep efek Fisher terbukti di Indonesia. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan adalah data sekunder menurut runtun waktu 

(time series) dalam bentuk bulanan. Periode penelitian dimulai dari bulan Januari 

1996 sampai dengan Desember 2010. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) dan Bank Indonesia (BI) berupa Laporan Tahunan Bank Indonesia dan 

Laporan Perkembangan Kebijakan Moneter Indonesia. 

 
Unit dan Teknik Analisis 
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Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi Indeks 

Harga Konsumen (IHK) dalam satuan persen. Data ini diperoleh dari sumber 

data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data 

yang digunakan adalah data bulanan selama yaitu bulan Januari 1996 sampai 

dengan Desember 2010. Selain itu juga variabel suku bunga SBI 1 bulan (dalam 

satuan persen) dari Bank Indonesia dari bulan Januari 1996 sampai dengan 

Desember 2010.  

Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi dengan model dinamis, yaitu dengan menggunakan model korelasi 

kesalahan (Error Correction Model/ ECM). Dalam konteks ekonomi, spesifikasi 

model dinamis penting artinya karena berkaitan dengan pembentukan model dari 

suatu sistem ekonomi yang berhubungan dengan perubahan waktu (Insukindro, 

1992). Dalam perekonomian, ketergantungan variabel bebas dan terikat jarang 

terjadi secara seketika, hal ini disebabkan karena adanya selang waktu yang 

biasa disebut lag (kelambanan). Alasan digunakan variabel lag dalam analisis 

model linier dinamik adalah (Gujarati, 2003): 

1. alasan psikologis, yaitu adanya unsur kebiasaan di mana orang tidak mudah 

merubah perilakunya secara mendadak; 

2. alasan teknologi, terdapat kesulitan secara teknis; 

3. alasan kelembagaan, adanya regulasi yang mengakibatkan lambatnya reaksi. 

Model dinamis yang relatif baik untuk digunakan adalah model koreksi 

kesalahan (ECM), di mana faktor gangguan yang merupakan “equilibrium error” 

diparameterisasi. Kesalahan ekuilibrium ini dapat digunakan untuk mengkaitkan 

perilaku jangka pendek terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel 

ekonomi. Bila dalam jangka pendek terdapat ketidakseimbangan dalam satu 

periode, maka model koreksi kesalahan akan mengkoreksi pada periode 

berikutnya. Sehingga mekanisme model koreksi kesalahan dapat diartikan 

sebagai penyelaras perilaku jangka pendek dan jangka panjang (Insukindro, 

1990). 

 

 

 

 

Analisis Perilaku Data 
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Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas tahap awal ini perlu dilakukan karena suatu analisa 

regresi sebaiknya tidak dilakukan apabila data yang digunakan tidak stasioner 

dan biasanya jika hal itu tetap dilakukan maka persamaan yang dihasilkan 

bersifat regresi lancung (spurious regression). Suatu data disebut stasioner 

apabila nilai rata-rata mean dan varians konstan selama periode pengamatan. 

Asumsi stasioneritas ini mempunyai konsekuensi penting untuk menterjemahkan 

data dalam model ekonomi, karena data yang stasioner tidak terlalu bervariasi 

dan cenderung mendekati nilai rata-ratanya (Gujarati, 2003). Uji stasioneritas 

data dilakukan dengan menggunakan uji akar-akar unit (unit root test) dan uji 

derajat integrasi (integration test). 

 

Uji Akar-akar Unit (Unit root test) 

Salah satu konsep yang penting dalam teori ekonometrika adalah adanya 

asumsi stasioneritas, anggapan ini mempunyai konsekuensi yang sangat penting 

dalam menjelaskan data dan model ekonomi. Untuk menguji perilaku data pada 

penelitian dapat memakai uji Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller 

(ADF).  

 

Uji Derajat Integrasi (Integration test) 

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar-akar unit dan 

hanya diperlukan apabila seluruh datanya belum stasioner pada derajat nol atau 

1(0). Uji derajat integrasi digunakan untuk mengetahui pada derajat berapa data 

akan stasioner. Apabila data belum stasioner pada derajat satu, maka pengujian 

harus tetap dilanjutkan sampai masing-masing variabel stasioner. Untuk 

melakukan uji ini digunakan uji Dickey Fuller (DF) dan Augmented Dickey Fuller 

(ADF). 

 

Uji Kointegrasi (Cointegration Approach) 

Uji kointegrasi merupakan lanjutan dari uji akar-akar unit dan uji derajat 

integrasi. Uji kointegrasi dimaksudkan untuk mengetahui perilaku data dalam 

jangka panjang antar variabel terkait apakah berkointegrasi atau tidak seperti 

yang dikehendaki oleh teori ekonomi. Untuk dapat melakukan uji kointegrasi, 

harus yakin terlebih dahulu bahwa variabel-variabel yang terkait dalam 
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pendekatan ini mempunyai derajat integrasi yang sama atau tidak. Implikasi 

pentingnya jika dua variabel atau lebih mempunyai derajat integrasi yang 

berbeda, misal: X = 1(1) dan Y = 1 (2), maka kedua variabel tersebut tidak dapat 

berkointegrasi. 

 
Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model) 

Hubungan antara laju inflasi dengan tingkat bunga riil dan tingkat bunga 
nominal SBI dirumuskan sebagai berikut: 
 

LRt = f(LInflt) 
 
Keterangan: 
LRt = Tingkat Bunga Nominal 
LInft = Laju Inflasi 
 
Selanjutnya dengan mengikuti pendekatan yang dikembangkan oleh Domowitz 
dan Elbadawi (1987) dapat dirumuskan model dinamis sebagai berikut: 
 

DSBIt = β0 + β1DInflt + β2BLInflt + β3ECT 
 
Keterangan: 
DSBIt = Tingkat Suku Bunga Nominal pada periode t 
DInflt = Tingkat Inflasi pada periode t 
BLInflt = BLInflt - BLInflt-1 
ECT = Error Correction Model (LRt = LInflt – LRt) 
β0 = Konstanta Regresi 
β1 = Koefisien Regresi variabel Linflt 
β2 = Koefisien Regresi variabel Blinflt 
β3 = Koefisien Regresi variabel ECT 
 
Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas 

Multikolineritas adalah tidak adanya hubungan hubungan linear antar 

variabel bebas dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan 

terkena multikolinearitas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di 

antara beberapa atau semua varibel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya 

akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya. 

 
Autokorelasi 

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam deret waktu) atau suatu 

ruang (seperti data dalam cross sectional). Dalam model regresi linear klasik 
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mengasumsikan autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau 

gangguan ut. Tetapi jika terdapat ketergantungan seperti itu, berarti mempunyai 

korelasi, akibatnya parameter yang diestimasi menjadi bias dan variansinya tidak 

lagi minimum dan model menjadi tidak efisien.  

 
Heteroskedastisitas 

Uji ini dimaksudkan untuk melihat apakah varian dari setiap disturbance 

term yang dibatasi oleh nilai tertentu variabel bebas adalah konstan (S2). Bila 

nilai varian (σ2) dari variabel terikat (Yt) meningkat akibat sebagai meningkatnya 

nilai varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari (Yt) adalah tidak sama. 

Sehingga dalam kondisi tersebut permodelan yang digunakan terindikasi 

heteroskedastisitas. 

 
Analisis Hasil Penelitian Kuantitatif 

Uji Stasioneritas Data 

Stasioneritas data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan unit 

root test. Tujuan uji ini adalah untuk mengamati apakah koefisisen tertentu dari 

model autoregressive yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Dalam 

penelitian ini, data yang digunakan adalah data time series yang merupakan 

hasil dari proses stokastik dan kemungkinan terjadi tidak stasionernya data yang 

akan menghasilkan pola hubungan regresi yang lancung atau palsu (Spurious 

Regression) (Widarjono, 2009). 

Uji unit root test pada tingkat level dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar data belum stasioner baik untuk variabel tingkat SBI dan 

inflasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan klasifikasi satu variabel memiliki nilai 

ADF lebih kecil dari nilai kritis McKinnon yang berarti data belum stasioner. 

Tabel 1: Hasil Uji Akar-Akar Unit 

Variabel ADF 
Statistik 

Nilai kritis ADF Keterangan 

1% 5% 10% 

SBI -3,490 -4,010 -3,435 -3,141 Stasioner 

Inflasi -6,479 -3,466 -2,877 -2,575 Stasioner 

 
Keterangan: ADF stat > nilai kritis ADF = stasioner; ADF stat < nilai kritis ADF 
= tidak stasioner. 
 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas telah menunjukkan bahwa 

variabel SBI dan inflasi stasioner pada beberapa tingkat level . Hal ini ditunjukkan 
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dengan nilai ADF statistik yang lebih besar dari nilai kritis McKinnon baik pada 

derajat keyakinan 1%, 5%, dan 10% untuk variabel inflasi sedangkan variabel 

SBI hanya pada derajat 5% dan 10%. 

 

Uji Kointegrasi 

Berdasarkan uji akar-akar unit yang telah diestimasi sebelumnya, dapat 

diketahui bahwa semua data stasioner pada tingkat level. Setelah diketahui 

bahwa data telah stasioner pada level, maka tahap selanjutnya adalah melihat 

ada tidaknya hubungan jangka panjang dari model analisis yang dapat diketahui 

melalui uji kointegrasi. Uji kointegrasi hanya dapat dilakukan apabila 

variabelvariabel yang diestimasi mempunyai derajat integrasi yang sama. 

Dengan demikian, jika variabel-variabel yang digunakan berkointegrasi, maka 

regresi pada tingkat level tidak akan menghasilkan regresi lancung. Selain itu uji 

kointegrasi digunakan untuk melihat apakah residual stasioner atau tidak. Hasil 

estimasi regresi kointegrasi pada variabel SBI dan inflasi dapat dilihat pada tabel 

2 berikut: 

 
Tabel 2: Estimasi Stasioneritas Residual 

 Uji ADF t-Statistics Prob 

Augmented Dickey-Fuller test Statistic - 7,744 0,0000 

Test critical value 1% level - 4,010  

 5% level - 3,435  

 10% level - 3,141  

Keterangan: signifikan pada: (a) α = 1 persen; (b) α = 5 persen; (c) α = 10 persen 
 

Berdasarkan tabel 2 mengindikasikan bahwa nilai ADF lebih tinggi dari 

pada nilai kritis McKinnon yakni -7.744.961 > -4.010.740, -7.744.961 > -

3.435.413, -7.744.961 > -3.141.734 (nilai minus diabaikan). Hal ini menunjukkan 

adanya kointegrasi di antara variabel-variabel dalam pengamatan. Dengan 

demikian variabel ECT dapat digunakan dalam model jangka pendek ECM. Hasil 

tersebut secara keseluruhan juga dapat dikatakan bahwa terdapat adanya 

hubungan jangka panjang antara variabel inflasi dengan suku bunga SBI satu 

bulan. 

 
 
 
Hasil Estimasi Error Correction Model (ECM) 
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Model dinamis merupakan analisis yang penting dalam pembentukan 

model ekonomi. Salah satu model dinamis yang secara luas diterapkan dalam 

analisis ekonomi adalah model koreksi kesalahan (Error Correction Model = 

ECM). Pendekatan Model ECM pertama kali diperkenalkan oleh Sargan 

kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Hendry dan kemudian dipopulerkan 

oleh Engle-Granger (Widarjono, 2009). Dalam penelitian ini, model koreksi 

kesalahan digunakan untuk mengestimasi pada variabel SBI dan inflasi. 

Spesifikasi permodelan ECM dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

DSBI = 0.196891 + 0.572263 DInflasi + 1.044490 BInflasi - 0.089949 ECT 

 

Model tersebut sebelumnya memiliki error corecction term (ECT) yang 

signifikan pada taraf 5% dengan nilai statistik yang tertera pada estimasi simulasi 

model. Hal ini berarti bahwa spesifikasi model tersebut adalah sahih (valid) dan 

variabel yang diamati berkointegrasi. Sedangkan pada tabel 3 dapat diamati hasil 

signifikansi nilai ECT. 

Tabel 3: Tabel Simulasi Model Estimasi Error Correction Model 

Variable Model ECM 

Coefficient Std.Error t-statistic Prob 

C 0,196891 0,264452 0,744525 0,4576 

DInflasi 0,572263 0,132315 -3,568967 0,0005 

BInflasi 1,044490 0,120798 8,646610 0,0000 

ECT -0,089949 0,016098 5,587450 0,0000 

 
Hasil simulasi estimasi ECM memperlihatkan bahwa dalam jangka 

pendek variabel inflasi bulan sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan, 

yakni nilai probabilitasnya yang lebih kecil dari pada α 1%, 5% dan 10%. Nilai 

koefisien inflasi bulan sebelumnya sebesar 1.04, artinya dalam jangka panjang 

jika inflasi bulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan 

meningkatkan suku bunga SBI satu bulan sebesar 1.04%. 

 

Uji Statistik 

Hasil uji koefisien determinasi (R2)   menunjukkan nilai 32,07%, artinya 

persentase perubahan variabel suku bunga SBI satu bulan sebesar 32,07% 

disebabkan oleh persentase perubahan variabel inflasi. Sedangkan sebesar 

67,93% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

Nilai probabilitas Fhitung sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari pada α (5%), atau 



Ciplis Gema Qori’ah Arista Anggi Priyono    Analisis Hubungan Inflasi Dan  
 Tingkat Suku Bunga Di Indonesia: 

      Pendekatan Teori Fisher Effect 
 

JEP-Volume 2 No.1, Maret  2013 

68 

0.0000 < 0.05, artinya variabel inflasi dan turunannya dalam penelitian 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama dan signifikan secara statistik 

terhadap variabel suku bunga SBI satu bulan. 

 Nilai t-hitung DInflasi diperoleh  nilai probabilitas thitung sebesar 0.0000 

yang lebih kecil dari pada α (5%), atau 0.0000 < 0.05 artinya variabel DInflasi 

dalam penelitian ini mempunyai pengaruh dan signifikan secara statistik terhadap 

variabel suku bunga SBI satu bulan. Nilai t-hitung untuk variabel Binflasi 

diperoleh probabilitas thitung sebesar 0.0000 yang lebih kecil dari pada α (5%), 

atau 0.0000 < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel BInflasi mempunyai 

pengaruh dan signifikan secara statistik terhadap variabel suku bunga SBI satu 

bulan. Untuk variabel ECT diperoleh nilai probabilitas thitung sebesar 0.0000 

yang lebih kecil dari pada α (5%), atau 0.0000 < 0.05 artinya variabel ECT dalam 

penelitian mempunyai pengaruh dan signifikan secara statistik terhadap variabel 

suku bunga SBI satu bulan. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Multikolinearitas 

Satu asumsi model regresi klasik adalah bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas diantara variabel yang menjelaskan termasuk dalam model. 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti, 

diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. 

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4 di bawah ini dapat dijelaskan bahwa dalam 

model tidak terdapat multikolinearitas didalam model, karena nilai korelasi antara 

variabel satu dengan variabel lainnya lebih kecil dari 0.85, yaitu korelasi antara 

variabel DSBI dengan DINFLASI (0.044569 < 0.85), korelasi variabel DSBI 

dengan BINFLASI (0.380116 < 0.85) dan korelasi variabel DSBI dengan ECT (-

0.171104 < 0.85). 

 
Tabel 4: Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel DSBI DINF BINF ECT 

DSBI 1,000000 0,044569 0,380116 -0,171104 

DINF 0,044569 1,000000 -0,437877 -0,050988 

BINF 0,380116 -0,437877 1,000000 0,338851 

ECT -0,171104 -0,050988 0,338851 1,000000 

 
 
Uji Autokolerasi 
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Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dalam 

model digunakan uji Breusch-Godfrey (B-G Test). Jika terjadi korelasi antara satu 

residual dengan residual yang lain, maka model mengandung masalah 

autokorelasi. Hasil dari uji autokolerasi dan heteroskedastisitas dapat dilihat pada 

tabel 5 berikut ini: 

Tabel 5: Hasil Uji Autokorelasi dan Heteroskedastisitas 
Uji Diagnosis Tes Obs*Square Probabilitas Kesimpulan 

Autokorelasi Breusch 
Godfrey 

22.28810 0.000010 Terdapat 
autokorelasi 

Heteroskedastisitas White 56.95743 0.000000 Terdapat 
heteroskedastisit
as 

Berdasarkan tabel 5 di atas telah diperoleh nilai yang tidak signifikan 

dimana nilai obs*R square yang lebih besar dari X2 tabel pada df (2) (22.28810 > 

5.99). Hal ini berarti di dalam model terdapat masalah autokolerasi dan perlu 

diminimisasi. 

Tabel 6: Hasil Minimisasi Autokorelasi (OLS kedua) 
Newey-West HAC Standard Errors and Covariance (lag truncation=4) 

 

Variable Cofficient Standard 
Error 

t-Statistics Prob 

DINFLASI 0,572263 0,357998 1,598510 0,1117 

BINFLASI 1,044490 0,329962 3,165484 0,0018 

ECT -0,089949 0,043458 -2,069801 0,0399 

C 0,196891 0,458406 0,429513 0,6681 

 
Pada tabel 6 telah diperoleh nilai pengujian standard error Newey-West 

HAC Standard Errors and Covariance (OLS ke dua) yang lebih besar dari pada 

standard error pada pengujian OLS pertama, artinya di dalam model tidak 

terdapat autokorelasi seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7: Perbandingan Hasil Perhitungan Standard Error  
OLS Pertama dan OLS ke Dua 

Variable Standard Error Keterangan 

OLS ke Dua OLS Pertama 

DINFLASI 0,357998 0,132315 Lebih besar 

BINFLASI 0,329962 0,120798 Lebih besar 

ECT 0,043458 0,016098 Lebih besar 

Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak 

memiliki varian yang sama. Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis 

mengakibatkan varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan 

penaksir-penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tidak bias 
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dan konsisten. Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai obs*R square yang lebih 

besar dari X2 tabel pada df (6) (56.95743 > 12.59), artinya di dalam model 

terdapat masalah heteroskedastisitas sehingga perlu diminimisasi. Dari uji 

penyembuhan masalah heteroskedastisitas yang dilakukan dengan program 

Eviews, yaitu dengan menggunakan metode penyembuhan masalah 

heteroskedastisitas White, yang lebih dikenal dengan standard eror 

heteroskedastisitas yang dikoreksi (heteroscedasticity-corrected standard errors). 

Prosedur metode White dilakukan dengan mengestimasi persamaan regresi 

linier dengan metode OLS terlebih dahulu, kemudian nilai standard errornya 

dibandingkan dengan nilai standard error yang dihasilkan estimasi persamaan 

regresi linier dengan metode koreksi heteroskedastisitas White. Hasil dari proses 

penyembuhan heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel 8 berikut ini: 

 
Tabel 8: Hasil Analisis Minimisasi Heteroskedastisitas (OLS Ketiga) 

Variable Cofficient Standard 
Error 

t-Statistics Prob 

DINFLASI 0,572263 0,331247 1,727602 0,0858 

BINFLASI 1,044490 0,326319 3,200822 0,0016 

ECT -0,089949 0,033210 -2,708446 0,0074 

C 0,196891 0,371986 0,529297 0,5973 

 
Pada tabel 8 telah diperoleh nilai pengujian standard error White 

Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors and Covariance (OLS ke tiga) 

yang lebih besar dari pada standard error pada pengujian OLS pertama, artinya 

di dalam model tidak terdapat heteroskedastisitas seperti yang tertera pada tabel 

9 berikut ini: 

Tabel 9: Perbandingan Hasil Perhitungan Standard Error 
OLS Pertama dan OLS ke Tiga 

Variable Standard Error Keterangan 

OLS ke Tiga OLS Pertama 

DINFLASI 0,331247 0,132315 Lebih besar 

BINFLASI 0,326319 0,120798 Lebih besar 

ECT 0,033210 0,016098 Lebih besar 

 

DISKUSI 

Perkembangan kondisi ekonomi Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 

2010 cenderung mengalami perbaikan, yakni pertumbuhan ekonomi tahun 2004 

sebesar 5.1% menjadi 5.5% tahun 2005, kondisi ini terus mengalami kenaikan 

dan penurunan pada tahun-tahun berikutnya, sampai pada tahun 2010 
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pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 mencapai 6.15% (Laporan 

Tahunan Bank Indonesia, 2010). Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan 

sebelumnya, hasil dari penelitian ini membuktikan keberadaan efek Fisher di 

Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Variabel inflasi bulan sebelumnya mempunyai nilai yang positif dan nilai t-

statistik telah signifikan pada derajat keyakinan 1%, 5% dan 10%. Selain itu pada 

model tersebut juga telah menujukkan nilai F-statitik yang signifikan, dimana 

probabilitas Fhitung lebih kecil dari pada derajat keyakinan α(1%, 5% dan 10%). 

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa secara bersama, variabel Dinflasi, 

Binflasi dan ECT mempengaruhi variabel SBI dalam jangka pendek. Koefisien 

Binflasi dalam jangka pendek mempunyai pengaruh yang positif terhadap 

variabel SBI, yaitu apabila Binflasi naik sebesar 1%, maka SBI juga akan naik 

sebesar 1,04%, sedangkan nilai Error Correction Term (ECT) menunjukkan nilai t 

statistik yang signifikan.  

Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisiennya yang positif. Hal ini 

membuktikan bahwa untuk kasus di Indonesia terjadi hubungan jangka pendek 

dan secara statistik signifikan antara variabel inflasi terhadap SBI pada α sebesar 

1%, 5% dan 10%. Dari hasil pengujian statistik diperoleh nilai R2 sebesar 

32,07%, artinya persentase perubahan variabel suku bunga sebesar 32,07% 

disebabkan oleh persentase perubahan variabel inflasi sedangkan sisanya 

sebesar 67,93% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam 

model. Pada uji F diperoleh nilai probabilitas Fhitung sebesar 0.0000 yang lebih 

kecil dari pada α(5%), atau 0.0000 < 0.05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

variabel inflasi dan turunannya dalam penelitian mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama dan signifikan secara statistik terhadap variabel suku bunga. 

Dalam uji t diperoleh hasil signifikan baik untuk variabel DINFLASI, BINFLASI 

dan ECT, yakni semua probabilitas variabel DINFLASI, BINFLASI dan ECT lebih 

kecil dari pada α (5%) yakni 0.0000 < 0.05. 

Pada pengujian asumsi klasik diperoleh hasil pada uji multikolinearitas 

nilai korelasi antar variabel yang lebih kecil dari 0.85, artinya di dalam model 

tidak terdapat masalah multikolinearitas. Pada uji autokorelasi diperoleh nilai 

yang tidak signifikan yaitu nilai obs*R square yang lebih besar dari X2 tabel pada 

df (2) (22.28810 > 5.99), artinya di dalam model terdapat masalah autokolerasi. 

Setelah dilakukan proses penyembuhan diperoleh nilai standart error pada 
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pengujian OLS ke dua lebih besar dari pada nilai standard error pengujian OLS 

pertama, artinya di dalam model tidak terdapat masalah autokorelasi. Pada uji 

heteroskedastisitas diperoleh nilai nilal obs*R square yang lebih besar dari X2 

tabel pada df (6) (56.95743 > 12.59), artinya di dalam model terdapat masalah 

heteroskedastisitas. Setelah dilakukan proses penyembuhan diperoleh nilai 

pengujian standart error OLS ke tiga yang lebih besar dari pada nilai standard 

error pada pengujian OLS pertama, artinya di dalam model tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Hasil pembuktian efek Fisher dalam penelitian ini sebangun 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Coppock, Poitras dan Innes yang 

juga membuktikan keberadaan efek Fisher dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang di negara Brazil, Peru dan Afrika Selatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dalam jangka pendek, variabel inflasi satu bulan sebelumnya berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap tingkat SBI. Hal ini mengindikasikan bahwa 

inflasi satu bulan sebelumnya apabila naik 1% maka tingkat SBI akan naik 

sebesar 1,04% sedangkan nilai koefisien error correction term menujukkan 

nilai t statistik yang signifikan. Hasil analisis ECM menunjukkan bahwa efek 

Fisher jangka pendek terbukti di Indonesia dan implikasi langsung dari temuan 

tersebut adalah bahwa kekuatan kebijakan moneter untuk mempengaruhi 

tingkat bunga nominal melalui inflasi sangat mendukung untuk dilakukan di 

Indonesia. 

2. Dalam jangka panjang, variabel inflasi berkointegrasi dengan variabel SBI, 

dimana nilai Augmented Dickey Fuller (ADF) lebih tinggi dari pada nilai kritis 

McKinnon dan didukung dengan signifikannya probabilitas ADF di semua 

derajat keyakinan yakni probabilitasnya lebih kecil dari α (1%, 5%,10%). Hal 

ini menunjukkan adanya kointegrasi di antara variabel-variabel dalam 

pengamatan dan dinyatakan pula ECT (residual) stasioner; Hasil analisis 

kointegrasi menunjukkan keberadaan efek Fisher jangka panjang. Untuk itu 

otoritas moneter dalam jangka panjang diupayakan mampu mengkontrol 

tingkat inflasi yang lebih rendah dan keberadaan teori Fisher jangka panjang 

dapat dikontrol oleh kebijakan moneter. 
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3. Kebijakan moneter sebelum krisis tidak mampu untuk membawa 

perekonomian Indonesia ke arah perbaikan karena tingkat inflasi yang tercipta 

lebih besar dari pada target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Semasa krisis 

kebijakan moneter telah cukup mampu untuk meredam gejolak krisis, dimana 

tingkat inflasi turun menjadi 2.01% pada tahun 1999 yang semula pada saat 

krisis sebesar 77.63% pada tahun 1998. Manajemen kebijakan moneter 

setelah krisis hanya tertuju pada satu tujuan yakni tingkat inflasi sebagai 

sasaran utama kebijakan moneter. Kebijakan ini sangat mampu membawa 

perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, di mana tingkat inflasi yang terus-

menerus cenderung mengalami penurunan dan cenderung stabil, serta tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang melebihi target yang ditentukan pemerintah. 

Kebijakan moneter setelah krisis membawa dampak seperti yang terlihat 

dalam teori Fisher jangka panjang dimana fluktuasi tingkat inflasi dan tingkat 

suku bunga SBI cenderung bergerak bersama-sama. 

 

Rekomendasi Kebijakan 

1. Terbuktinya efek Fisher dan pentingnya variabel inflasi dan SBI dalam 

perekonomian Indonesia mengindikasikan bahwa upaya menstabilkan 

fluktuasi inflasi dan SBI dengan inflasi sebagai prioritas kebijakan moneter. 

Jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga SBI melalui operasi pasar 

terbuka seperti pada tahun 1994, maka akan menimbulkan masalah dalam 

sektor riil akibat dana masyarakat terserap semuanya di bank sehingga 

produksi nasional terhambat dan pada gilirannya harga-harga akan meningkat 

tajam dengan langkanya produk di pasaran. 

2. Kebijakan moneter perlu didukung oleh kebijakan makro lainnya yang nantinya 

dapat membawa dampak positif terhadap sektor riil. Untuk itu pemerintah 

sebaiknya memprioritaskan kebijakan seperti memberikan insentif atau 

keringan pajak bagi produsen, kebijakan peningkatan jumlah kredit yang 

dapat digunakan sektor riil untuk mendorong aktivitas produksinya dan 

penurunan suku bunga agar investasi sektor riil dapat diperbaiki dan dapat 

mendorong peningkatan produksi. 

 
 
 
 
 



Ciplis Gema Qori’ah Arista Anggi Priyono    Analisis Hubungan Inflasi Dan  
 Tingkat Suku Bunga Di Indonesia: 

      Pendekatan Teori Fisher Effect 
 

JEP-Volume 2 No.1, Maret  2013 

74 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Bank Indonesia. Berbagai Edisi. Laporan Tahunan Bank Indonesia. Jakarta: 
Bank Indonesia. 
 
Bank Indonesia. Berbagai Edisi. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Jember: 

Bank Indonesia. Bank Indonesia. 
 
Bank Indonesia. Berbagai Edisi. Laporan Kebijakan Moneter Bank Indonesia. 

Jakarta: Bank Indonesia. 
 
 
Berument, H dan Malatyali, K. 1999. Determinants of Interest Rates in Turkey. 

The Central Bank of Turkey Discussion Paper No. 9902. 
 
Boediono. 1998. Teori Pertumbuhan Ekonomi. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu 

Ekonomi No.4, BPFE, Yogyakarta. 
 
Chen dan Shrestha. 1998. Validity of the Short- and Longrun Fisher 
Relationships:An Empirical Analysis. Managerial Finance. 
 
Coppock, L dan Poitras, M. 2000. Evaluating the Fisher Effect in Long-term 

CrosscountryAverages. International Review of Economics and Finance, 
Vol. 9 Issue 2, pp. 181-192, Summer. 

 
Fisher, Irving. 1994. The Theory of Interest. New York: Macmillan. 
 
Gujarati, DN. 2003. Basic Econometric. 4th Ed. McGraw-Hill. 
 
Insukindro. 1990. Komponen Koefisien Regresi Jangka Panjang. Jurnal Ekonomi 

dan Bisnis Indonesia. Vol. V, No. 3. 
 
Insukindro. 1992. Pembentukan Model dalam Penelitian Ekonomi. Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. VII, No. 1. 
 
Kolluri, B dan Ganti, S. 1982. Empirical Evidence on the Natural Rate Hypothesis 

and Fisher Effect for the U.S. 1953–1978. Journal of Economics and 
Business. Vol. 34, Issue 3, pp. 241-246. 

 
Laksmono, R. D. 2001. Suku Bunga Sebagai Salah Satu Indikator Ekspektasi 

Inflasi. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. hal. 130-137. Laurian. 
1998. Is There Evidence of the Fisher Effect. A Dissertation Submitted to 
the Department of Economics and Accounting, University of Liverpool. 

 
Mishkin, Frederic dan Simon, J. 1995. An Empirical Of The Fisher Effect In 

Australia. NBER Working Paper 5080, April 1995. 
 
Innes, M. 2008. The Relationship between Interest Rates and Inflation in South 

Africa: Revisiting the Fisher’s Hypothesis. A Masters Thesis Submitted 
to Rhodes University, South Africa. 

 



Ciplis Gema Qori’ah Arista Anggi Priyono    Analisis Hubungan Inflasi Dan  
 Tingkat Suku Bunga Di Indonesia: 

      Pendekatan Teori Fisher Effect 
 

JEP-Volume 2 No.1, Maret  2013 

75 

Richard dan Neny. 2002. Analisa Pergerakan Suku Bunga dan Laju Ekspektasi 
Inflasi Untuk Menentukan Kebijakan Moneter di Indonesia. Jurnal 
Manajemen & Kewirausahaan Vol. 4, No. 2, September 2002: 98 – 107. 

 
Widarjono, A. 2009. Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya. Yogjakarta: 

Ekonisia: Fakultas Ekonomi UII. 
 


	cover depan.pdf (p.1)
	4. Ciplis Gema Qori’ah Arista Anggi Priyono.pdf (p.2-20)

