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ANALISIS TRIWULANAN: 
PeRkembANgAN moNeTeR, PeRbANkAN dAN SISTem

PembAyARAN, TRIWULAN I - 2013

Tim Penulis Laporan Triwulanan, Bank Indonesia

Perekonomian Indonesia pada triwulan I 2013 tumbuh melambat dibandingkan 
dengan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 6,02% (yoy), lebih 
rendah dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,11% (yoy). Sumber perlambatan 
pertumbuhan berasal dari menurunnya permintaan domestik di tengah membaiknya kinerja 
ekspor. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga disebabkan oleh penurunan daya 
beli masyarakat sebagai akibat peningkatan tekanan inflasi, khususnya makanan. Selain itu, 
konsumsi pemerintah tumbuh relatif rendah, akibat masih terbatasnya serapan belanja, khususnya 
belanja barang. Penurunan kinerja juga terjadi pada investasi, khususnya nonbangunan yang 
dipengaruhi oleh prospek permintaan domestik dan internasional yang terbatas. Penurunan 
kinerja investasi tersebut juga sejalan dengan menurunnya optimisme pelaku bisnis. Pada 
investasi nonbangunan, penurunan kinerja terutama pada investasi mesin-mesin, sejalan dengan 
perlambatan impor barang modal. Sebaliknya, ekspor menunjukkan perbaikan, didukung oleh 
penguatan ekspektasi pemulihan ekonomi global dan kenaikan volume perdagangan dunia. 
Merespons perlambatan permintaan domestik, kinerja impor mengalami kontraksi. Sumber 
tekanan pelemahan impor berasal dari impor bahan baku dan barang modal, terutama bahan 
baku untuk industri dan kendaraan penumpang yang merespons perlambatan industri serta 
moderasi penjualan kendaraan bermotor.

Di sisi eksternal, keseimbangan eksternal dalam perekonomian mengalami 
perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan 
I 2013 tercatat sebesar 2,4% terhadap PDB, turun dari 3,5% terhadap PDB pada triwulan 
sebelumnya. Perbaikan deficit transaksi berjalan disebabkan oleh membaiknya kinerja neraca 
perdagangan yang didorong oleh penurunan impor yang cukup tajam, khususnya barang-
barang konsumsi, sementara beberapa komoditas ekspor nonmigas tetap tumbuh positif. 
Sementaraitu, neraca transaksi modal dan finansial (TMF) pada triwulan I 2013 mencatat deficit 
seiring dengan menurunnya arus modal masuk karena memburuknya kondisi perekonomian 
global dan meningkatnya tekanan inflasi di dalam negeri. Dengan perkembanga ntersebut, 
jumlah cadangan devisa pada akhir Maret 2013 menjadi sebesar 104,8 miliar dolar AS atau 
setara dengan 5,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Selama triwulan I 2013, nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan depresiasi, 
meskipun lebih moderat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Moderasi tekanan 
depresiasi didorong oleh aliran masuk modal asing ke perekonomian Indonesia. Selain itu, relatif 
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moderatnya tekanan depresiasi sebagai hasil dari kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga 
stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya, baik melalui penguatan 
mekanisme intervensi valas, penerapan term deposit (TD) valas maupun pendalaman pasar 
valas. Secara rata-rata, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 0,7% (qtq) menjadi Rp.9.680 
per dolar AS dari Rp.9.613 per dolar AS pada triwulan sebelumnya. Sementara itu secara point-

to-point, rupiah mengalami depresiasi 0,82% (qtq) dan ditutup di level Rp.9.718 per dolar AS. 
Meskipun demikian volatilitas rupiah masih tetap terjaga. Volatilitas rupiah relatif lebih rendah 
jika dibandingkan dengan kawasan.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) triwulan I2013 meningkat dibandingkan 
dengan triwulan sebelumnya, dipicu oleh meningkatnya harga-harga pada kelompok 
bahan pangan. Inflasi IHK tercatat sebesar 2,43% (qtq) atau 5,90% (yoy), lebih tinggi dari 
triwulan sebelumnya yang sebesar 0,78% (qtq) atau 4,30% (yoy). Sumber utama inflasi berasal 
dari kelompok volatile food akibat terbatasnya pasokan komoditas pangan strategis, terutama 
aneka bumbu dan produk hortikultura. Sementara itu, inflasi inti relatif stabil meskipun terdapat 
tekanan dari kelompok volatile food. Stabilnya inflasi inti tersebut didukung oleh rendahnya 
tekanan dari faktor eksternal seiring dengan melambatnya harga komoditas global dan 
terjaganya stabilitas nilai tukar, kondisi permintaan dan penawaran yang seimbang, serta cukup 
terjaganya ekspektasi inflasi. Sementara itu, tekanan inflasi dari kelompok administered prices 
meningkat moderat akibat kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) pada 1 Januari 2013.

Stabilitas sistem keuangan dan fungsi intermediasi perbankan tetap terjaga 
dengan baik pada triwulan I 2013. Kinerja industri perbankan yang solid tercermin pada 
tingginya rasio kecukupan modal (CAR/Capital Adequacy Ratio) yang berada jauh di atas 
minimum 8% dan terjaganya rasio kredit bermasalah (NPL/Non Performing Loan) gross di 
bawah 5%. Sementara itu, pertumbuhan kredit hingga akhir Maret 2013 melambat menjadi 
22,2% (yoy) sejalan dengan perlambatan ekonomi domestik. Kredit modal kerja dan kredit 
investasi masih tumbuh cukup tinggi sebesar 23,7% (yoy) dan 23,2% (yoy). Sementara itu, 
kredit konsumsi tumbuh semakin lambat menjadi 18,9% (yoy). Penyaluran kredit tersebut 
diindikasi lebih ditujukan ke sektor-sektor yang produktif.

Terselenggaranya sistem pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan 
merupakan faktor penting untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan 
moneter. Selain itu, sistem pembayaran juga berperan penting untuk memperlancar aktivitas 
perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Selama triwulan I 2013, keandalan sistem 
pembayaran sebagai infrastruktur sistem keuangan tetap terpelihara dengan baik. Hal tersebut 
tercermin dari terselenggaranya sistem pembayaran yang aman dan lancar. Keandalan sistem 
pembayaran tersebut ditunjukkan dengan terpenuhinya tingkat ketersediaan (availability) sistem 
pembayaran sesuai service level yang telah ditetapkan. Bank Indonesia secara konsisten terus 
berupaya meningkatkan kinerja sistem pembayaran sebagai urat nadi perekonomian Indonesia. 
Upaya tersebut telah menunjukkan hasil yang baik, yaitu dengan semakin meningkatnya peran 
sistem pembayaran dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
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Mengukur Time inconsisTency
kebijakan Moneter di indonesia

Rini Rahmahdian1

Perry Warjiyo

This study measured the time inconsistency of monetary policy in Indonesia using the asymmetric 

preference parameter in linear exponential loss function of the central bank. Asymmetric central bank 

preference becomes an important issue since many of the results on the time inconsistency problem under 

symmetric preferences may no longer hold under asymmetric preferences. Using two sub-samples, i.e. 

before and after the implementation of central bank independence act, the conditional mean and the 

conditional variance of the output gap were estimated and then proceed to estimate the reduced form 

of the model. The results showed the existence of an asymmetric preference parameter before the Bank 

Indonesia independence act, which indicated the presence of a time inconsistency problem of monetary 

policy. This finding implies Bank Indonesia put a negative weight instead of positive weight on the 

output gap prior to its independency. However, after the implementation of central bank independence, 

the monetary policy of Bank Indonesia has been consistent with symmetric policy preference over price 

stability and output.
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output gap, inflation bias.
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I. PENDAHULUAN

Seminal paper Kydland dan Prescott (1977), Barro dan Gordon (1983) serta Rogoff (1985) 
merupakan acuan utama literatur time inconsistency. Sampai sekarang, topik dynamic 

inconsistency masih menjadi perdebatan yang menarik untuk dianalisis dalam konteks kebijakan 
moneter berdasarkan game theoritical model. Time inconsistency merujuk kepada adanya 
perbedaan respon kebijakan yang sebenarnya ditempuh dari respon kebijakan optimal yang 
telah diumumkan oleh bank sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasarkan 
ekspektasinya. Perbedaan respon kebijakan tersebut pada umumnya dimotivasi oleh keinginan 
bank sentral untuk mendorong tingkat output yang lebih tinggi.

Sebagai ilustrasi dari masalah time inconsistency, misalkan bank sentral mengumumkan 
janjinya untuk mencapai target inflasi tertentu, dan masyarakat mempercayainya, kemudian 
membentuk ekspektasi inflasi berdasarkan pengumuman tersebut. Dalam kondisi ini bank 
sentral memiliki insentif untuk tidak memenuhi janjinya dengan mencari kemungkinan untuk 
mencapai tingkat pertumbuhan output yang lebih besar, dengan konsekuensi terjadinya 
tekanan inflasi yang lebih tinggi. Namun pada akhirnya masyarakat akan mengetahui hal 
tersebut sehingga mereka akan menyesuaikan ekspektasi inflasi yang lebih tinggi. Apabila 
rangkaian kejadian tersebut berulang, maka akan terjadi apa yang disebut dengan bias inflasi, 
yaitu situasi dimana peningkatan output riil tidak terjadi tetapi inflasi menjadi lebih tinggi dari 
level yang seharusnya.

Di Indonesia, target inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia seringkali tidak dapat 
tercapai. Tingkat inflasi masih sulit untuk kovergen menuju target inflasi yang diumumkan oleh 
otoritas moneter. Semenjak tahun 2000, inflasi aktual yang tepat berada dalam kisaran target 
inflasi hanya terjadi dua kali yaitu pada tahun 2004 dan 2007 sebesar 6.4% dan 6.6% dengan 
sasaran inflasi 4.5%-6.5% di tahun 2004 dan 6%±1% pada tahun 2007. Selanjutnya pada 
periode 2003, 2006 dan 2009, meskipun pencapaian inflasi aktual lebih rendah dari target, 
tetapi nilainya berada di bawah kisaran target inflasi yang ditetapkan. Terdapatnya deviasi 
inflasi aktual dari targetnya menandakan bahwa inflasi tidak optimal karena akan menyebabkan 
terjadinya kerugian sosial pada masyarakat (Warjiyo, 2010).

Harmanta (2009) juga melaporkan lambannya penurunan inflasi menuju target yang 
ditetapkan oleh pemerintah dan Bank Indonesia baik pada periode sebelum ITF maupun 
setelah ITF. Secara rata-rata tingkat inflasi setelah era ITF adalah 7.5% hanya mengalami sedikit 
penurunan jika dibandingkan dengan era sebelum ITF dengan rata-rata tingkat inflasi 7.9%. 
Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa inflasi di Indonesia cenderung berada pada 
level yang cukup tinggi dan lamban turun menuju target inflasi otoritas moneter. Beberapa 
peneliti (diantaranya Alamsyah, 2008 dan Yanuarti, 2007) menduga bahwa hal tersebut 
disebabkan karena masih cukup tingginya persistensi inflasi di Indonesia. 

Jika hal tersebut benar lalu apakah tingginya persistensi inflasi tersebut bersumber dari 
kelembaman terhadap inflasi sebelumnya karena perilaku agen ekonomi yang cenderung 
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bersifat backward looking? Solikin (2004) menunjukkan bahwa persamaan New Keynesian 

Philips Curve (NKPC) yang membentuk inflasi pada era ITF didominasi oleh perilaku agen yang 
forward looking. Yanuarti (2007) dan Alamsyah (2008) dengan menggunakan metode studi 
yang berbeda juga menguatkan penemuan Solikin (2004). Mereka menemukan bahwa derajat 
persistensi inflasi yang disebabkan oleh perilaku ekspektasi backward looking pada era ITF 
cenderung berkurang.

Harmanta (2009) melaporkan bahwa tingginya persistensi inflasi di Indonesia disebabkan 
oleh kebijakan moneter yang belum sepenuhnya kredibel (imperfect credibility). Imperfect 

credibility ini menyebabkan lambannya proses penurunan ekspektasi inflasi oleh agen ekonomi 
dan inflasi aktual menuju targetnya. Penelitian juga menguatkan studi sebelumnya yang 
dilakukan oleh Revenna (2005). Revenna melakukan survey terhadap 82 negara dan studinya 
menempatkan kebijakan moneter Indonesia dalam kategori “low credibility” karena belum 
tercapainya target inflasi.

Isu kredibilitas kebijakan moneter berkaitan erat dengan masalah time inconsistency 

(Goeltom, 2005). Kebijakan yang bersifat time inkonsisten akan berpotensi menyebabkan 
rendahnya kredibilitas kebijakan moneter, sehingga pelaku ekonomi akan membentuk ekspektasi 
inflasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang diumumkan oleh otoritas. Jika adanya 
masalah time inconsistency dalam kebijakan moneter mengacu kepada rendahnya kredibilitas 
kebijakan moneter, selanjutnya muncul pertanyaan apakah rendahnya kredibilitas kebijakan 
moneter di Indonesia mengindikasikan terjadinya masalah time inconsistency dalam kebijakan 
moneter Bank Indonesia? Goeltom (2005) menyatakan bahwa antara periode 1990-2003 
kebijakan moneter Indonesia masih menghadapi masalah time inconsistency yang tercermin dari 
kebijakan moneter yang belum optimal, kadang terlalu longgar dan kadang terlalu ketat. 

Studi mengenai topik kelembagaan bank sentral merupakan isu yang mengemuka saat 
ini dan belum banyak dilakukan penelitian, terutama untuk kasus Indonesia. Kajian mengenai 
time inconsistency kebijakan moneter di Indonesia juga masih sangat terbatas. Studi yang 
pernah dilakukan oleh Budiyanti (2009) menemukan terdapatnya masalah time inconsistency 
kebijakan moneter di Indonesia periode sebelum dan sesudah krisis ekonomi 1997. Budiyanti 
(2009) menggunakan model standar linear kuadratik Barro-Gordon dalam menjelaskan masalah 
time inconsistency kebijakan moneter Indonesia. Model ini pada dasarnya mengasumsikan 
bahwa preferensi bank sentral terhadap output gap adalah simetri (symmetric central bank 

preference). Dengan kata lain bank sentral dianggap indifferent terhadap output gap positif 
dan negatif. 

Tetapi dalam perkembangannya, asumsi symmetric preference menuai kritik dari para 
akademisi dan praktisi moneter dalam tataran teoritis dan praktis (McCallum, 1997 dan Blinder, 
1998). Dari sisi empiris juga semakin banyak hasil penelitian yang meragukan asumsi dari 
model standar linear kuadratik dengan symmetric preference dalam menjelaskan masalah time 

inconsistency (Cukierman (2000), Ruge-Murcia (2001, 2002), Surico (2003), Tambakis (2004), 
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Gredig (2007), Ikeda (2009), dan lain-lain). Cukierman (2000) mempertanyakan apakah deviasi 
negatif dan positif output dari nilai potensialnya dalam jumlah yang sama, akan tidak disukai 
dengan porsi yang sama? Apakah bank sentral benar-benar indifferent terhadap output gap 

negatif dan output gap positif?

Asymmetric preference menjadi isu penting dan merupakan topik kajian yang layak uji, 
terutama berkaitan dengan banyaknya penelitian symmetric preference menjadi tidak hold 

dalam preferensi yang asimetri. Setidaknya terdapat tiga isu strategis yang dirumuskan sebagai 
permasalahan pada penelitian ini, pertama, apakah terdapat parameter asymmetric preference 

yang mengindikasikan adanya masalah time inconsistency kebijakan moneter di Indonesia 
periode sebelum dan sesudah independensi Bank Indonesia? Jika ya, lalu pertanyaannya, apakah 
terdapat perbedaan besaran asymmetric preference, yang mengindikasikan adanya perbedaan 
derajat time inconsistency kebijakan moneter sebelum dan sesudah independensi Bank 
Indonesia? kedua, bagaimana implikasi dari kebijakan moneter yang time (in) consistent atau 
kebijakan dengan derajat time inconsistency yang berbeda pada periode sebelum dan sesudah 
independensi Bank Indonesia dalam mempengaruhi perilaku output gap dalam menentukan 
tingkat inflasi di Indonesia? ketiga, bagaimana kinerja (pencapaian) inflasi di Indonesia sebelum 
dan sesudah independensi Bank Indonesia dalam konteks adanya kebijakan yang time (in)

consistent atau dengan adanya derajat time inconsistency yang berbeda?

Periode analisis dibagi menjadi dua sub sample, yaitu periode sebelum independensi Bank 
Indonesia (1990:1–1999:4) dan periode setelah independensi Bank Indonesia (2000:1–2009:4). 
Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan mendasar dalam kelembagaan dan penerapan 
kebijakan moneter Indonesia pada tahun 2000, yang ditandai dengan berubahnya status Bank 
Indonesia yang semula dependen menjadi independen. Independensi Bank Indonesia tersebut 
di undangkan dalam Undang-Undang Bank Indonesia No.23 Tahun 1999 yang diubah dengan 
Undang-Undang No.3 Tahun 2004 yang secara eksplisit menegaskan bahwa kebijakan moneter 
hanya difokuskan pada tujuan tunggal mencapai stabilitas harga. Pembagian sub sampel juga 
mengacu kepada Rogoff (1985) yang menyatakan bahwa pemberian independensi kepada 
bank sentral dapat mengatasi masalah time inconsistency. Dengan demikian diduga derajat 
time inconsistency juga akan berbeda pada periode sebelum dan sesudah independensi Bank 
Indonesia. 

II. TEORI

2.1. Tinjauan Teoritis Time inconsistency Kebijakan Moneter

Suatu kebijakan dikatakan time inconsistent apabila kebijakan tersebut optimal pada suatu 
periode, t0, tetapi tidak optimal pada periode yang lain, t1 (Bofinger, 2001). Time inconsistency 

mengacu kepada adanya perbedaan langkah kebijakan yang optimal yang telah diumumkan 
oleh bank sentral setelah masyarakat mengambil suatu keputusan berdasarkan ekspektasinya 
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(Kydland Prescott, 1977). Kebijakan yang time inkonsisten akan terjadi apabila terdapat informasi 
yang baru dalam perekonomian. 

Model Kydland dan Prescott

Kydland dan Prescott (1977) menganalisis time inconsistency untuk menunjukkan bahwa secara 
umum rule lebih baik daripada discretion dalam perumusan kebijakan. Dengan mengasumsikan 
hanya terdapat dua periode penentuan kebijakan, fungsi objektif dari pembuat kebijakan 
adalah:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

dimana U adalah preferensi perumus kebijakan, x merupakan variabel keputusan agen 
ekonomi, dan p adalah variabel instrumen perumus kebijakan. Selanjutnya diasumsikan bahwa 
agen ekonomi mempertimbangkan kebijakan yang dirumuskan otoritas dalam pengambilan 
keputusan ekonominya sebagai berikut:

Untuk melakukan optimisasi antar waktu, keputusan dua variabel instrumen kebijakan 
dilakukan pada periode 1.

 Kondisi yang optimal (p*1,p*2) dengan rule, diperoleh melalui first order condition 
sebagai berikut:

Untuk kebijakan yang bersifat discretionary, perumus kebijakan pada periode 1 akan 
menentukan p*1 dan p*2 seperti langkah di atas. Tetapi pada periode 2 realisasi p1 dan x1 sudah 
ada. Sehingga pada periode 2 perumus kebijakan akan memutuskan lagi:

subject to:
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Dari kondisi turunan orde pertama untuk periode 2 dengan diskresi akan menghasilkan 
kebijakan p2** sebagai berikut:

(10)

(11)

(12)

(13)

Kondisi turunan orde pertama (FOC) pada diskresi ini hanya akan sama dengan FOC rule 

di atas apabila:

Tetapi dalam kenyataannya kondisi ini sulit dipenuhi, sehingga solusi optimal dengan 
rule (p*1, p*2) akan berbeda dengan solusi optimal diskresi (p*1, p**2). Dan karena solusi 
dengan rule (p*1, p*2) memaksimalkan intertemporal utility, maka solusi dengan diskresi (p*1, 

p**2) menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan karena kebijakan diskresi pada periode 2 tidak 
mempertimbangkan pengaruhnya terhadap keputusan di periode 1 (x1,p1). 

Model Barro dan Gordon 

Barro dan Gordon (1983) menganalisis time inconsistency dalam kebijakan moneter melalui 
teori permainan (game theory) ala Nash equilibrium antara bank sentral dan sektor privat 
dalam perekonomian. Model Barro-Gordon mengasumsikan bank sentral mampu mengelola 
proses ekonomi dan mengarahkan kebijakan moneternya untuk kesejahteraan sosial yang juga 
memasukkan preferensi masyarakat. Masyarakat hanya mempunyai parameter tindakan berupa 
ekspektasi inflasi. Time inconsistency akan muncul karena: (a) masyarakat harus membentuk 
ekspektasi inflasinya pada awal periode dan memegangnya sampai akhir periode permainan, 
dan (b) bank sentral mempunyai diskresi penuh dalam menentukan strategi sepanjang waktu. 
Dalam situasi ini, target inflasi yang ditetapkan di awal periode belum tentu akan optimal pada 
akhir periode, dan akan menghasilkan kerugian sosial bagi bank sentral dan masyarakat.

Secara matematis, model Barro-Gordon dirumuskan sebagai berikut. Bank sentral 
meminimalkan social welfare loss function:

dimana b > 0 dan target inflasi awal p* = 0. Pengangguran diasumsikan mengikuti 
expexted augmented Philips curve sebagai berikut:

dengan a > 0 dan , U = kUn dimana 0 < k < 1. Selanjutnya diasumsikan bank sentral 
mempunyai kendali terhadap inflasi melalui kebijakan moneternya, sehingga laju inflasi akan 
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sejalan dengan pertumbuhan uang beredar (p = µ). Dalam kondisi ini tidak terdapat masalah 
dalam transmisi kebijakan moneter. Dengan asumsi tersebut, bank sentral meminimalkan social 

welfare loss function berikut:

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

 Dengan menentukan kondisi turunan orde pertama, maka diperoleh tingkat inflasi 
yang optimal p** sebagai berikut:

Solusi p** di atas menunjukkan adanya time inconsistency, dimana penetapan target 
p* = 0 menjadi tidak optimal pada akhir periode. Adanya expected augmented Philips curve 
menyebabkan tingkat inflasi yang optimal dipengaruhi oleh ekspektasi inflasi. Karena pada 
umumnya ekpektasi inflasi pe >0, maka tingkat inflasi yang optimal juga besar dari 0 (p** >0). 
Bahkan jika ekspektasi inflasi pe = 0 sekalipun, inflasi optimal  masih tetap besar dari 0 (p** 
>0). Hal ini disebabkan adanya parameter social cost (b) dan fenomena pengangguran (k) serta 
deviasi inflasi dari targetnya (a). Tingkat inflasi yang lebih besar dari nol (p** >0) tersebut dapat 
bersumber dari inflation surprise, bias inflasi dan inflation rule. 

InflationSurprise

Inflasi masih dapat terjadi meskipun bank sentral menetapkan target awal inflasi p* = 0, 
sepanjang bank sentral tidak berupaya menghilangkan deviasi inflasi dari targetnya karena 
kondisi sektor riil, atau dengan kata lain jika bank sentral pro growth. Dalam kondisi ini inflasi 
aktual adalah:

Social cost dari inflasi tersebut adalah:
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Inflation bias

Meskipun ekspektasi masyarakat bersifat rasional sehingga mengetahui fungsi kerugian bank 
sentral dan kurva Philips, target awal inflasi p* = 0  juga tidak akan kredibel. Dalam kondisi ini 
interaksi antara bank sentral dan agen ekonomi adalah Stackleberg game theory. Ekspektasi 
inflasi akan sama dengan target bank sentral, pe = p*. Dengan demikian tingkat inflasi aktual 
dan kerugian sosial berturut-turut adalah:

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

InflationRule

Barro dan Gordon (1983) berpendapat bahwa dengan ekspektasi rasional dan perilaku game 
yang bersifat stackleberg seperti di atas, maka kerugian sosial akan dapat dikurangi dengan 
memberikan rule kepada bank sentral bahwa inflasi p = 0 dan tingkat pertumbuhan uang 
beredar = µ. Dalam kondisi ini maka tingkat inflasi dan kerugian sosial dengan rule adalah:

Analisis di atas menunjukkan bahwa social cost yang paling rendah adalah pada 
kondisi surprise inflation dan yang paling tinggi pada inflation bias, sementara inflation rule 
berada di antaranya. Dengan demikian, dalam konteks teori permainan, model Barro-Gordon 
menghasilkan prisoner’s dilema karena strategi yang optimal bagi kedua pelaku (bank sentral 
dan masyarakat) memberikan hasil yang merugikan keduanya.

Rogoff (1985)

Rogoff (1985) menyatakan bahwa untuk mengatasi masalah time inconsistency, maka kebijakan 
moneter sebaiknya didelegasikan kepada bank sentral yang independen dan konservatif. Bank 
sentral yang independen dan bersifat inflation averse akan mampu mengurangi rata-rata 
inflasi, tetapi akan meningkatkan variabilitas output. Artinya adalah bahwa bank sentral yang 
konservatif dapat mengurangi inflation bias yang disebabkan oleh kebijakan moneter yang 
time inconsistent, tetapi di sisi lain kurang berperan dalam menstabilkan output. Pada konsep 
ini publik diasumsikan mempunyai dua pilihan untuk mencapai tujuan stabilitas harga, yaitu: 
mencapai sendiri (dengan pembentukan pemerintah) atau mendelegasikan kebijakan moneter 
kepada bank sentral yang konservatif dengan tugas yang fokus pada stabilitas harga.
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Jika dilakukan sendiri (mandat kepada pemerintah), maka pemerintah akan meminimumkan 
fungsi kerugian berikut:

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(36)

(35)

(37)

Selanjutnya untuk memudah analisis, asumsikan bahwa p* = 0 dan yp = 0. Dengan demikian 
fungsi kerugian akan menjadi:

Berikutnya dilakukan substitusi fungsi kendala ke fungsi objectif, dan dilakukan optimisasi 
untuk mendapatkan tingkat inflasi yang optimal.

Karena ekspektasi dibentuk sebelum pemerintah mengambil kebijakan, maka pe
t = Et-1 

(pt) = aby*, sehingga tingkat inflasi dan output berturut-turut adalah:

Dari kedua persamaan di atas, dapat diperoleh varians dari inflasi dan output masing-
masing sebagai berikut:

Dengan demikian jika mandat kebijakan moneter diberikan kepada pemerintah, maka 
dapat disimpulkan:
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1) Akan terjadi inflation bias, karena pe
t = > 0

2) Semakin tinggi preferensi terhadap stabilisasi output (b), maka inflasi akan menjadi 
semakin tinggi, dimana , dan 

3) Memberikan mandat kebijakan moneter kepada pemerintah yang pro growth, tidak 
akan meningkatkan output secara rata-rata, sebab output secara rata-rata adalah 0 (karena 

), sehingga , , tetapi hanya akan mengurangi volatilitas output, 
dimana 

Implikasi dari Rogoff (1985) adalah bahwa untuk mencapai tujuan stabilitas harga dalam 
arti inflasi yang rendah, maka pilihlah bank sentral yang konservatif yang lebih inflation averse. 
Jika kebijakan moneter didelegasikan kepada bank sentral yang konservatif, maka tingkat inflasi 
dan output berturut-turut adalah sebagai berikut:

(38)

(39)

 adalah preferensi bank sentral konservatif terhadap stabilisasi output, yang nilainya 
lebih rendah daripada preferensi pemerintah terhadap stabilisasi output (b), karena bank sentral 
yang konservatif lebih inflation averse, sementara pemerintah lebih pro growth, sehingga 0 
<  < b. Dengan demikian, mendelegasikan kebijakan moneter kepada bank sentral yang 
konservatif akan dapat mencapai tingkat inflasi yang lebih rendah daripada jika kebijakan 
moneter dimandatkan kepada pemerintah.

2.2. Symmetric versus Asymmetric Central Bank Preference

Symmetric Central Bank Preference

Symmetric central bank preference menggambarkan preferensi kebijakan moneter yang 
mengasumsikan bahwa bank sentral memberikan bobot kebijakan yang sama terhadap deviasi 
positif dan negatif output (pengangguran) dan atau inflasi dari targetnya. Dalam preferensi 
kebijakan moneter yang simetri terhadap output gap, bank sentral diasumsikan bersifat 
indifferent antara output gap positif dan output gap negatif. Jika terjadi deviasi positif output 

dari nilai potensialnya sebesar 1% atau jika terjadi deviasi negatif dalam jumlah yang sama 
(1%) akan menyebabkan meningkatnya kerugian bank sentral dalam jumlah yang sama. Oleh 
karena itu output gap positif dan output gap negatif tidak disukai oleh bank sentral dengan 
porsi yang sama. 

Menurut model ini, bias inflasi akan terjadi sebagai akibat dari keinginan bank sentral 
untuk mencapai tingkat output melebihi nilai potensialnya atau untuk mencapai pengangguran 
lebih rendah dari pada tingkat alamiahnya. Berdasarkan model Barro-Gordon dengan preferensi 
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kebijakan moneter yang simetri terhadap output gap, ketika bank sentral menetapkan target 
output pada tingkat potensial maka bias inflasi adalah nol.

Preferensi kebijakan moneter yang simetri secara matematis dijelaskan menggunakan 
model standar linear kuadratik yang terdiri dari fungsi kerugian bank sentral dalam bentuk 
kuadratik dan fungsi aggregate demand dan aggregate supply yang linear. 

(40)

(41)

Dimana pt adalah inflasi aktual, p* merupakan target inflasi, yt adalah output gap (deviasi 
output aktual dari output potensialnya) dan λ adalah parameter preferensi kebijakan moneter 
terhadap stabilisasi output.

Asymmetric Central Bank Preference

Asymmetric preference menggambarkan adanya perlakuan bank sentral yang berbeda (asimetri) 
dalam menghadapi resesi dan boom atau dalam merespon deviasi positif dan negatif output 
(pengangguran) dan atau inflasi dari targetnya. Berbeda dengan symmetric central bank 

preference yang digambarkan oleh fungsi standar linear kuadratik, preferensi kebijakan moneter 
yang asimetri dijelaskan oleh fungsi kerugian bank sentral yang berbentuk linear exponential 
(linex). 

Fungsi linex memiliki beberapa property penting, antara lain:pertama, fungsi linex 
memungkinkan adanya bobot kebijakan yang berbeda terhadap deviasi positif dan deviasi 
negatif ouput aktual dari nilai potensialnya. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai γ ≠ 0. Pameter 
γ < 0 mengimplikasikan bahwa gap negatif diperlakukan dengan bobot lebih besar dari pada 
gap positif. Sebaliknya γ > 0 mengindikasikan bahwa gap positif direspon dengan bobot 
kebijakan lebih besar dari pada gap negatif. Misalkan untuk γ < 0, jika output melebihi 
target atau nilai potensialnya (gap positif), bagian linear dari fungsi secara progresif menjadi 
lebih besar. Konsekuensinya, kerugian (loss) akan meningkat secara linear seiring dengan 
peningkatan output. Sebaliknya jika output berada di bawah nilai potensialnya (gap negatif), 
bagian eksponensial akan mendominasi fungsi yang menyebabkan kerugian meningkat secara 
eksponensial seiring dengan penurunan output. Oleh karena itu, deviasi negatif output dari 
targetnya diberi bobot kebijakan lebih besar dari pada deviasi positif dalam fungsi kerugian 
bank sentral. Dengan kata lain dapat diinterpretasikan bahwa bank sentral memberikan bobot 
kebijakan moneter yang berbeda pada saat kontraksi dan ekspansi output atau pada saat 
resesi dan boom. Kondisi dimana γ ≠ 0 menunjukkan terjadinya masalah time inconsistency 
dalam kebijakan moneter. Kedua, model ini mengacu kepada model standar linear kuadratik 
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untuk kasus γ → 0. Jika γ = 0, maka dengan menggunakan L’hopital rule, fungsi ini akan sama 
dengan fungsi standar linear kuadratik yang mengacu kepada model Barro-Gordon yang banyak 
digunakan dalam literatur time inconsistency.

Secara grafis, perbedaan antara symmetric preference dan asymmetric preference dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

Grafik 1.
Symmetric vs Asymmetric Central Bank Preference
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Grafik yang putus-putus adalah fungsi kerugian bank sentral dalam preferensi yang 
bersifat simetri, sedangkan grafik dengan garis yang tegas merupakan fungsi kerugian bank 
sentral dengan preferensi yang asimetri. Fungsi kerugian symmetric (kuadratik) memperlihatkan 
bahwa jika terjadi deviasi positif dan negatif output dari nilai potensialnya dalam jumlah yang 
sama, maka akan memberikan kerugian dengan jumlah yang juga sama besar. Sehingga output 

gap positif dan negatif akan direspon dengan bobot kebijakan yang sama. Tetapi dalam fungsi 
asymmetric, jika terjadi deviasi positif output dari potensialnya (output gap positif), maka 
kerugian bank sentral akan meningkat secara linear. Tetapi jika terjadi output gap negatif, 
maka kerugian bank sentral akan meningkat secara eksponensial. Dengan demikian dalam 
konteks fungsi linex dengan preferensi bank sentral yang bersifat asimetri terhadap output gap, 
output gap negatif akan direspon dengan bobot kebijakan yang lebih besar dari pada output 
gap positif oleh bank sentral dalam upaya untuk mengurangi kerugiannya.

2.3. Studi Terdahulu 

Ireland (1993) mengkaji apakah masalah time inconsistency model Barro Gordon (1983) dapat 
menjelaskan perilaku inflasi di Amerika Serikat. Meskipun data menolak prediksi dinamis 
jangka pendek antara inflasi dan pengangguran, tetapi model mampu menjelaskan prediksi 
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dinamis jangka panjang dimana bentuk hubungan kedua variabel adalah linear dan memiliki 
kointegrasi positif.

Ozlale dan Ozkan (2003) melakukan kajian mengenai masalah time inconsistency kebijakan 
moneter di Turki selama dua dekade terakhir. Dengan menggunakan fungsi kerugian kuadratik 
Barro Gordon, studi ini menunjukkan adanya masalah time inconsistency kebijakan moneter 
di Turki dalam jangka pendek dan jangka panjang. Penelitian juga mengindikasikan bahwa 
otoritas moneter Turki lebih mengarahkan kebijakan moneter untuk mencapai stabilisasi output 

ketimbang stabilisasi harga.

Sachida, Divino dan Cajueiro (2005) menguji model Barro Gordon untuk menjelaskan 
perilaku inflasi dan pengangguran Amerika Serikat yang dibagi menjadi lima periode observasi, 
yaitu periode Martin I (1951:2-1960:4), periode Martin II (1961:1-1969:4), periode jabatan Burn 
dan Miller ((1970:1-1979:2), rezim Volcker (1979:3-1987:2) dan periode Greenspan (1987:3-
2005:2). Selain itu studi ini juga mengelompokkan periode analisis secara garis besar, yaitu 
periode sebelum rezim Volcker (1951:2-1979:2) dan sesudah pengangkatan Volcker sebagai 
gubernur Federal Reserve (1979:3-2005:2). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Barro 
Gordon mampu menjelaskan perilaku inflasi dan pengangguran dalam jangka panjang pada 
periode kepemimpinan Burn dan Miller, periode Greenspan, sesudah pengangkatan Volcker, dan 
untuk periode analisis secara keseluruhan (full sample). Sedangkan dalam jangka pendek, model 
Barro Gordon hanya signifikan pada periode jabatan Greenspan. Penemuan ini kontrakdiktif 
dengan pandangan yang menyatakan bahwa Greenspan menerapkan kebijakan anti inflasi 
yang sangat kuat.

Untuk kasus Indonesia, Budiyanti (2009) menganalisa implikasi dari time inconsistency 

terhadap kebijakan moneter di Indonesia menggunakan metode maximum likelihood dengan 
algoritm Kalman filter. Dengan menggunakan data kuartalan inflasi dan output periode 1983-
2008 dan membagi periode analisis menjadi dua sub periode, hasil pengujian menunjukkan 
bahwa terdapat masalah time inconsistency dalam kebijakan moneter jangka panjang periode 
sebelum dan sesudah krisis, tetapi time inconsistency jangka pendek hanya terjadi pada periode 
sebelum krisis.

Model time inconsistency Barro-Gordon seperti yang telah diuraikan sebelumnya 
menjelaskan bahwa bias inflasi yang terjadi dalam perekonomian disebabkan oleh bank sentral 
yang terlalu berambisi untuk mengurangi jumlah pengangguran di bawah tingkat alamiahnya 
atau untuk menstimulus output melebihi tingkat potensialnya. Meskipun beberapa penelitian 
yang disampaikan sebelumnya menunjukkan berlakunya model Barro-Gordon di beberapa 
negara, tetapi asumsi Barro-Gordon dalam perkembangannya diragukan dan dipertanyakan 
oleh banyak akademisi dan praktisi moneter dalam tataran teoritis, praktis dan empiris. 

Ruge-Murcia (2002) menguji prediksi model Barro Gordon dengan menggunakan data 
inflasi dan pengangguran Amerika Serikat. Dengan menyusun sebuah model umum game 

theory dengan preferensi asimetris mengacu kepada model Barro-Gordon dan sebuah model 
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alternatif versi Cukierman sebagai kasus khusus. Pengujian ini mengasumsikan bahwa ketika 
target pengangguran berada pada tingkat alaminya, koefisien dari ekspektasi pengangguran 
adalah nol. Pada kondisi ini model Cukierman berlaku. Selanjutnya jika parameter preferensi 
terbentuk  sesuai dengan quadratic loss function, maka koefisien dari conditional variance adalah 
nol dan yang berlaku adalah model Barro-Gordon. Uji likelihood ratio menunjukkan bahwa 
retriksi yang disyaratkan oleh model Barro-Gordon ditolak oleh data, tetapi versi Cukierman 
diterima. Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa perilaku inflasi Amerika Serikat lebih tepat 
dijelaskan oleh sebuah model dimana bank sentral memiliki preferensi pengangguran yang 
asimetri, dari pada dijelaskan oleh model Barro-Gordon dengan preferensi kuadratik dan target 
pengangguran di bawah tingkat alami. Meskipun parameter preferensi asimetri tidak dapat 
diidentifikasi oleh koefisien reduced form, hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan 
bahwa Federal Reserve memberikan bobot kebijakan yang lebih besar terhadap deviasi positif 
pengangguran dari targetnya dari pada ketika terjadi deviasi negatif. Penemuan ini juga sejalan 
dengan Dolado et al. (2000) yang menemukan bahwa Federal Reserve bereaksi lebih keras 
terhadap output gap negatif dibandingkan output gap positif.

Surico (2003) mengukur time inconsistency kebijakan moneter Amerika Serikat ketika 
preferensi bank sentral adalah asimetri. Masalah time inconsistency dan bias inflasi digambarkan 
sebagai regime-specific. Pergantian rezim diduga akan menyebabkan berubahnya derajat time 
inconsistency dan rata-rata bias inflasi. Oleh sebab itu Paolo membagi periode penelitian menjadi 
dua sub sampel yaitu periode sebelum Paul Volcker menjabat gubernur Federal Reserve dan 
periode ketika Paul Volker menjabat sebagai gubernur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
target inflasi dan rata-rata  bias inflasi pada rezim sebelum Volker adalah 3.42% dan 1.01%. 
Angka ini mengalami penurunan signifikan selama dua dekade terakhir menjadi 1.96% untuk 
target inflasi dan rata-rata bias inflasi hampir tidak ada sama sekali. Studi menunjukkan bahwa 
hal ini disebabkan oleh preferensi kebijakan terhadap stabilisasi output yang lebih besar dan 
asimetri pada rezim sebelum Volcker, dan tidak demikian halnya pada saat rezim Volcker. 
Meskipun faktor lain seperti pembuatan kebijakan yang lebih baik serta kondisi supply shock 
yang lebih menyokong juga memainkan peran penting dalam menurunkan derajat time 

inconsistency dan rata-rata bias inflasi, tetapi studi Paolo hanya menjelaskan hasil kuantitatif 
dari penemuan empiris perilaku inflasi di Amerika Serikat.

Kim dan Seo (2007) menguji apakah preferensi Bank Korea konsisten dengan asumsi 
preferensi kuadratik yang menggambarkan kebijakan moneter standar pada kebanyakan 
literatur time inconsistency. Penelitian ini mengestimasi fungsi reaksi dan parameter preferensi 
asimetri  terhadap gap inflasi dan output gap periode inflation targeting di Korea. Hasil empiris 
menunjukkan bahwa parameter preferensi asimetri terhadap inflasi secara statistik adalah 
signifikan. Selanjutnya penelitian juga mengindikasikan bahwa Bank Korea memberikan bobot 
kebijakan moneter yang berlebih terhadap deviasi positif inflasi dari targetnya dari pada ketika 
terjadi deviasi negatif.
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Ikeda (2009) melakukan estimasi Time Varying of Monetary Policy (TVMP) di kawasan 
Euro menggunakan data bulanan periode 1999:1 sampai 2008:9. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa fungsi kerugian (loss function) dari ECB seringkali menyimpang dari bentuk kuadratik 
dan ECB terlihat tidak menyukai kondisi inflasioner yang disebabkan oleh ekspansi output. 
Selanjutnya estimasi preferensi mengimplikasikan pentingnya independensi ECB dari kebijakan 
fiskal masing-masing negara anggota dan pentingnya sinkronisasi business cycle dalam area 
Euro karena ECB tidak mengizinkan ekspansi ekonomi dengan mengorbankan stabilitas harga 
di kawasan Euro.

III. METODOLOGI

3.1. Data dan Variabel

Secara teknis, data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:(i) inflasi (ii) conditional mean 

output gap, dan (iii) conditional variance output gap. Inflasi dihitung sebagai perubahan IHK. 
Conditional mean dan conditional variance output gap merupakan variabel-variabel yang datanya 
tidak tersedia secara langsung, dan nilainya akan ditaksir dari data output gap. Sementara itu 
data output gap adalah selisih antara output riil dari nilai potensialnya yang dihitung dengan 
filtering menggunakan Hoderick-Prescott filter dari penelitian Tjahjono, Munandar, dan Waluyo 
(2010). Teknik perhitungan untuk data yang tidak tersedia secara langsung akan dijelaskan 
pada bagian selanjutnya. 

Data mencakup rentang waktu 1990:1 sampai dengan periode 2009:4 yang bersumber 
dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) serta publikasi lain yang relevan dengan 
studi.

 Setiap data baik langsung maupun yang dihitung akan melalui uji stasioneritas. 
Stasioneritas berarti bahwa data pada suatu titik waktu tidak berkorelasi dengan data pada 
titik waktu lain. Nachrowi dan Usman, (2006) menyatakan bahwa sekumpulan data dinyatakan 
stasioner jika nilai rata-rata dan varian dari data time series tersebut tidak mengalami perubahan 
secara sistematik sepanjang waktu, atau sebagian ahli menyatakankan bahwa rata-rata dan 
variannya konstan. Menggunakan data yang tidak stationer akan berpeluang menyebabkan 
terjadinya spurious regression. Terdapat banyak cara untuk mendeteksi stasioneritas, salah satu 
yang populer adalah uji stasioner Augmented Dickey Fuller (ADF test). Kerangka kerja yang 
digunakan pada pengujian ini adalah dengan membandingkan nilai statistik uji yang diperoleh 
dengan nilai kritis dari tabel. Hipotesis null bahwa series memiliki unit root akan ditolak jika 
nilai statistik uji yang diperoleh lebih besar (secara absolut) dari nilai kritis tabel. Pada penelitian 
ini akan digunakan uji stasioneritas menggunakan ADF test. Selanjutnya jika terdapat indikasi 
terjadinya structural break, maka pengujian stasioneritas menggunakan ADF test akan dilengkapi 
dengan pengujian Philips Peron, sebab jika terdapat structural break maka pengujian dengan 
Philip Peron adalah lebih baik.



350 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2013

3.2. Model Empiris

Model yang digunakan pada penelitian ini adalah model linear exponential (linex) yang 
mengandung parameter preferensi kebijakan yang asimetri. Model mengacu kepada Cukierman 
(2000), Ruge Murcia (2002), dan Surico (2003). Perilaku agen ekonomi dalam membentuk 
ekspektasi berdasarkan kepada augmented kurva Philips:

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

yt adalah output gap yang merupakan deviasi output aktual dari nilai potensialnya. pt 

adalah inflasi periode t dan pe
t merupakan ekspektasi inflasi periode t yang dibentuk pada periode 

t-1. ut adalah supply shock yang berpotensi terjadi menurut proses autoregresif ut = ρut-1 + εt 
dimana ρ  [0.1] dan εt merupakan i.i.d shock dengan rata-rata nol dan varians konstan σ2

t. 

Selanjutnya sektor privat memiliki ekspektasi rasional, yang diekspresikan oleh persamaan 
berikut:

Et-1 mengindikasikan pembentukan ekspektasi inflasi periode t berdasarkan kepada 
informasi yang tersedia pada periode t-1. Selanjutnya bank sentral diasumsikan memiliki kontrol 
penuh dan langsung terhadap inflasi dengan meminimalkan fungsi berikut:

Dimana δ merupakan discount factor. Untuk memunculkan parameter asymmetric 

preference, loss function dispesifikasikan dalam bentuk linear eksponential.

Dimana λ > 0, parameter λ merupakan bobot relatif kebijakan moneter terhadap stabilisasi 
output. γ adalah parameter preferensi asimetri kebijakan moneter terhadap stabilisasi output. Jika 
tidak terdapat parameter asymmetric preference dalam kebijakan moneter terhadap stabilisasi 
output maka , sehingga dengan menggunakan L’hopital rule, persamaan loss function (3.4) 
bisa dinyatakan dalam bentuk standar linear kuadratik sebagai berikut:

Oleh karena itu menurut Ruge-Murcia (2002) sangat penting untuk menguji apakah  
signifikan berbeda dari nol atau tidak untuk menunjukkan adanya time inconsistency kebijakan 
moneter.
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Time inconsistency kebijakan moneter muncul karena adanya preferensi kebijakan yang 
bersifat asimetri yang didorong oleh keinginan bank sentral untuk mencapai tingkat output yang 
melebihi nilai potensialnya, yang diwakili oleh parameter γ. Tingkat konservatisme bank sentral 
dapat ditunjukkan oleh besaran λ dan γ. Semakin konservatif bank sentral maka preferensi 
kebijakan moneter terhadap stabilisasi output (λ) akan semakin kecil dan preferensi pembuat 
kebijakan terhadap output semakin simetri yang ditunjukkan oleh semakin rendahnya nilai 
absolut γ.

Selanjutnya dilakukan minimisasi persamaan (3.4) dengan kendala persamaan (3.1) yang 
merupakan persamaan kurva Philips dan kendala tambahan persamaan (3.2) yang merupakan 
asumsi ekspektasi rasional, sehingga diperoleh ekspresi persamaan berikut:

(47)

(48)

Untuk dapat mengidentifikasi nilai  maka dilakukan transformasi persamaan dengan 
melinearkan bentuk eksponensial persamaan (3.6) dengan menggunakan first order taylor 

ekspansion, dan diperoleh ekpresi persamaan berikut:

Dengan menyusun ulang persamaan di atas, diperoleh persamaan reduced form 

berikut:

(49)

(50)

Dimana :

Tahapan selanjutnya adalah menghilangkan tanda ekspektasi. Berdasarkan kepada Ruge-
Murcia (2002), nilai ekspektasi pada persamaan di atas dapat diganti dengan nilai aktual dengan 
membentuk conditional mean dan conditional variance dari output gap, sehingga diperoleh 
ekspresi persamaan sebagai berikut:

Dimana Et-1yt adalah conditional mean dari ouput gap, dan σ2
y,t merupakan conditional 

variance dari output gap. Rata-rata target inflasi p* diasumsikan terdistribusi secara normal di 
sekitar konstanta c, dan εt merupakan reduced form disturbance.
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3.3. Teknik Estimasi

Pada penelitian ini, pengujian empiris akan dilakukan menggunakan persamaan reduced form 
(3.9). Pengujian menggunakan reduced form (3.9) menimbulkan beberapa permasalahan, antara 
lain data ekspektasi dari output gap dan conditional variance tidak tersedia secara langsung. 
Oleh sebab itu diperlukan beberapa tahapan pengujian pendahuluan untuk mendapatkan 
nilai ekspektasi output gap (conditional mean output gap) serta conditional variance sebelum 
melakukan estimasi model reduced form.

Mempertimbangkan hal ini, maka pengujian empiris dilakukan dengan metode 2 step 
OLS. Tahapan pertama adalah menaksir conditional mean dan conditional variance output 

gap. Tahapan kedua adalah meregres model reduced form (3.9) menggunakan hasil estimasi 
pada tahapan pertama. Pengujian mula-mula akan dilakukan untuk periode sampel secara 
keseluruhan (full sample: 1990:1-2009:4). Selanjutnya periode estimasi akan dibedakan 
menjadi dua sub sampel yaitu sebelum independensi Bank Indonesia (1990:1-1999:4) dan 
sesudah independensi Bank Indonesia (2000:1-2009:4). Pembagian sub sampel ini bertujuan 
untuk melihat perbedaan derajat time inconsistency kebijakan moneter sebelum dan sesudah 
independensi Bank Indonesia.

Estimasi Conditional Mean Output Gap

Nilai ekspektasi dari output gap diestimasi dengan cara melakukan smoothing terhadap output 

gap dengan menggunakan metode deret waktu Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving 

Average (ARIMA). Metode ini sangat baik untuk meramalkan data yang mempunyai pola yang 
kurang jelas, karena tidak mengasumsikan bentuk pola data tertentu. ARIMA atau model 
Box Jenkins memfokuskan pada kombinasi prinsip-prinsip regresi dan metode pemulusan 
(smoothing). ARIMA (p,d,q) merupakan gabungan AR(p) dan MA (q), dimana p adalah ordo dari 
autoregresif, d adalah ordo integrasi, dan q merupakan ordo dari moving average. Pemilihan 
model ARIMA (p,d,q) atau ARMA (p,q) akan ditentukan oleh derajat integrasi atau stasioneritas 
dari output gap. Jika data output gap stastioner di level maka estimasi nilai ekspektasi output 

gap dilakukan dengan ARMA (p,q). Tetapi jika output gap terintegrasi pada first difference atau 
orde yang lebih tinggi, maka penaksiran akan dilakukan dengan ARIMA (p,d,q).

Untuk melakukan estimasi dengan model ARIMA, ada beberapa tahapan yang harus 
dilakukan. Pertama, melakukan identifikasi model berupa identifikasi derajat integrasi atau 
kestationeran data dan identifikasi ordo ARIMA. Kedua, estimasi parameter dari model yang 
telah dipilih sesuai hasil identifikasi. Ketiga, diagnostic checking dan pemilihan model yang 
terbaik berdasarkan kepada beberapa kriteria: (i) koefisien yang signifikan secara statistik (dilihat 
dari t statistik dan atau p-valuenya), (ii) error yang random atau white noise (ditunjukkan oleh 
nilai Q statistik yang melebihi derajat kepercayaan 5% (Q statistic > a)), dan (iii) standar error 

regresi yang paling kecil.
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Estimasi Conditional Variance Output Gap

Conditional variance output gap akan diestimasi dengan menyusun suatu spesifikasi model 
menggunakan ARCH/GARCH. Dengan mengacu kepada Ruge-Murcia (2002), conditional 

variance akan ditaksir dengan meregresikan output gap terhadap lagnya. Sehingga variabel ini 
akan menjelaskan bagaimana lag output gap akan membantu memprediksi tingkat inflasi secara 
non linear. Tetapi pemodelan menggunakan ARCH/GARCH hanya valid pada framework time 
series dimana output gap adalah conditionally heteroscedastic atau jika σ2

y,t berubah sepanjang 
waktu. Oleh karena itu sebelum menaksir conditional variance menggunakan ARCH/GARCH, 
terlebih dahulu akan dilakukan pengujian langrange multiplier (LM test) untuk mengetahui 
apakah model mengandung efek ARCH atau tidak. Jika LM test adalah signifikan atau terdapat 
efek ARCH, berarti model mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga pemodelan dengan 
ARCH/GARCH adalah valid.

IV. HASIL DAN ANALISIS

4.1. Estimasi Conditional Mean Output gap

Nilai ekspektasi dari output gap diperoleh dengan melakukan smoothing terhadap output gap 
menggunakan metode ARIMA (p,d,q), dimana p adalah ordo dari autoregresif, d adalah ordo 
integrasi, dan q merupakan ordo dari moving average. Data output gap yang digunakan adalah 
output gap yang diestimasi dengan metode Hodrick Prescott filter.

Berdasarkan hasil pengujian stationeritas diketahui bahwa output gap sudah stasioner 
di level (terintegrasi pada orde 0 I(0)), sehingga ordo d adalah 0 (d=0). Hal ini mengindikasikan 
bahwa model yang akan digunakan adalah Autoregressive Moving Average (ARMA). Selanjutnya 
untuk mendapatkan ordo maksimal p dan q (AR(p) dan MA(q)) akan dilihat dari banyaknya 
koefisien autokorelasi yang signifikan berbeda dari nol. Ordo maksimal AR(p) dilihat dari garis 
partial autocorrelation, sedangkan ordo maksimal MA(q) dilihat dari garis autocorrelation. Dari 
hasil pengujian diketahui bahwa ordo maksimal untuk AR adalah 1 dan ordo maksimal untuk 
MA adalah 3. Sehingga model yang akan diestimasi adalah ARMA (1,1), ARMA (1,2), dan ARMA 
(1,3). Hasil estimasi parameter dari model sesuai identifikasi disajikan pada Tabel 1.

Tahapan selanjutnya adalah menentukan model ARMA yang paling baik sesuai dengan 
kriteria yang telah disampaikan sebelumnya. Model terpilih adalah ARMA (1,1). Model ARMA 
(1,1) dipilih karena memiliki residual yang white noise. Dari ketiga spesifikasi model ARMA yang 
diuji, hanya ARMA (1,1) yang memiliki residual white noise. Oleh karena itu nilai conditional 

mean output gap akan diestimasi menggunakan fitted value ARMA (1,1).
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4.2. Estimasi Conditional Variance

Conditional variance ditaksir dengan meregresikan output gap terhadap lagnya. Dengan 
demikian variabel ini akan menjelaskan bagaimana lagoutput gap akan membantu memprediksi 
tingkat inflasi secara non linear. Tetapi prediksi ini hanya valid pada framework time series dimana 
output gap adalah conditionally heteroscedastic atau jika σ2

y,t berubah sepanjang waktu. Jika 
σ2

y,t konstan, maka koefisien β tidak akan teridentifikasi. Oleh karena itu sangat penting untuk 
menguji apakah conditional variance bersifat time-varying. Untuk keperluan tersebut, output 

gap diregresikan terhadap 4 lagnya menggunakan OLS. Selanjutnya dilakukan pengujian LM 
(Langrange Multiplier) untuk mendeteksi apakah model mengandung efek ARCH atau tidak. 
Jika terdapat efek ARCH maka hipotesis nol dengan no conditional heteroscedastic adalah 
ditolak. Sehingga penggunaan ARCH/GARCH adalah valid. 

Hasil statistik uji F maupun TR2 memiliki p-value sebesar 0.013 dan 0.016 yang lebih 
kecil dari tingkat kepercayaan 5% mengindikasikan bahwa model mengandung efek ARCH. 
Dengan demikian pemodelan dengan metode ARCH/GARCH adalah valid. Selanjutnya 
conditional variance dari output gap akan diestimasi menggunakan GARCH (1,1), sebab 
sepanjang pengujian ARCH-LM adalah signifikan, maka koefisien dengan pemodelan GARCH 
(1,1) adalah lebih baik. 

Tahapan berikutnya adalah melakukan pengujian efek ARCH dari model GARCH (1,1) 
untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan telah mampu menangkap seluruh 
efek ARCH dari output gap. Tabel 2 memperlihatkan hasil pengujian efek ARCH menggunakan 
OLS dan GARCH (1,1). 
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Hasil pengujian memperlihatkan bahwa residual sudah tidak mengandung efek ARCH lagi 
yang berarti bahwa model sudah dapat menangkap seluruh masalah heteroskedastisitas pada 
output gap. Dengan demikian conditional variance output gap sudah dapat ditaksir dengan 
menggunakan GARCH (1,1).

4.3. Uji Stasioneritas

Suatu teknik modern untuk mendeteksi stasioneritas adalah dengan melakukan uji akar unit. 
Salah satu pengujian yang popular adalah uji stasioner Augmented Dickey Fuller (ADF test). 
Kerangka kerja yang digunakan pada pengujian ini adalah dengan membandingkan nilai 
statistik uji yang diperoleh dengan nilai kritis dari tabel. Hipotesis null bahwa series memiliki 
unit root akan ditolak jika nilai statistik uji yang diperoleh lebih besar (secara absolut) dari nilai 
kritis tabel. Pada penelitian ini akan digunakan uji unit root menggunakan ADF test untuk 
mengetahui tingkat stasioneritas masing-masing variabel yang digunakan. Untuk melengkapi 
pengujian stasioneritas menggunakan Augmented Dickey Fuller, pengujian unit root juga 
dilakukan menggunakan Philips Peron. Hal ini disebabkan karena terjadinya structural break 

pada perekonomian Indonesia periode sebelum independensi Bank Indonesia, yaitu tahun 
1997:3 sampai 1998:3. Jika perekonomian mengalami structural break, maka hasil pengujian 
stasioneritas menggunakan Philip Peron adalah lebih baik. Berikut adalah ringkasan hasil uji 
stasioner menggunakan ADF dan Philip Peron.

Kedua metode pengujian memberikan kesimpulan yang sama, yaitu semua series 
terintegrasi pada derajat yang sama, dimana semua variabel yang digunakan stationer di level. 
Sehingga pengujian time series yang mensyaratkan data harus stationer sudah terpenuhi.
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4.4. Pengujian Empiris

Hasil Estimasi

Pengujian empiris dilakukan menggunakan reduced form (3.9). Tetapi karena terjadinya 
structural break pada perekonomian Indonesia yang disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 
1997, maka variabel dummy krisis akan ditambahkan ke reduced form untuk periode pengujian 
sampel secara keseluruhan (full sample) dan periode sebelum independensi Bank Indonesia. 
Nilai variabel dummy adalah 1 pada saat krisis dan 0 pada saat tidak krisis. Dengan demikian 
spesifikasi model yang digunakan untuk periode pengujian keseluruhan sampel (full sample) 
dan periode sebelum independensi adalah sebagai berikut:
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(51)

(52)

Sedangkan untuk periode setelah independensi Bank Indonesia menggunakan model 
reduced form tanpa dummy sebagai berikut:
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Untuk mengoreksi masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi pada error term, maka 
pada pengujian ini digunakan estimator Newey-West untuk menghitung standard error pada 
matriks kovarian (Greene, 2008). 
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Time Inconsistency Kebijakan Moneter dengan Asymmetric Preference

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada periode sebelum independensi, Bank Indonesia 
menghadapi masalah time inconsistency kebijakan moneter. Hal ini terlihat dari signifikannya 
koefisien β. Koefisien β yang signifikan mengindikasikan bahwa parameter kunci γ yang 
merupakan parameter asymmetric preference adalah signifikan berbeda dari nol. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa preferensi kebijakan moneter Bank Indonesia pada periode sebelum 
independensi adalah bersifat asimetri terhadap output gap. Terdeteksinya keberadaan parameter 
asymmetric preference mengindikasikan bahwa otoritas moneter memiliki preferensi kebijakan 
yang bersifat asimetri dalam merespon kondisi perekonomian yang mengalami resesi dan 
boom. Artinya Bank Indonesia memberikan bobot kebijakan dan perlakuan yang berbeda dalam 
merespon kondisi perekonomian yang sedang kontraksi (output gap negatif) dan ekspansi 
(output gap positif). 

Nilai β > 0 mengimplikasikan parameter asymmetric preference γ < 0 (karena λ dan θ 
> 0). Kondisi ini berarti bahwa Bank Indonesia pada periode sebelum independensi tidaklah 
bersifat indifferent antara output gap negatif dan output gap positif. Output gap negatif relatif 
lebih tidak disukai daripada output gap positif. Sehingga otoritas moneter memiliki insentif 
untuk memberikan bobot kebijakan yang lebih besar terhadap deviasi negatif output dari nilai 
potensialnya (output gap negatif) daripada ketika perekonomian mengalami deviasi positif 
(output gap positif). Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Bank Indonesia lebih fokus 
pada output gap pada masa resesi. 

Hal ini dapat dimaklumi, karena pada saat perekonomian mengalami kontraksi dalam 
arti terjadinya output gap negatif, maka dengan mengacu kepada fungsi kerugian bank sentral 
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yang berbentuk linex, kerugian bank sentral akan meningkat secara eksponensial. Sementara 
pada saat boom dimana terjadi output gap positif, kerugian bank sentral dalam konteks fungsi 
linex hanya meningkat secara linear. Dengan demikian bank sentral memiliki insentif untuk 
lebih fokus pada output gap pada masa resesi untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi 
jangka pendek dalam upaya untuk meminimalkan kerugiannya. Kondisi ini mengindikasikan 
bahwa otoritas moneter memiliki preferensi yang asimetri (asymmetric central bank preference) 
terhadap output gap, dengan memberikan bobot kebijakan yang lebih besar terhadap output 

gap negatif dari pada output gap positif. Tetapi tindakan tersebut sangat inflasioner, karena 
dalam jangka panjang kebijakan moneter diyakini tidak dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi. Akibatnya output tetap berada pada level mula-mula, sedangkan inflasi melaju lebih 
tinggi. 

Kondisi ini diduga memiliki relevansi yang kuat dengan potret kebijakan moneter 
sebelum independensi. Dimana pada periode ini, berdasarkan kepada Undang-Undang No.13 
Tahun 1968 tentang Bank Sentral,  Bank Indonesia memiliki tujuan yang beragam (multiple 

objective), yaitu: pertama, mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas rupiah, dan kedua, 
mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna 
meningkatkan taraf hidup rakyat. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut tidak selalu sejalan dan 
seringkali saling tumpang tindih. Dengan tujuan ganda tersebut, preferensi kebijakan moneter 
Bank Indonesia bersifat asimetri terhadap output gap, karena selain menjaga stabilitas harga, 
bank Indonesia juga berperan sebagai agen pembangunan, yang berkewajiban menyediakan 
lapangan kerja. Sehingga ketika perekonomian mengalami kelesuan, Bank Indonesia memiliki 
insentif untuk melakukan akomodasi kebijakan untuk menambah kesempatan kerja dan 
menstimulus output, sehingga berpotensi mengorbankan tujuan stabilitas harga. Dengan adanya 
penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dalam merespon 
kondisi perekonomian yang sedang terjadi, mencerminkan kebijakan moneter Bank Indonesia 
bersifat diskresi dan time inconsistent.

Penemuan ini menguatkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budiyanti (2009) 
yang menemukan bahwa pada periode sebelum krisis (1990-1997) Bank Indonesia menghadapi 
masalah time inconsistency jangka pendek dan jangka panjang. Hasil penelitian juga konsisten 
dengan Goeltom (2005) yang menyatakan bahwa kebijakan moneter Bank Indonesia periode 
1990-2003 masih menghadapi masalah time inconsistency, yang terlihat dari kebijakan moneter 
yang kadang terlalu ketat (too tight) dan kadang terlalu longgar (too loose).

Beralih ke sub sampel setelah independensi Bank Indonesia, masalah time inconsistency 

kebijakan moneter pada periode ini sudah tidak terdeteksi lagi, yang terlihat dari nilai koefisien 
β yang sudah tidak signifikan secara statistik. Koefisien β yang tidak signifikan mengimplikasikan 
bahwa parameter asymmetric preference (γ) adalah sama dengan nol. Artinya preferensi 
kebijakan moneter Bank Indonesia adalah bersifat simetri (symmetric central bank preference) 
terhadap output gap (positif dan negatif). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa Bank 
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Indonesia adalah indifferent antara output gap positif dan output gap negatif. Preferensi yang 
simetri terhadap output gap mencerminkan kebijakan moneter yang konsisten dan komit dalam 
mencapai tujuan inflasi yang rendah, dengan mengurangi unsur diskresi dalam merespon kondisi 
perekonomian yang sedang terjadi (boom atau resesi). Dengan demikian kebijakan moneter 
pada periode sesudah independensi Bank Indonesia sudah bersifat simetri dan konsisten pada 
tujuan mencapai inflasi yang rendah. 

Penemuan ini diduga memiliki relevansi yang kuat dengan status independensi Bank 
Indonesia. Independensi Bank Indonesia ditandai dengan lahirnya undang-undang yang 
secara tegas mensyaratkan kebijakan moneter untuk fokus pada pencapaian tujuan stabilitas 
harga sebagai tujuan tunggal kebijakan moneter, dengan mengabaikan intervensi dari pihak 
lain. Kebijakan dengan preferensi yang sudah simetri pada periode ini juga memperlihatkan 
membaiknya kinerja kebijakan moneter menggunakan kerangka kerja inflation targeting.  
Dengan demikian preferensi kebijakan moneter adalah bersifat simetri dan fokus pada inflasi 
yang rendah, sehingga unsur akomodatif dapat dikurangi dan masalah temporal inconsistency 
dapat dihindari. Temuan ini sesuai dengan Rogoff (1985) yang menyatakan bahwa untuk 
mengatasi masalah time inconsistency, maka kebijakan moneter harus didelegasikan kepada 
bank sentral yang independen dan konservatif. Bank sentral yang konservatif adalah bank 
sentral yang lebih menyukai inflasi yang rendah (inflation averse).

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa time inconsistency  berkaitan erat dengan 
kredibilitas kebijakan moneter (Goeltom, 2005). Semakin konsisten kebijakan moneter, maka 
akan semakin kredibel kebijakan tersebut dalam persepsi agen ekonomi. Hasil pengujian empiris 
yang menemukan bahwa kebijakan moneter periode setelah independensi yang sudah time 

consistent, dalam kenyataannya juga diikuti oleh peningkatan kredibilitas kebijakan moneter 
Bank Indonesia. Harmanta (2009) melaporkan bahwa kredibilitas kebijakan moneter Bank 
Indonesia mengalami peningkatan pasca penerapan ITF, meskipun belum sepenuhnya kredible 
(imperfect credibility). Hal ini dapat dimaklumi mengingat penerapan ITF secara penuh yang 
masih relatif singkat. 

Pengaruh Output Gap terhadap Inflasi

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa pengaruh output gap terhadap inflasi adalah negatif 
signifikan pada periode sebelum independensi. Artinya, semakin lebar output gap, maka inflasi 
semakin rendah, sebaliknya semakin kecil gap antara output aktual dengan potensialnya, maka 
inflasi akan semakin tinggi. Dalam konteks kebijakan moneter yang bersifat time inconsistent 

dengan preferensi kebijakan moneter yang bersifat asimetri, otoritas moneter memberikan 
bobot kebijakan yang lebih besar terhadap output gap negatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa 
ketika deviasi output dari potensialnya adalah negatif, maka akan direspon oleh kebijakan 
moneter yang ekspansif untuk mendorong output kembali ke potensialnya atau setidaknya 
untuk memperkecil gap negatif tersebut. Tentu saja kebijakan ekspansif ini akan mendorong 
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laju inflasi menjadi lebih tinggi. Akibatnya, preferensi bank sentral yang bersifat asimetri akan 
menyebabkan semakin besarnya tekanan output gap negatif dalam mendorong laju inflasi.

Hasil pengujian juga mengindikasikan bahwa pengaruh output gap terhadap inflasi adalah 
bersifat non linear. Hal ini merefleksikan kurva Philips di Indonesia yang tidak linear sesuai dengan 
Solikin (2004). Bukti yang kuat tentang adanya ketidaklinieran kurva Phillips juga ditemukan 
pada hasil penelitian Laxton et al. (1995), Clark et al. (1996), Debelle dan Laxton (1997), dan 
Fisher et al. (1997)2. (Solikin, 2004) melaporkan bahwa ketidaklinieran (non-linearity) tersebut 
antara lain disebabkan oleh adanya keterbatasan kapasitas (capacity constraints) tercermin pada 
lebih kuatnya pengaruh shocks kelebihan permintaan (excess demand) dalam mendorong inflasi 
dari pada shocks kelebihan penawaran (excess supply) dalam meredam inflasi.

Sementara itu pada periode setelah independensi Bank Indonesia, pengaruh output gap 

terhadap inflasi sudah tidak terlihat lagi, yang dijelaskan oleh koefisien a yang sudah tidak 
signifikan secara statistik. Hal ini diduga disebabkan karena semakin berkurangnya preferensi 
kebijakan moneter terhadap stabilisasi output (λ) dalam kerangka kerja inflation targeting. Kondisi 
ini menjelaskan bahwa dalam kebijakan moneter dengan adanya komitmen maka tingkat inflasi 
akan independen dari tekanan output gap. Temuan ini mengindikasikan adanya perubahan 
perilaku kurva Philips di Indonesia sesuai dengan Solikin (2004). Solikin (2004) menemukan 
bahwa keberadaan dan perilaku kurva Philips mengalami perubahan dari waktu ke waktu, 
sejalan dengan perubahan struktur fundamental perekonomian. Secara khusus, penelitian Solikin 
melaporkan bahwa pola pembentukan ekspektasi dan linieritas dalam kurva Phillips mengalami 
perbedaan (perubahan) yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah krisis. 

Koefisien a dan β yang tidak signifikan merefleksikan Bank Indonesia sebagai bank sentral 
yang semakin konservatif (hawkish central bank). Tingkat konservatisme bank sentral menurut 
Rogoff (1985) dapat dijelaskan oleh parameter λ dan γ. Bank sentral yang konservatif ditandai 
dengan semakin berkurangnya preferensi kebijakan moneter terhadap stabilisasi output (λ yang 
semakin kecil) dan preferensi kebijakan moneter yang semakin simetri (γ semakin rendah).

Inflasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pencapaian inflasi secara rata-rata pada periode setelah 
independensi adalah lebih rendah dari pada rata-rata inflasi periode sebelum independensi. 
Dimana jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, tingkat inflasi periode sebelum 
independensi adalah 7.77%, lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelum independensi 
yang sebesar 7.83%. Tetapi pencapaian inflasi tidak terlalu menggembirakan, karena hanya 
mengalami penurunan yang sangat kecil. Hal ini mencerminkan lambannya proses penurunan 
inflasi di Indonesia. Beberapa penelitian sebelumnya juga melaporkan hal serupa, dimana 
proses penurunan inflasi menuju target yang diumumkan oleh otoritas moneter dinilai lamban. 

2 3Lihat Solikin (2004). Kurva Philips dan Perubahan Struktural di Indonesia: Keberadaan, Linearitas, dan Pembentukan Ekspektasi
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Harmanta (2009) melaporkan lambannya proses penurunan inflasi di Indonesia disebabkan 
oleh kebijakan moneter yang belum sepenuhnya kredibel (imperfect credibility). Rendahnya 
kredibilitas kebijakan moneter mendorong masyarakat membentuk ekspektasi inflasi yang 
lebih tinggi sehingga inflasi aktual melebihi target yang diumumkan oleh otoritas moneter. 
Tabel 5.6 memperlihatkan nilai ekspektasi inflasi masyarakat selalu lebih tinggi daripada target 
yang diumumkan, kecuali pada tahun 2003 dan 2007 dimana ekspektasi inflasi adalah lebih 
rendah daripada target.
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Inflasi yang diukur berdasarkan kepada IHK pada dasarnya dibentuk oleh 3 komponen, 
yaitu inflasi inti (core inflation), administered prices, dan volatile foods. Grafik 5.1 berikut 
menggambarkan dekomposisi inflasi di Indonesia untuk periode pra krisis, periode krisis, pra 
ITF dan periode implementasi ITF secara penuh.

Grafik 2.
Dekomposisi Inflasi di Indonesia
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Dari Grafik terlihat bahwa komponen inflasi yang bersumber dari administered prices 
dan volatile food cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan dengan inflasi inti. Inflasi inti 
relatif lebih stabil dan menunjukkan kecenderungan yang sedikit menurun pada periode 
setelah independensi Bank Indonesia (pra ITF dan implementasi ITF) jika dibandingkan dengan 
periode sebelumnya. Dari ketiga komponen tersebut, hanya inflasi inti yang dapat dikendalikan 
oleh kebijakan moneter, sedangkan administered prices merupakan harga beberapa komoditi 
strategis yang diatur oleh pemerintah, seperti harga BBM, listrik, LPG dan sebagainya. Sementara 
itu tekanan inflasi yang bersumber dari volatile food lebih ditentukan kelenturan sisi supply 
yang sangat rentan terhadap fenomena alam seperti perubahan iklim, gagal panen, bencana 
alam dan sebagainya. 
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Tabel 4.6 memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan Grafik 4.1. Inflasi 
periode setelah independensi (pra ITF dan pasca ITF) didominasi oleh inflasi yang tidak bisa 
dikendalikan oleh kebijakan moneter (administered price dan volatile food). Besarnya pengaruh 
administered prices dan volatile foods dalam pencapaian kinerja inflasi pada periode setelah 
independensi Bank Indonesia menyumbang inflasi yang cukup signifikan pada periode ini, 
seperti (i) rencana pengurangan subsidi dan penyesuaian harga komoditas strategis (BBM, listrik, 
LPG, dan sebagainya) menuju mekanisme pasar dan (ii) sering terjadinya gangguan pasokan 
dan distribusi komoditas pokok (beras, gula, gandum, cabe, semen, bumbu-bumbuan, dan 
lain-lain). Sedangkan untuk inflasi yang dapat dikendalikan oleh kebijakan moneter (inflasi inti) 
memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun dibandingkan dengan periode sebelum 
independensi (pra krisis). Hal ini memperlihatkan kinerja kebijakan moneter yang semakin baik 
pada periode setelah independensi Bank Indonesia, dan komit pada tujuan tunggal mencapai 
stabilitas harga.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan beberapa kesimpulan, pertama, kebijakan moneter Bank 
Indonesia periode sebelum independensi mendeteksi adanya parameter asymmetric preference 

yang mengindikasikan adanya masalah time inconsistency dengan preferensi kebijakan moneter 
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yang bersifat asimetri terhadap output gap, sedangkan pada periode setelah independensi, 
kebijakan moneter sudah time consistent dengan preferensi kebijakan moneter yang simetri.
Kedua, kebijakan moneter yang time inconsistent pada periode sebelum independensi 
menyebabkan besarnya tekanan output gap negatif terhadap inflasi, sedangkan kebijakan 
moneter yang konsisten setelah independensi telah mampu menghilangkan pengaruh output 

gap terhadap inflasi. Ketiga, penerapan ITF yang konsisten pada periode setelah independensi 
telah mampu mengarahkan pencapaian inflasi pada tingkat yang lebih rendah, meskipun proses 
penurunannya terkesan lamban dan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Ketiga kesimpulan di atas memiliki beberapa implikasi, pertama, perlunya Bank Indonesia 
untuk meningkatkan konsistensi. Berkaitan dengan fakta empiris yang telah disampaikan, maka 
efektivitas pencapaian sasaran akhir kebijakan moneter dengan sasaran tunggal stabilitas harga 
akan sangat bergantung pada sejauh mana komitmen Bank Indonesia untuk menghindari 
masalah temporal inconsistency dalam mengupayakan perkembangan inflasi yang rendah dan 
stabil. Kebijakan moneter sebaiknya dilakukan dengan lebih konsisten berdasarkan kepada 
rule yang jelas dan mengurangi unsur akomodatif (diskresi). Kebijakan moneter yang konsisten 
dengan ITF terbukti telah mampu menurunkan inflasi, meskipun pencapaian inflasi belum 
terlalu memuaskan. Untuk lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap reputasi 
Bank Indonesia, maka Bank Indonesia perlu semakin meningkatkan konsistensi kebijakan 
moneter yang komit kepada tujuan tunggal mencapai stabilitas harga. Implikasi kedua adalah 
perlunya meningkatkan koordinasi. Mengingat tidak semua komponen inflasi dapat dipengaruhi 
oleh kebijakan moneter (administered prices dan volatile food), maka perlu koordinasi yang 
selaras antara kebijakan moneter  dengan kebijakan pemerintah lainnya untuk mengurangi 
tekanan inflasi yang bersumber dari administered prices dan supply constraint. Oleh karena 
itu koordinasi yang telah terjalin antara pemerintah dengan Bank Indonesia selama ini perlu 
semakin ditingkatkan guna mencapai tujuan stabilitas harga. Di samping untuk meminimalkan 
besarnya tekanan inflasi yang berasal dari kenaikan administered prices dan volatile foods, 
koordinasi kebijakan sangat penting untuk penguatan sinergi dalam pengelolaan ekonomi secara 
keseluruhan. Implikasi ketiga adalah perlunya meningkatkan komunikasi. Pengelolaan ekspektasi 
inflasi sangat penting dalam kerangka kerja kebijakan moneter yang baru (inflation targeting 

framework), mengingat besarnya pengaruh ekspektasi inflasi sebagai faktor penyebab inflasi. 
Karena pola pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat yang masih dominan bersifat backward 

looking, maka kebijakan moneter yang lebih transparan dibutuhkan untuk mengurangi adanya 
asimetri informasi antara Bank Indonesia dan agen ekonomi. Bank Indonesia perlu meningkatkan 
komunikasi kebijakan moneter, agar bisa mengarahkan pola pembentukan ekspektasi 
masyarakat menjadi bersifat antisipatif (forward looking) sesuai dengan yang disyaratkan 
oleh kerangka kerja inflation targeting. Tujuan utama dari penguatan strategi komunikasi ini 
adalah untuk membantu secara bertahap menurunkan dan mengarahkan ekspektasi inflasi di 
masyarakat ke sasaran inflasi yang telah ditetapkan.
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I. PENDAHULUAN

Indonesia merasakan dampak yang besar oleh krisis ekonomi Asia yang tahun 1997. Saat 
itu Indonesia mengalami masalah ekonomi multi dimenasi termasuk defisit neraca berjalan 
yang cukup besar dan depresiasi nilai tukar. Meningkatnya ketidakpastian menyebabkan arus 
modal keluar, diikuti dengan masalah likuiditas di banyak bank. Sebagai lender of last resort, 
Bank Indonesia menyediakan pinjaman likuiditas untuk bank, namun, hal ini menyebabkan 
peningkatan suplai uang dan memacu hiperinflasi.

Salah satu faktor pendukung terjadinya krisis di tahun 1997 adalah karena bank sentral 
tidak independen. Saat rezim politik sebelumnya (Orde Lama), bank sentral selalu membiayai 
defisit budget pemerintah dengan mencetak uang. Pada rezim yang baru (Orde Baru), bank 
sentral diberikan mandat oleh pemerintah untuk mendukung tujuan pemerintah untuk selalu 
mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Oleh karenanya, Bank 
Indonesia kesulitan untuk mengendalikan stabilitas harga yang menjadi tujuan utamanya. Hingga 
kemudian pada tahun 1999, Bank Indonesia menjadi benar-benar independen secara legal, 
bersamaan dengan tingginya kesadaran serta bukti teoritis dan empiris bahwa bank sentral 
yang independen harus mampu menjaga stabilitas harga. Hal ini juga merupakan rekomendasi 
dari IMF untuk pemulihan ekonomi pasca krisis. Melalui UU No. 23/1999, tanggung jawab 
bank sentral telah berfokus pada satu tujuan utama yaitu menjaga stabilitas harga, dimana 
sebelumnya bank sentral harus berfokus pada beberapa tujuan.

Teori dasar mengenai independensi bank sentral adalah teori bias inflasi. Bias inflasi 
menggambarkan ketidakstabilan harga yang akan menentukan harga dasar dari seluruh aktifitas 
ekonomi. Hal ini akan mempengaruhi ekonomi melalui daya beli dari mata uang nasional. 
Dengan harga yang tidak stabil, masyarakat cenderung tidak yakin dengan nilai sesungguhnya 
dari uang mereka yang telah terpotong oleh inflasi. Selain itu, harga yang tidak stabil akan 
meningkatkan ketidakpastian dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi.

Salah satu langkah untuk mengatasi dilemma diatas adalah dengan memilih dan 
mengangkat bank sentral yang konservatif. Akan tetapi, penunjukan bank sentral yang 
konservatif ini masih menjadi perdebatan dikarenakan banyak penelitian yang menemukan 
hasil yang berbeda. Beberapa peneliti mengatakan bahwa independensi bank sentral dapat 
menciptakan inflasi yang rendah, sedangkan yang lainnya menemukan bahwa tidak ada korelasi 
antara Central Bank Independence (CBI) dan inflasi. Pada umumnya, korelasi negatif antara index 
CBI legal dan inflasi ditemukan pada negara-negara industri dimana hal ini tidak signifikan pada 
negara-negara berkembang. Di sisi lain, pergantian gubernur bank sentral sebagai indikator 
informal CBI umumnya berkorelasi positif terhadap inflasi pada negara-negara berkembang 
tapi tidak signifikan pada negara-negara industri atau negara maju. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengamati hubungan antara CBI dan inflasi di Indonesia 
dengan menggunakan data tahunan dari 1970 hingga 2006. Penelitian ini menggunakan 
dua indikator CBI; indeks legal dan TOR yang dibuat oleh Cukierman, Webb, dan Neyapty 
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(CWN) (1995). Kami menggunakan dua pendekatan model; Ordinary Least Square (OLS) 
dengan menggunakan partial adjustment model dan Engel Granger Error Correction Model 
(EGECM) untuk mengidentifikasi dampak dari CBI terhadap inflasi, dan untuk menginvestigasi 
keseimbangan jangka panjang inflasi. 

Bagian selanjutnya dari paper ini akan menguraikan teori danpenelitian empiris tentang 
dampak independensi bank sentral terhadap stabilitas harga. Bagian ketiga membahas data 
dan teknik estimasi yang digunakan, sementara bagian keempat menguraikan hasil estimasi 
dan analisisnya. Sesi terakhir adalah kesimpulan dan implikasi kebijakan, dan menjadi bagian 
penutup dari paper ini.

II. TEORI

2.1. Model Dasar Independensi Bank Sentral

Bias inflasi terjadi pada kebijakan moneter yang bersifat diskresi dan salah satu kemungkinan 
penyebab utamanya adalah bank sentral dikendalikan atau paling tidak diintervensi oleh 
pemerintah. Dengan kondisi tersebut,jika bank sentral mengetahui ekspektasi publik, maka 
bank sentral cenderung akan menciptakan kejutan inflasi untuk meningkatkan pendapatan 
seignorage dan mendorong aktifitas ekonomi riil. Inflasi akan lebih tinggi dari seharusnya 
dikarenakan inflasi tersebut adalah fungsi dari ekspektasi inflasi. Dalam hal ini, bank sentral 
cenderung tidak kredibel, dan akan lebih sulit untuk mengendalikan inflasi.

Ada tiga alasan mengapa bank sentral harus independen; pertama, teori pilihan publik 
menjelaskan bahwa bank sentral mendapatkan tekanan politik dari pemerintah untuk membiayai 
defisit anggaran pemerintah melalui kebijakan uang yang cenderung longgar (Eijffinger, 1997). 
Kedua, saat otoritas fiskal dominan, otoritas moneter tidak akan bisa untuk mengendalikan 
defisit anggaran pemerintah, sehingga penawaran uang menjadi bersifat endogen. Hal ini 
dimungkinkan saat bank sentral tidak independen (Sargent and Wallace, 1981 dikutip dari 
Eijffinger, 1997). Ketiga, terdapat masalah ‘ketidak konsistenan waktu’ atau time inconsistency 
saat kebijakan tersebut tidak lagi optimal untuk merespon rencana yang sebenarnya (Kydland 
dan Prescott, 1977; Barro dan Gordon, 1983; Rogoff, 1985).

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, salah satu solusi dalam mengatasi bias inflasi adalah 
memilih bank sentral yang independen dan konservatif, (Rogoff, 1985; Barro dan Gordon, 1984; 
Walsh, 2003). Bank sentral menjadi independen saat bebas dari tekanan politik atau intervensi 
pemerintah, termasuk bebas dari ambisi pemerintah untuk meningkatkan seignorage yang 
dilakukan dengan cara meningkatkan penawaran uang (Alesina dan Summers, 1993). Lebih lanjut, 
bank sentral yang independen seharusnya hanya memiliki satu tujuan, yakni stabilitas harga, yang 
mengimplikasikan bahwa bank sentral lebih berfokus pada inflasi dibandingkan pertumbuhan 
output. Dengan kondisi ini, Bank sentral dapat menyusun kebijakan moneter untuk mewujudkan 
stabilitas harga, bebas dari intervensi politik apapun (Ahsan, 2006; Pollard, 1993).
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Bank sentral juga tidak diperbolehkan untuk membeli obligasi pemerintah pada pasar 
primer, yang berarti tidak ada ruang bagi pemerintah untuk meminjam langsung dari bank 
sentral. Dengan ketentuan ini, pemerintah harus memilih kerangka kebijakan lain seperti 
meningkatkan pajak, menerbitkan surat hutang, atau melakukan pinjaman kepada bank 
konvensional dalam membiayai pengeluarannya.

Sebelum meninjau berbagai macam hasil dari bukti empiris, studi ini menyajikan model 
dasar bias inflasi dan CBI. Kami menggunakan model Rogoff (1985) sebagai titik awal. Model ini 
membandingkan fungsi kerugian dari pilihan kebijakan moneter yang bersifat diskresi, dengan 
kebijakan moneter yang konservatif dan berdasarkan rule. Inflasi pada kebijakan moneter diskresi 
dianalisis oleh Barro dan Gordon (1983) dengan mengadopsi fungsi penawaran Lucas-Island.
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dimana yt adalah output; yn adalah natural rate of output; mt adalah inflasi; me
t adalah expected 

inflation; dan real et shock.

Output dalam model ini adalah fungsi dari tenaga kerja dan kapital (ala Cobb Douglas). 
Saat inflasi aktual lebih besar dari ekspektasi inflasi, maka upah riil akan turun karena ekspektasi 
upah riil akan lebih rendah sehingga perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Di 
sisi lain, saat inflasi aktual lebih kecil dari ekspektasinya, maka upah riil akan meningkat dan 
perusahaan cenderung mengurangi serapan tenaga kerja.

Pada kebijakan moneter yang bersifat diskresi, bank sentral meminimalkan fungsi social 

loss berikut:

di mana l adalah preferensi terhadap output, dan k adalah konstanta. Parameter k bersifat 
imperatif dalam model ini. Pada kebijakan moneter yang bersifat diskresi, dalam mencapai 
stabilisasi output dan target inflasi, maka bank sentral akan mengendalikan output dalam 
kisaran nilai yn + k, sedangkan inflasi akan berfluktuasi pada nilai nol.

Hubungan sederhana antara inflasi dan instrumen kebijakan yang digunakan oleh 
pembuat kebijakan diberikan sebagai berikut:

di mana Dm adalah tingkat pertumbuhan penawaran uang (turunan pertama log nominal 
suplai uang), dan v adalah velocity shock. Untuk menghasilkan Dm, model ini mengasumsikan 
bahwa ekspektasi inflasi bersifat given, supply shock (et) dapat diamati oleh bank sentral, 
meskipun tidak demikian untuk velocity shock (vt). Selain itu juga diasumsikan et dan vt tidak 
saling berkorelasi.



371The Effect of Central Bank Independence on Price Stability: The Case of Indonesia

Mulanya, sektor swasta akan menetapkan tingkat upah berdasarkan ekspektasi inflasi. 
Pihak swasta harus berkomitmen pada kontrak upah nominal sebelum bank sentral menetapkan 
tingkat pertumbuhan nominal uang beredar. Pada kebijakan moneter diskresi, bank sentral 
sangat memperhatikan output dan mencoba untuk mengurangi variasi output dengan memilih 
tingkat inflasi tertentu. Dalam hal ini, bank sentral dapat menciptakan inflasi yang berbeda 
dari ekspektasi pihak swasta. 

Dampak kebijakan moneter yang bersifat diskresi terhadap tingkat inflasi, diperoleh 
dengan cara mensubtitusi persamaan (1) dan (3) ke dalam fungsi loss bank sentral (2), kemudian 
melakukan turunan pertama terhadap pertumbuhan uang beredar:
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Persamaan (4) menunjukkan bahwa guncangan penawaran agregat akan terjadi ketika 
bank sentral meminimalkan variabilitas output (l) dalam kisaran target yang telah ditetapkan, 
dan ini pada akhirnya menyebabkan inflasi tinggi. Terdapat trade off antara inflasi dan variabilitas 
output l; semakin besar upaya bank sentral untuk mengurangi variabilitas output, maka akan 
semakin tinggi inflasi yang akan terjadi (Dm). Sektor swasta akan menggunakan persamaan ini 
dalam membentuk ekspektasi mereka. Dengan demikian, kebijakan yang optimal bergantung 
pada ekspektasi inflasi pihak swastatersebut. Ekspektasi inflasi terbentuk dari pengamatan 
guncangan penawaran agregat e sebagai berikut:

pe = alk > 0, mensubtitusikannya pada persamaan (3) dan menggunakan (4) untuk mendapatkan 
tingkat keseimbangan inflasi pada kebijakan yang bersifat diskresi:

Persamaan (5) menunjukkan bahwa tingkat inflasi rata-rata positif kurang lebih akan bernilai 
alk. Determinan bias inflasi (k) yang pertama adalah dampak uang beredar pada output (a), dan 
kedua, bobot bank sentral untuk mewujudkan tujuan output (l). Saat sektor swasta dengan 
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sempurna mampu mengantisipai tingkat yang ditargetkan ini, maka dampak terhadap output 
akan nihil.

Jika kebijakan moneter didelegasikan pada bank sentral yang independen atau konservatif, 
maka bank sentral akan memberikan bobot sebesar (1 + d) pada inflasi, dan inflasi akan 
menjadi:
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Persamaan ini mengimplikasikan bahwa bias inflasi akan lebih rendah dikarenakan 1 + d > 1 
atau d > 0, dan hal ini cenderung mengurangi fungsi kerugian. Meskipun demikian, koefisien 
guncangan penawaran agregat (e) juga lebih rendah, mengimplikasikan bank sentral tidak 
cukup merespon guncangan penawaran agregat tersebut. Dengan kata lain, saat bank sentral 
lebih menekankan inflasi dibandingkan stabilitas output, maka bias inflasi akan lebih rendah, 
namun dengan stabilitas output yang lebih rendah. Berdasarkan hasil ini, banyak peneliti 
menyimpulkan bahwa inflasi rata-rata yang lebih rendah dapat dicapai dengan memilih bank 
sentral yang independen dan konservatif; namun dengan biaya stabilitas output yang lebih 
rendah.Ini penyebab mengapa trade-off antara rata-rata inflasi yang lebih rendah dengan 
tingginya variabilitas output dapat terjadi.

Berger, Haan, dan Eijffinger (2001) menggunakan persamaan sederhana lain untuk 
menjelaskan teori independensi bank sentral (lihat persamaan 7). Model ini menggunakan 
persamaan fungsi loss dan fungsi Lucas-Island yang sama, dan proses pembentukan ekspektasi 
inflasi yang rasional seperti pada model Barro dan Gordon. Untuk bank sentral yang menganut 
kebijakan yang bersifat diskresi, maka inflasi akan menjadi:

Suku pertama yang ada pada sisi kanan persamaan di atasadalah bias inflasi. Saat sebuah 
negara mengalami bias inflasi yang tinggi, maka hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah 
memberikan kejutan inflasi yang besar. Suku kedua adalah tingkat stabilisas guncangan output 
yang akan berdampak pada inflasi. Fungsi kerugian bank sentral yang bersifat diskresi adalah 
sebagai berikut:

Pada sisi lain, saat bank sentral independen atau konservatif, maka inflasi akan 
menjadi:
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Perbandingan antara tingkat inflasi pada kebijakan yang diskresi pada persamaan (7) 
dengan bank sentral yang independen (konservatif) pada persamaan (9) menunjukkan bahwa 
inflasi dapat menjadi lebih rendah pada bank sentral yang independen dibandingkan kebijakan 
yang diskresi. Parameter penentunya adalah g dan e. Saat keduanya bernilai positif, maka 
tingkat inflasi akan menjadi lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan mendelegasikan 
kebijakan moneter kepada bank sentral yang konservatif, maka akan menghasilkan nilai g dan  
e  yang positif, sehingga inflasi menjadi lebih rendah. Sebaliknya, saat g dan e sama dengan 
nol, maka bank sentral akan memiliki preferensi yang sama dengabn preferensi pemerintah 
dalam hal pengurangan inflasi; dan ini mengimplikasikan bahwa independensi bank sentral 
tidak akan berpengaruh terhadap pencapaian tingkat inflasi yang lebih rendah. Hal ini sejalan 
dengan Eijffinger dan Hoebericht (1998):

dimana g adalah tingkat CBI, dan karena g = 1, makabank sentral sepenuhnya independen. 

Meskipun demikian, bank sentral yang konservatif sendiri tidak cukup untuk mencapai 
stabilitas harga dikarenakan kecilnya respon terhadap guncangan. Lohmann (1992) menyatakan 
bahwa menunjuk sendiri bank sentral untuk menghadapi inflasi merupakan ide yang bagus, 
tapi tidak berlaku saat guncangannya terlalu besar. Dengan cara ini, maka bank sentral tetap 
responsif terhadap stabilisas output. Walsh (1995) memberikan solusi alternatif untuk masalah 
bias inflasi yang dikenal sebagai ‘Optimal Walsh Contracts’. Ia menyarankan bahwa ketimbang 
menunjuk bank sentral, lebih baik menyediakan bonus untuk bank sentral saat inflasi berhasil 
diturunkan. Pendekatan ini lebih kontraktual dibandingkan solusi institusional. 

2.2. Hasil Empiris

Secara empiris, apakah tingginya tingkat CBI berhubungan dengan rendahnya inflasi, masih 
merupakan perdebatan kontroversial di antara para ekonom. Bukti empiris yang menunjukkan 
hubungan yang negatif antara tingkat CBI dan inflasi rata-rata ditemukan oleh Grilli dkk (1991), 
Cukierman et.al. (1992), Alesina dan Summer (1993), Berger (2000) Jacome (2007), Hayo dan 
Voigt (2005), Hicks (2004), Eijffinger dkk,  (1998).

Korelasi antara CBI dan inflasi digambarkan pada Gambar 1. Swiss dan Jerman dengan 
tingkat CBI yang tinggi memiliki tingkat inflasi yang rendah. Di Jepang, Kanda, dan Belanda, 
tingkat CBI sedangnya berhubungan dengan inflasi rata-rata. Demikian halnya dengan Selandia 
Baru dengan CBI yang rendah dengan tingkat inflasi yang rendah, atau sebaliknya. 
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Meskipun demikian, Luna (2003) menyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara CBI 
dan inflasi. Dengan menggunakan data panel lintas negara pada 23 negara OECD, ia menyatakan 
bahwa inflasi yang rendah dapat dicapai tanpa mendelegasikan kebijakan moneter ke bank 
sentral yang independen. Inflasi yang rendah lebih berhubungan dengan target nilai tukar 
dibandingkan bank sentral yang konservatif. Dengan menggunakan reformasi institusional 
sebagai proksi untuk CBI, ia menemukan bahwa stabilitas harga dicapai setelah implementasi 
reformasi independensi, hanya pada negara Spanyol, Yunani, Selandia Baru, Portugal, dan 
Italia.

Tidak seperti Luna, Jong (2002) melalui hasil penelitiannya menemukan korelasi negatif 
antara CBI dan inflasi pada negara-negara OECD. Ia menyatakan bahwa korelasi negatif ini 
terjadi dikarenakan faktor budaya dimana masyarakat tidak menyukai ketidakpastian. Korelasi 
yang tidak begitu jelas juga ditemukan oleh Campilo dan Miron (1996), namun dengan hasil 
yang tidak sama dengan temuan Luna (2003). Regresi panel antar negara yang mereka gunakan 
menunjukkan bahwa rezim nilai tukar tidak begitu berpengaruh untuk menentukan tingkat 
inflasi. Faktor yang paling penting adalah fundamental ekonomi seperti keterbukaan dan pajak 
yang optimal.

Pollard (1993) memiliki hasil yang sama akan tetapi ia menemukan bahwa bank sentral 
yang independen dapat meningkatkan konflik kebijakan dengan pemerintah karena mereka 
memiliki preferensi yang berbeda; dan jika hal ini terbukti, maka pertumbuhan ekonomi akan 
lebih lambat. 

Para ekonom tidak hanya berfokus kepada apakah CBI akan menghasilkan stabilitas harga, 
tapi juga apakah memberikan respon terhadap kinerja ekonomi. Waud (1995) menyatakan 
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Gambar 1
Hubungan antara CBI dan Inflasi Rata-Rata
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bahwa CBI akan meningkatkan trade-off antara inflasi dan kinerja ekonomi seperti yang 
diasumsikan dalam kurva Philip. Bank sentral yang independen dapat menciptkan inflasi yang 
rendah dan juga pertumbuhan yang lambat. Namun demikian, Fisher (dikutip dari Eijffinger 
(1997)) mengemukakan bahwa trade-off hanya terjadi dalam jangka pendek. Pada jangka 
panjang, kurva Philip berbentuk vertikal, yang mengimplikasikan kebijakan moneter hanya 
akan mempengaruhi inflasi; sehingga tidak ada korelasi antara CBI dan output.

Hasil yang bervariasi tersebut dapat disebabkan oleh pengukuran CBI yang berbeda. 
Studi yang dilakukan oleh Bade dan Parkin (1988) mengukur hubungan antara bank sentral 
dan pemerintah sebagai ‘anggaran’. Mereka membuat sebuah indeks berdasarkan hubungan 
institusional antara bank sentral dan pemerintah.

Grilli, Masciandaro, dan Tabellini (1991) menyajikan indeks berbeda yang dikenal sebagai 
Indeks GMT, berdasarkan pengukuran independensi politik dan ekonomi. Dengan menggunakan 
defisit pemerintah yang dibiayai oleh bank sentral, mereka menemukan korelasi negatif antara 
CBI dan inflasi. 

Cukierman, Webb, dan Neyapti (1992) memperkenalkan indeks CWN. Mereka membagi 
pengukuran tersebut ke dalam dua kategori; indeks legal Independensi Bank Sentral (CBI) 
dan tingkat pergantian gubernur bank sentral (TOR). Indeks CBI legal berkorelasi negatif dan 
signifikan terhadap inflasi pada negara-negara maju, akan tetapi tidak signifikan pada negara-
negara berkembang. TOR berkorelasi positif pada sebagian kecil negara maju akan tetapi tidak 
berkorelasi pada negara-negara industri. 

Variasi pengukuran CBI yang digunakan pada banyak studi empiris telah memperjelas 
perbedaan hasil yang substantifdalam menjelaskan dampak CBI terhadap inflasi. Alesina dan 
Summer (19820 dan Jacome (2001, 2007) yang menggunakan ekspansi indeks GMT dan CWN 
menghasilkan korelasi negatif antara CBI dan inflasi. Panagiotidis (2006) menemukan hasil yang 
sama dengan menggunakan indeks CWN pada kasus Yunani. 

Voig (2005) menggunakan tingkat de facto bank sentral sebagai pengukuran CBI dan 
menemukan korelasi negatif antara CBI dan inflasi. Akan tetapi, TOR yang merupakan proksi 
informal untuk CBI menyajikan korelasi yang positif. 

Campilo dan Miron (1997) sebenarnya menemukan hasil yang sama seperti Cukierman 
(1992) akan tetapi dengan kesimpulan yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa tidak ada 
korelasi antara CBI dan inflasi karena indeks CWN bernilai negatif dan signifikan hanya pada 
negara berpendapatan tinggi dan bernilai positif serta tidak signifikan pada negara-negara 
berkembang. Saat mereka menyatukan seluruh data secara bersamaan, hasilnya tidak jelas. Hal 
ini sejalan dengan studi Cukierman (1992) yang menemukan indeks tersebut hanya signifikan 
pada negara-negara maju. 

Hal lain yang menjelaskan mengapa bukti empiris menyajikan hasil yang berbeda 
adalah perbedaan rezim nilai tukar. Negara dengan rezim nilai tukar tetap akan kehilangan 
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independensinya; sebaliknya, dampak yang kuat dari CBI terhadap inflasi dapat ditemukan 
pada negara-negara dengan rezim nilai tukar yang floating (Cukierman, 2001).

Model empiris dan teknik estimasi adalah kemungkinan penyebab lain dari perbedaan hasil 
yang ada. Banyak studi sebelumnya yang menemukan terdapat korelasi positif atau tidak adanya 
korelasi antara CBI dan inflasi, dikarenakan mereka menggunakan metodologi ekonometrik 
yang tidak memperhitungkan kesalahan proksi yang digunakan. Akibatnya, hasilyang ditemukan 
bersifat spurious. Sebagai contoh, Campilo dan Miron (1997) dan Ismihan dan Ozkan (2004) 
mengestimasi inflasi langsung terhadap proksi CBI dengan menggunakan Ordinary Least Square 
(OLS) tanpa memperhitungkan error pada indeks CBI. Mereka menemukan bahwa tidak ada 
hubungan antara CBI dan inflasi.

Brum (2002, 2006) mengatakan bahwa masalah pada estimasi tersebut dapat diselesaikan 
melalui analisis strukturkovarian. Metode ini memperhitungkan error pada indeks CBI, sehingga 
estimasi akan menghasilkan penduga yang tidak bias. Bedasarkan bukti empiris, Brum (2002) 
menggunakan metode ini untuk mengestimasi model Campilo dan Morin (1997) dan Ismihan 
dan Ozkan (2003), dan menemukan bahwa CBI berkorelasi negatif dan signifikan dengan 
inflasi bahkan pada sampel negara-negara berkembang. Terakhir yang dapat disebutkan adalah 
Hikcs (2004) yang menggunakan proses ARIMA dan menemukan korelasi negatif antara CBI 
dan inflasi. 

III. METODOLOGI

3.1. Variabel dan Data

Variabel dependen (inflasi) diproksi dengan Indeks Harga Konsumen (IHK). Variabel independen 
terdiri dari indeks legal independensi bank sentral (legal CBI), pergantian gubernur bank sentral 
(TOR), uang beredar (M1), nilai tukar (ER), dan lag IHK. Tiga yang disebutkan terakhir merupakan 
variabel kontrol. Data yang digunakan adalah data tahunan dari 1970 hingga 2006. 

Tingkat inflasi diukur sebagai log persentase tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK). Data 
IHK didapatkan dari International Financial Statistics (IFS) dari 17 ibu kota, mencakup periode 
tahun 1970 - 2006 dengan menggunakan tahun dasar 1993. 

Indeks independensi mencakup rentang tingkat independensi rendah (mendekati nol) 
dan tinggi (mendekati satu). Dengan cara ini, penelitian ini mampu untuk mencakup seluruh 
data dari 1970 hingga 2006 tanpa harus membagi periode dalam dua kategori yakni sebelum 
dan sesudah dikeluarkannya UU tentang independensi (UU No. 23/1999).

(Scales)

0.0
Too dependence Too independence

1.00.5
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Indeks legal independensi bank sentral untuk Indonesia dibentuk oleh Cukierman, 
Webb, dan Neyapty (Indeks CWN). Indeks ini diukur berdasarkan 16 karakteristik, dihasilkan 
dari hubungan antara Bank Indonesia dan pemerintah. Karakteristik tersebut dikategorikan 
ke dalam empat kelompok utama; pertama adalah Chief Executive Officer (CEO), terdiri dari 
proksi-proksi yang mencakup: masa periode pemerintahan, pemecatan gubernur bank sentral, 
siapa yang menunjuk gubernur, dan boleh tidaknya merangkap jabatan. Kedua adalah variabel 
formulasi kebijakan; terdiri dari proksi-proksi yang mencakup: siapa penyusun kebijakan, 
keterlibatan dalam keputusan akhir, dan tingkat partisipasi bank sentral dalam merumuskan 
budget pemerintah. Ketiga adalah variabel tujuan bank sentral, terdiri dari: apakah bank sentral 
memiliki satu target (stabilitas harga) ataukah berbagai tujuan (stabilitas harga, pertumbuhan, 
pengangguran). Keempat adalah batas pinjaman bank sentral kepada pemerintah; terdiri 
dari proksi-proksi yang mencakup: sekuritisasi pinjaman (advances and securities lending), 
kewenangan bank sentral dalam menentukan jatuh tempo pinjaman, potensi peminjaman 
dari bank sentral, jenis batasan pinjaman, jatuh tempo pinjaman, suku bunga pinjaman, dan 
pelarangan bagi bank sentral untuk membeli surat berharga pemerintah pada pasar primer.

Dengan menggunakan 16 variabel, indek CBI dihitung dengan metode skala, dengan 
nilai berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu)2. Untuk periode 1970 hingga 1998, digunakan indeks 
yang dihitung oleh Cukierman, Webb, dan Neyapty (1996) untuk beberapa negara maju dan 
berkembang termasuk Indonesia. Indeks CBI legal dari 1999 hingga 2006 adalah data primer 
yang dikumpulkan melalui survei di Bank Indonesia. Rangkaian pertanyaan sama dengan indeks 
CWN.

Indikator lain yang digunakan dalam penelitian ini seperti pengukuran independensi 
pergantian gubernur bank sentral (TOR). CWN menyatakan bahwa pergantian gubernur bank 
sentral sebagai indikator informal untuk mengukur independensi. Pernyataan ini berdasarkan 
asumsi makin tingginya pergantian gubernur, makin tinggi kemungkinan akan ketergantungan 
bank sentral terhadap otoritas politik. Asumsi ini hanya terjadi di negara-negara berkembang, 
dan tidak pada negara-negara dengan stabilitas pemerintahan seperti Denmark dan Inggris 
(Cukierman, 1996).

Pergantian gubernur bank sentral (TOR) diukur berdasarkan rata-rata pergantian 
gubernur dalam beberapa tahun. Secara rinci, Cukierman (1995) menggunakan rumus sebagai 
berikut:

Average Annual Turnover of central 

bank governor
=

Number of years

Number of governor changes

2 Perhitungannya disediakan oleh penulis berdasarkan permintaan

Nilai kritis dari rata-rata TOR tahunan berada pada kisaran 0.2 - 0.5. Jika siklus pemilihan 
kurang dari empat tahun, maka kemungkinan batas atasnya bisa lebih dari 0.5. Sebaliknya,ketika 
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siklus pemilihannya lebih dari lima tahun, maka kemungkinan batas bawahnya akan lebih kecil 
dari 0.2. Untuk kasus Indonesia, batas tingkat pergantian sebelum tahun 1970 cenderung tidak 
stabil, sehingga berada pada kisaran 0 dan 0.6. Setelah tahun 1970, kisaran kritisnya berada 
di antara 0 dan 0.2. 

Variabel kontrol pertama yang digunakan pada penelitian ini adalah narrow money 

sebagai proksi untuk uang beredar. Variabel kontrol yang kedua adalah variabel nilai tukar 
yang diperkirakan juga memiliki korelasi yang signifikan terhadap inflasi. Data uang beredar 
dan dan nilai tukar didapatkan dari International Financial Statistics (IFS). Variabel lain adalah 
ekspektasi inflasi, yang diproksi dengan lag dari log IHK, yang diperkirakan memiliki korelasi 
positif dengan inflasi saat ini.

3.2. Teknik Estimasi

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi korelasi antara dua indikator 
independensi bank sentral yang dimasukkan di dalam model, dengan menggunakan korelasi 
Spearman. Gujarati (1996) menyatakan bahwa seluruh variabel penjelas harus independen 
satu sama lain, sehingga memiliki korelasi yang rendah. Jika terdapat korelasi yang kuat, maka 
variabel tersebut tidak dapat digunakan sebagai variabel independen secara bersamaan. 

Langkah berikutnya adalah mengestimasi persamaan tersebut dengan menggunakan 
Ordinary Least Square (OLS):

Panagiotidis (2005) mengukur transformasi inflasi terhadap indikator CBI (Legal CBI dan TOR) 
dan variabel dummy (yang menangkap perbedaan rezim seperti rezim Bretton Wood System, 
mekanisme nilai tukar fleksibel, dan Maastricht). Di sisi lain, studi ini mengestimasi inflasi pada 
kedua indikator CBI dan uang beredar serta nilai tukar sebagai variabel control.

Estimasi persamaan (10) dengan menggunakan OLS berpotensi menjadi estimasi yang 
spurious saat variabel yang terlibat memiliki unit root. Mengikuti Enders (2004), alternatifnya 
adalah menggunakan bentuk diferensiasi pertama. Untuk mengantisipasi masalah auto korelasi, 
kami menggunakan lag inflasi untuk melihat korelasinya pada perubahan inflasi sebelumnya 
terhadap perubahan inflasi saat ini. Lag inflasi secara teoritis rasional, dikarenakan kita dapat 
melihat hubungan antara ekspektasi inflasi dan inflasi. 

Dengan pertimbangan dan argumentasi di atas, maka model empiris yang diestimasi 
adalah sebagai berikut:

 )()1( 4321 erLogmLogTORLegalCBIcPI αααα ++++= (10)

ttt

ttt

erLogdmLogd
TORdLegalCBIdPIdcdPI

εαα
ααα
+++
++−+=

))(())1((
)()())1((

54

321 (11)
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Berdasarkan Gujarati (1995) dan Wooldridge (2006), kita dapat menggunakan model ini 
sepanjang tidak terdapat masalah serial korelasi, heteroscedasticity dan multikolinearitas. 
Walaupun d(PI(-1)) bergantung pada ee-t dan seluruh error periode sebelumnya, namun ia tidak 
berkorelasi dengan error periode sekarang (et). Dengan demikian, sepanjang et  bersifat serially 

independent, maka d(PI(-1)) juga akan independen atau tidak berkorelasi dengan et.

Model tersebut memenuhi asumsi OLS khususnya untuk ‘tidak adanya’ korelasi antara 
variabel penjelas dan stochastic disturbance term. Kami menguji masalah serial korelasi dengan 
Uji Godfrey-Breusch yang kemudian dikenal sebagai uji LM. Kami menggunakan uji white 
heteroscedasticity untuk masalah heteroscedasticity dan melihat uji korelasi untuk masalah 
multikolinearitas. 

Uji stasioner pada error persamaan (12) penting untuk menemukan apakah variabel-
variabel pada persamaan tersebut berkointegrasi, yang bermakna terdapat hubungan jangka 
panjang antar variabel dalam model, (Enders, 2004). Terdapat dua jenis ECM yang dapat kita 
gunakan; Engel Granger Error Correction Model (EGECM), dan Wickens-Breusch Error Correction 
Model, seperti dijelaskan di bawah ini.

Untuk metode Engel Granger ECM, pertama diestimasi residual error et = yt - a1 - a2xt dan 
 11 ˆˆ −=∆ tt εβε , kemudian ECM sederhana dirumuskan sebagai  tttt uxy ++∆+=∆ −1321 ε̂ααα . Jika 
kita mengasumsikan Autoregressive Distributed Lag (1), maka:

Persamaan (13) adalah Engel Granger Error Correction Model, dimana -lECt-1 merupakan 
error correction term dan l adalah parameter kecepatan penyesuaian. Makin besar nilai l, makin 
besar penyesuaian deviasi sebelumnya terhadap keseimbangan jangka panjang; sebaliknya, 
rendahnya nilai l mengimplikasikan lambatnya penyesuaian jangka pendek untuk kembali 

 ttttt xxyy εββαα ++++= −− 110110

 ttttttt xxyyyy εββαα +++−+=− −−−− 11011101

 ttttttt xxxxydy εβββαα +++−+−+= −−−− 111010110 )()1(
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pada kondisi ekuilibrium. Merujuk kepada prosedur di atas, kita dapat menentukan model 
Engel Granger empiris sebagai berikut:

ttttt erdmdTORdCBIdPId ))(log())1(log()()()( 21000 ββββα ++++=

ttEC ελ ++ −1  (14)

 (14)
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Spesifikasi model ECM yang kedua adalah Winkens-Breusch Error Correction Model. 
Model ini dapat menjelaskan hubungan jangka panjang antara variabel dependen dan 
independen, serta memberikan cara yang valid untuk menguji kesalahan spesifikasi model. 
Dari Persamaan(13b):

tttttt erdmdTORdCBIdPIdPI ))(log())1(log()()()( 543210 λλλλλλ +++++=

ttttt ermTORCBI ελλλλ ++++ ))(log())1(log()()( 9876  (16)

Menggunakan persamaan ini, maka model empiris Winkens-Breusch dirumuskan sebagai 
berikut:

Kemungkinan terdapat masalah endogenitas pada model ini, dan untuk itu perlu untuk 
menggunakan Two Stage Least Square (TSLS), beserta serangkaian variabel instrument (IV).

IV. HASIL dan ANALISIS

Hasil awal menunjukkan bahwa seluruh variabel (inflasi, indeks independensi bank sentral, 
pergantian gubernur, uang beredar, dan nilai tukar), bersifat stasioner pada turunan pertama. 
Residual pada model juga stasioner, yang membenarkan adanya kointegrasi antar variabel. 
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Kami juga menguji korelasi antara legal indeks CBI dan TOR (pergantian gubernur bank sentral) 
dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Hasilnya menunjukkan kedua indikator berkorelasi 
lemah (0.28).

Hasil estimasi disajikan berikutini. Model tersebut telah bebas dari masalah serial korelasi 
dengan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (F-Statistic = 0.632533 dan p = 0.538934). 
(lihat Tabel 3). Dengan menggunakan correlogram Q-statistics dan uji White, kami juga 
membenarkan bahwa model tersebut bebas dari masalah heteroscedasticity. 

Sebagian besar dari variabel tersebut signifikan secara statistik pada tingkat 5 persen 
kecuali TOR dan lag inflasi. Nilai R2 mengindikasikan bahwa variasi variabel independen dapat 
menjelaskan 88.16 persen variasi variabel dependen. 
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Hasil estimasi menunjukkan bahwa independensi legal Bank Sentral (CBI) berhubungan 
terbalik dengan inflasi, yang pada umumnya terjadi pada negara-negara maju. Ini adalah 
temuan yang berlawanan; dimana umumnya korelasi antara CBI legal dan inflasi adalah negatif 
dan tidak signifikan pada negara-negara berkembang. Kami menemukan hasil yang sama saat 
menggunakan model Engel Granger Error Correction; keduanya mengindikasikan independensi 
bank sentral juga negatif dan tidak signifikan, dengan magnitude yang sama (0.78).

Koefisien negatif CBI menunjukkan makin rendah independensi, maka semakin tinggi 
inflasi. Semakinm rendah tingkat independensi, maka semakin lemah kekuatan bank sentral 
untuk menolak intervensi pemerintah. Pada situasi ini, bank sentral akan mengikuti kebijakan 
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yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan Sargent dan Wallace (1981,) jika otoritas 
fiskal dominan maka otoritas moneter akan dipaksa untuk untuk bekerja di bawah instruksi 
pemerintah. Jadi, inflasi akan lebih tinggi karena pemerintah berfokus pada output atau 
pengangguran. Sebelum Peraturan Tentang Independensi Bank Sentral No 23/1999 diterbitkan, 
fenomenaini terjadi pada kasus Indonesia. 

Sebelum pelaksanaan peraturan ini, Bank Indonesia (BI) praktis bergantung kepada 
pemerintah secara insititusional. Bank Indonesia memiliki target lain seperti mendorong 
pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan di samping target utamanya yaitu stabilitas 
harga dan nilai Rupiah. Dengan banyaknya tujuan yang harus dicapai, Bank Indonesia berfungsi 
sebagai kasir pemerintah atau bagian dari pemerintah, termasuk menjadi agen pembangunan. 
Dengan fungsi kembar ini, BI menjadi lebih sulit untuk merealisasikan targetnya, sehingga inflasi 
menjadi begitu tinggi. Contohnya pada periode 1970-1984 rata-rata tingkat inflasi adalah 18 
persen setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 1972 dan 1973, tingkat inflasi masing-masing 
adalah 25.80, 30.63, dan 41.03 persen (IFS, 2008).

Gambar 2 menunjukkan pergerakan inflasi dan tingkat suku bunga dari 1974 hingga 
2006. Pada tahun 1970an, tingkat inflasi masih tinggi dan pemerintah mengambil kebijakan 
moneter yang ketat. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat inflasi di bawah level 1960an 
tapi tetap di atas 10 persen. Pada tahun 1974, tingkat inflasi adalah 41.03%, yang dikarenakan 
oleh banyaknya tujuan yang harus dicapai oleh bank sentral; stabilitas harga dan sebagai agen 
pembangunan, yang memberikan likuiditas yang tidak terbatas untuk pemerintah. 
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Pada era 1980an kinerja inflasi stabil di bawah 10% dan tingkat suku bunga dalam 
kisaran 15 persen. Pencapaian ini diperoleh dari program stabilisasi dan rehabilitasi, diikuti 
oleh program deregulasi sektor keuangan dan moneter seperti memberikan keleluasaan bagi 
bank konvensional untuk menentukan tingkat suku bunga mereka sendiri. Pada tahun 1988, 
pemerintah menerbitkan paket deregulasi yang dikenal sebagai ‘Pakto 88’, yang memberikan 
kemudahan bagi pendirian bank baru yang pada akhirnya meningkatkan jumlah bank.

Sebelum tahun 1999, ada beberapa bukti tidak independennya Bank Indonesia. Salah 
satunya adalah melemahnya kekuatan Bank Indonesia saat pemerintah membentuk dewan 
moneter, yang meliputi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Perdagangan, dan Menteri Keuangan 
(Raharjo, 2002). Hal ini akan membatasi fleksibilitas Bank Indonesia untuk merumuskan kebijakan 
moneternya, dan juga merefleksikan independensi dalam merumuskan target. Dalam kerangka 
ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter diperbolehkan untuk memiliki berbagai kebijakan 
moneter; akan tetapi kebijakan yang diterapkan bergantung pada persetujuan pemerintah 
(Laporan Bank Indonesia, 1966-1984).

Kasus lain adalah pada Oktober 1996 dan April 1997, saat Chief Executive Officer (CEO) 
dari Bank Indonesia memberikan masukan kepada Presiden Soeharto untuk melikuidasi beberapa 
bank, dan ditolak (Arismunandar, 2004). Pemerintah menyatakan likuidasi bank-bank tersebut 
akan menciptakan ketidakstabilan ekonomi dikarenakan permulaan pemilihan umum, dan pada 
akhirnya Bank Indonesia memberikan dispensasi kepada bank-bank tersebut untuk beroperasi. 
Satu tahun setelahnya, krisis keuangan Asia terjadi pada tahun 1997. 

Selain faktor eksternal, sumber krisis ekonomi 1997 adalah defisit budget pemerintah 
untuk membiayai hutang luar negerinya. Sebagai bagian dari pemerintah, Bank Indonesia selalu 
menandatangani setiap kontrak hutang luar negeri (Sitorus, 2007). Jumlah hutang (pinjaman 
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Gambar 2
Inflasi dan Tingkat Suku Bunga di Indonesia
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resmi dan swasta) meningkat setiap tahun (lihat Tabel 3), dan saat Rupiah terdepresiasi, Indonesia 
menderita akibat peningkatan nilai hutang luar negeri. 

Dampak hutang luar negeri terhadap inflasi sama dengan dampak dari pencetakan uang. 
Secara teori, pembiayaan defisit melalui hutang luar negeri akan mendorong inflasi dalam 
jangka panjang, khususnya pada rezim nilai tukar tetap (Harkness, Uriarte 1985; Budina, 2001). 
Tanpa independensi, Bank Indonesia tidak akan bisa untuk mengendalikan defisit budget 
pemerintah.
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Melalui peraturan No. 23/1999, Bank Indonesia memiliki independensinya. Dengan 
peraturan ini, penunjukan dan pemberhentian pejabat eksekutif bank sentral diputuskan oleh 
dewan gubernur bank sentral. Dengan peraturan ini, Bank Indonesia dilarang untuk membeli 
sekuritas pemerintah pada pasar primer untuk menghindari peningkatan uang beredar. Selain 
itu, peraturan ini juga menjamin independensi Bank Indonesia dalam penentuan satu target, 
yaitu stabilitas harga. 

Setelah legalitas independensi ini, tingkat inflasi berkurang. Bank Indonesia menggunakan 
kebijakan moneter yang ketat dan berhasil mengurangi tingkat inflasi dari 77.63 persen pada 
tahun 1998 menjadi 2.1 persen pada tahun 1999. Rata-rata inflasi berkisar 8 persen dari 
1989 hingga 2004. Pada tahun 2005, ekonomi mengalami inflasi yang tinggi (17.11 persen), 
dikarenakan peningkatan harga minyak. Ini merupakan inflasi tertinggi selama periode pasca 
krisis 1997/1998. Pada tahun 2006 Bank Indonesia menerapkan Inflation Targeting Framework 
(ITF), dan berhasil mengurangi inflasi mendekati target yang telah ditetapkan sebesar 6 persen 
dan nilai tukar menjadi Rp. 8500 per USD. Meskipun demikian, tingkat inflasi ini masih lebih 
tinggi dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia dan Thailand yang 
berkisar 2 persen. 

Banyak usaha telah dilakukan Bank Indonesia untuk melakukan penerapan kebijakan 
yang lebih baik. Pertama adalah mengganti pengeluaran pemerintah dari non-anggaran ke 
sisi anggaran. Yang kedua adalah memasukkan subsidi suku bunga untuk kredit likuiditas ke 
dalam budget pemerintah (Djiwandono, 2001). Langkah ketiga adalah melakukan intervensi 
pada pasar mata uang asing untuk menjaga stabilitas Rupiah, sebagaimana juga dilakukan oleh 
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Monetary Authority of Singapore (MAS) dan Government of Singapore Investment Corporation 

(GSIC). Hasilnya adalah apresiasi Rupiah (Achjar, 2001).

Ukuran kedua dari independensi bank sentral adalah pergantian gubernur. Seperti yang 
telah disebutkan sebelumnya, koefisien pergantian bank sentral (TOR) secara statistik tidak 
signifikan, yang berarti kontradiktif dari hipotesis awal, meski memiliki arah yang benar (tanda 
positif). Umumnya, makin tinggi frekuensi pergantian gubernur bank sentral, makin rendah 
tingkat independensi dan akan semakin tinggi inflasi (Cukierman, Webb, dan Neyapty, 1995). 
Korelasi positif antara TOR dan inflasi terjadi karena ketidakstabilan politik juga berdampak 
kepada ketidakstabilan bank sentral, karena pemilihan gubernur bank sentral dipengaruhi oleh 
transisi politik. Indikator TOR cenderung relatif stabil sebelum krisis 1997. Siklus pemilihan setiap 
5 tahun untuk bank sentral sama dengan siklus pemilihan pemerintah. Selama proses transisi 
(reformation, 1998-1999), posisi gubernur bank sentral merupakan perhatian utama dari partai 
politik; seperti saat Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie, di waktu yang sama J. Soedradjad 
Djiwandono juga digantikan oleh Syahril Sabirin (Sabirin, 2008). 

Perlu ditegaskan bahwa meskipun independensi bank sentral ada karena peraturan 
hukum, Bank Indonesia membutuhkan independensi de-facto. Salah satu contohnya adalah 
intervensi pemerintah yang dibuat oleh Abdurrahman Wahid (Presiden Indonesia keempat)
dengan mengganti gubernur Bank Indonesia yang terpilih Syahril Sabirin pada tahun 2000. 
Intervensi seperti itu akan menyebabkan ketidakstabilan politik dan melemahkan mata uang 
Indonesia. Periode pemerintahan 5 tahun terlalu pendek bagi bank sentral untuk merumuskan 
kebijakan jangka panjang untuk mewujudkan stabilitas harga (Panagiotidis, 2005). Pilihan 
yang paling memungkinkan untuk Indonesia adalah melaksanakan pemilihan gubernur tiap 
10 tahun seperti pada Federal Reserve di Amerika Serikat dan pada Deutsche Bundesbank di 
Jerman yang melakukan pemilihan setiap 7 tahun.

Seperti yang disajikan pada Tabel 2, model Engel Granger Error Correction mengkonfirmasi 
hubungan jangka panjang antar inflasi, nilai tukar, uang beredar, dan independensi bank 
sentral. Kecepatan penyesuaian koefisien adalah 0.37, menunjukkan cepatnya koreksi untuk 
deviasi inflasi terhadap keseimbangan jangka panjang. Sebagaimana model standar, model 
Engel Granger ECM juga menunjukkan bahwa indeks legal CBI berdampak terbalik pada inflasi, 
sementara TOR berpengaruh positif namun tidak signifikan. Perubahan jangka pendek pada 
kedua variabel kontrol juga signifikan dalam mempengaruhi inflasi; peningkatan jangka pendek 
pada uang beredar akan meningkatkan inflasi secara signifikan, sedangkan depresiasi Rupiah 
jangka pendekakan meningkatkan inflasi.

Walaupun hasil dari model yang diestimasi berbeda dari beberapa temuan umum pada 
negara-negara berkembang, namun kita dapat menemukan hasil yang sama pada Yunani, di 
mana CBI legal berkorelasi negatif dan signifikan terhadap inflasi, (Panagiotidis, 2005). Ia juga 
menemukan bahwa TOR juga berkorelasi positif terhadap inflasi dengan tingkat signifikansi 
yang lebih rendah.
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V. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis hubungan antara Independensi Bank Sentral (CBI) dan inflasi di 
Indonesia dengan menggunakan dua indikator; indeks CBI legal dan pergantian gubernur bank 
sentral (TOR). Kesimpulan pada studi ini adalah independensi bank sentral memiliki pengaruh 
terbalik terhadap inflasi. Implikasi temuan ini jelas bagi Bank Indonesia yakni memperkuat 
independensinya, untuk memudahkan pencapaitan target inflasi yang rendah.

Terdapat beberapa keterbatasan pada studi ini; pertama, perlu untuk internalisasi 
Peraturan Independensi Bank Sentral No. 23, 1993, langsung ke dalam model dan menemukan 
bagaimana penerapan kebijakan ini berdampak kepada pengaruh CBI terhadap inflasi; kedua, 
berhubungan dengan teknik estimasi, perlu untuk menggunakan metode lain seperti model 
Wickens-Breusch, yang dipercaya dapat bekerja lebih baik.



387The Effect of Central Bank Independence on Price Stability: The Case of Indonesia

Ahsan, 2006. ‘Central Bank Independence & Governance (CBIG) and Inflation in Asia Pacific’.

Ahsan, 2006. ‘Determinants of central bank independence and governance: Problems and 
policy implications’, JOAAG,, Vol. 1 (No. 1).

Annonynomous 1996, ‘Angka Inflasi di Zaman Orla dan Orba ‘, Kompas Online http://www.
kompas.com/9609/07/EKONOMI/angk.htm.

Arismunandar 2004, ‘Refleksi 50 Tahun Bank Indonesia: Menuju Independensi Demi Pencapaian 
Misi dan Visi (Reflection of 50 Years of The Bank of Indonesian: Independence in Pursuing 
Vision and Mision)’.

Bade and Parkin, 1988. ‘Central Bank Laws and Monetary Policy’. Department of Economics, 
University of Western Ontario, Mimeo.

Barro and Gordon, 1983. ‘A Positive Theory of Monetary Policy in a Natural Rate Model’, Journal 
of Political Economy, Vol. 91, No. 4, Aug. 

Barro and Gordon, 1984. Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary Policy, 
“NBER Working Papers (1070).

Berger, 2000. ‘ ‘Central Bank Independence: An Update of Theory and Evidence’. CESifo 
Working Paper Series, No. 255.

Berger, Haan and Eijffinger, 2001. ‘Central Bank Independence: An Update of Theory and 
Evidence’, Journal of Economic Survey, Vol. 15(1), pages 3-40, 

Budina, 2001. ‘ Inflation Stabilization, Fiscal Deficits, and Public Debt. Journal of Economic 
Literature. E63, F34, E52, E41

Brumm, 2002. ‘Inflation and Central Bank independence revisited’, Economics Letters, 77 
(205–209).

Campilo and Miron, 1996. ‘Why Does Inflation Differ Across Countries’, Working PAper 

5540.

Cukierman, 1992. ‘Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy 
Outcomes’, The World Bank Economic Review, Vol. 6. No. 1: 35J-J9J.

Cukierman, 1995. ‘Measuring the Independence of Central Banks and Its Effect on Policy 
Outcomes’, The World Bank Economic Review., Vol. 6. (No. 1: 35J-J9J).

referenSI



388 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2013

Cukierman, 2006. ‘Central Bank Independence and Monetary Policymaking Institutions - Past 
Present and Future’, Central Bank of Chile Working Paper, (360).

Eijffinger, 1997. ‘The New Political Economy of Central Banking’, Center for Economic 

Research,.

Eijffinger, 1998. ‘ Central Bank Independence: A Sensitivity Analysis, “ European Journal of 
Political Economy, Elsevier, vol. 14(1), page 73 - 88, February.

Fransisco, 2003. ‘Time-Inconsistent Monetary Policies: Recent Research’, FRBSF Economic 

Literature

Grilli at al, 1991. ‘ Political and Monetary Institutions and Public Financial Policies in the Industrial 
Countries, Economic Policy, 13, pp. 341-392.

Guerrero, 2007. ‘Japan’s Deflation: A Time-Inconsistent Policy in Need of an Inflation Target’, 
Journal compilation.

Hafild, 2000. ‘Addicted to Loan: The World Bank Foot Prints in Indonesia’, Briefing Paper

Hayo and Voigt 2005, ‘ Inflation, Central Bank Independence and the Legal System’. Journal 
of Economic Letter.

Hicks, 2004. ‘Does Institutional Change Matter? The effect of central bank reform on inflation’, 
Paper presented at the annual meeting of the The Midwest Political Science Association, 

Palmer House Hilton, Chicago, Illinois.

Hutabarat, 2005. ‘The Determinant of Inflation’, Occasional Paper No. 06.

Ilyas, Achjar 2001.”Independensi Bank Indonesia Menuntut Akuntabilitas yang Tinggi”.

‘Indonesia: Economic and Social Update November 2007’, 2007.

Ismihan, 2004. ‘Does Central Bank Independence Lower Inflation?’, Economics Letters, 84 
(3).

Jacome, 2007. ‘Is there Link Between Legal Central Bank Independence and Inflation?Evidence 
from Latin America and Caribbean’. European Journal of Political Economy.

de Jong. E 2002. ‘Why are Price Stability and Statutory Independence of Central Banks Negatively 
Correlated? The Role of Culture. European Journal of Political Economy, 18, 675 - 694.

Juhro, 2007. ‘Karakteristic Tekanan Inflasi di Indonesia: Pengaruh Dinamis Sisi Permintaan-
Penawaran dan Prospek ke Depan (Characteristic of Inflationary Pressure in Indonesia: 
Demand - Supply Side Dynamic Effect in Advance)’.

Lohmann, S. (1992). The optimal commitment in monetary policy: credibility versus flexibility, 
in “American Economic Review”, 82, March, 273-286.



389The Effect of Central Bank Independence on Price Stability: The Case of Indonesia

Lonnberg, 2008. ‘Issues in Central Bank Finance and Independence’, Working Paper 13.

Luis I. J´acome H., 2007. ‘Is there any link between legal central bank independence and inflation? 
Evidence from Latin America and the Caribbean’, European Journal of Political Economy.

Luna, 2003. ‘Central Bank Independence and Price Stability: Evidence from 23 OECD-countries’, 
Oxford Economic Papers, 60: 410–422

Murray, 2008. ‘ Measuring inflation – methodology and misconceptions’.

Panagiotidis, 2005. ‘Central Bank Independence and Inflation: the Case of Greece. Journal of 
Economic Letter. E.58, E. 52.

Pollard, 1993. ‘Central Bank Independence and Economic Performance’, Economics Papers, 
(21-36).

Prescott, 1977. ‘Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans’, The Journal 

of Political Economy, Vol. 85, (No. 3, pp. 473-492).

Rahardjo, 2000. ‘Independensi Bank Indonesia dalam Kemelut Politik (Bank Indonesia’s 
Independence in Political Turbulence)’.

Restepo, 2000. ‘Central Bank Independence and Inflation: The Case of Colombia, 1924-
1998’.

Rissal, 2000. ‘Independensi dan tuntutan transformasi Bank Indonesia’.

Rogoff, 1985. ‘ The Optimal Degree of Commitment to an Intermediate Monetary Target 
Author(s). The Quarterly Journal of Economics, Vol. 100, No. 4 (Nov., 1985), pp. 1169-1189 
Published by: The MIT Press

Sabirin, S, 2008. ‘Pejuang Independensi Bank’. The Hero of Central Bank Independence 
Indonesia’.http://www.tokohindonesia.com/ensiklopedi/s/syahril-sabirin/index.shtml

Samiei, 1999. ‘Central Bank Independence and Conduct of Monetary Policy in United Kingdom’, 
IMF Working Paper.

Summers, 1993. ‘Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some 
Comparative Evidence’, Journal of Money, Credit and Banking,, Vol. 25, (No. 2, pp. 151-
162).

Swasono, 2000. ‘Independensi Bank Indonesia Yang Terbukti Runyam (The difficulty of 
Indonesian Central Bank)’.

Tambakis, 1999. ‘Effective Central Bank Independence and the Inflation-Output Trade-Off’, 
Journal of Macroeconomics,, Vol. 21 ( No. 4, pp. 729-753).

The Bank of Indonesia, 2008.” The Historical of The Bank of Indonesia (1966-1983)

The Bank of Indonesia, 2008.” The Historical of The Bank of Indonesia (1983-1997)



390 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2013

The Bank of Indonesia, 2008.” The Historical of The Bank of Indonesia (1997-1999)

The Bank of Indonesia, 2008.” The Historical of The Bank of Indonesia (1953-1959)

The Bank of Indonesia, 2008.” The Historical of The Bank of Indonesia (1999-2005)

Triampella, 2005. ‘Central Bank Independence and Inflation: the Case of Greece’, Discussion 

Paper Series, (7).

Uriarte, 1985. ‘Transnational Banks, and the Dynamics of Peruvian Foreign Debt and 
Inflation.’.

Vázquez, 2005. ‘Any Link Between Legal Central Bank Independence and Inflation? Evidence 
from Latin America and the Caribbean’, IMF Working Paper.

Voigt, 2005. ‘Inflation, Central Bank Independence and the Legal System’, ICER Working 

Papers, (2).

Walsh, 1995. ‘Optimal Contracts for Central Bankers’, American Economic Review.

Walsh, 2003. ‘Monetary Theory and Policy (Second Edition), Cambridge US and London UK: 
The MIT Press,

Waud, 1995. ‘Central Bank Independence and the Output-Inflation tradeoff’. Journal of 
Economics and Business, Elsevier, Vol. 47(2), page 137-149, May.

Webb, 1995. ‘Political Influence on the Central Bank: International Evidence’, The World Bank 

Economic Review, VOL. 9, (NO. 3 ): 397-423.



391The Islamic Capital Market Volatility : A Comparative Study Between In Indonesia And Malaysia

THE ISLAMIC CAPITAL MARKET VOLATILITY: 
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN IN INDONESIA 

AND MALAYSIA

Muhammad Syafii Antonio1

Hafidhoh 
Hilman Fauzi

This study attempts to examine the short-term and long-term relationship among selected global 

anddomestic macroeconomic variables fromeach country (Fed rate, crude oil price, Dow Jones Index, 

interest rate, exchange rate and inflation) for Indonesia and Malaysia Islamic capital market (Jakarta Islamic 

Index (JII) and FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI). The methodology used in this study is vector 

error correction model (VECM) for the monthly data starting from January 2006 to December 2010. The 

result shows that in the long-term, all selectedmacroeconomic variables except Dow Jones Index variable 

have significantly affect in both Islamic stock market FHSI and JII, while in the short-term there is no any 

selected macroeconomic variables that significantly affect FHSI and only inflation, exchange rate and crude 

oil price variables seem to significantly affect JII.

Abstract

Keywords : Islamic Stock Market, Jakarta Islamic Index, FTSE Hijrah Shariah Index, VAR/VECM

JEL Classification: E52, E44

1 Muhammad Syafii Antonio is Rector of Tazkia University College for Islamic Economics; graduated his PhD from University of 
Melbourne in Micro Finance and conducted visiting research at Oxford University, now he is also member of Board of Advisor and 
Board of Shariah at numbers of Islamic financial institution to include Bank Mega Syariah, Bank Syariah Mandiri, Takaful, Bank 
Ekspor Indonesia, and Permodalan Nasional Madani (antonioislam@yahoo.com); Hafidhoh (hafidhoh@gmail.com) and Hilman 
Fauzi (hilmanfauzinugraha@gmail.com) are researchers on Department of Islamic Economics TAZKIA University College of Islamic 
Economics; www.steitazkia.ac.id.



392 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2013

I. PENDAHULUAN

Hadirnya pasar modal syariah telah memainkan peran penting dalam merubah topografi sistem 
keuangan dunia. Industri keuangan syariah mengalami perkembangan pesat pada beberapa 
dekade terakhir. Saat ini pasar modal syariah bukan lagi menjadi tren di kalangan negara 
muslim semata, perkembangan industri keuangan syariah yang mencapai 15 persen per tahun 
di seluruh dunia menjadikan negara-negara kapitalis dan liberal sekalipun tertarik membuka 
layanan pasar modal ini.

Dalam konsep pertumbuhan ekonomi, pasar modal merupakan salah satu indikator 
pertumbuhan ekonomi dan tonggak perekonomian sebuah negara. Pasar modal memiliki 
peran penting sebagai sarana investasi yang berguna bagi pembangunan. Selain itu dalam 
berinvestasi di pasar modal, nilai harga saham menjadi pertimbangan yang sangat penting. 
Namun sejalan dengan globalisasi ekonomi, harga saham tidak lagi hanya dipengaruhi oleh 
kondisi ekonomi dan fenomena yang terjadi di dalam negeri, melainkan pula gejolak ekonomi 
dan peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi di luar negeri.

Oleh sebab itu, upaya penciptaan iklim investasi kondusif oleh pemerintah penting 
untuk segera terwujud, sebab terkait erat dengan perbaikan kondisi makroekonomi domestik. 
Semakin stabilnya kondisi makroekonomi, maka investor merasa semakin aman dan nyaman 
akan dana yang diinvestasikannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan pilihan investasi investor 
ketika dihadapkan pada pilihan return and risk yang akan dinikmati atau diderita pada dana 
yang diinvestasikan.

Sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, tentunya Indonesia dan Malaysia tidak 
melepaskan kesempatan mendirikan pasar modal berbasis syariah. Malaysia mengawali pendirian 
indeks syariah sejak tahun 1992, sedangkan Indonesia tertinggal jauh dengan baru mendirikan 
Jakarta Islamic Index (JII) delapan tahun kemudian yakni pada tahun 2000. Namun, jika kita 

Grafik 1.
Pola pergerakan JII dan FHSI
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melihat pola pergerakan benchmark pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia yakni Jakarta 
Islamic Index (JII) dan FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI), ternyata kedua indeks ini 
memiliki pola pergerakan yang serupa selama periode 2006 hingga 2010 (gambar 1.1). Pola 
pergerakan yang hampir sama ini dimungkinkan terjadi karena adanya beberapa variabel yang 
sama persis seperti variabel makroekonomi global dan peristiwa luar biasa di luar negeri yang 
mampu mempengaruhi secara signifikan pergerakan kedua indeks syariah tersebut.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil penelitian yang berbeda-beda tentang pengaruh 
variabel makroekonomi terhadap pasar modal, dan keinginan untuk menelusuri kesamaan 
pergerakan indeks harga saham syariah di Indonesia dan Malaysia. Tujuan dari paper ini 
adalah mengidentifikasi faktor-faktor domestik dan global yang mempengaruhi pergerakan 
pasar modal. Paper ini mengangkat studi kasus pasar modal syariah Malaysia dan Indonesia 
mengingat persamaan sumber daya alam, letak geografis dan penggunaan sistem perbankan 
ganda dalam mendukung perekonomian kedua negara ini.

Bagian kedua dari paper ini mengulas teori dan studi literature, bagian ketiga membahas 
data dan metodologi yang digunakan. Hasil dan analisis akan disajikan pada bagian keempat, 
sementara kesimpulan dan saran disajikan pada bagian kelima dan menjadi bagian penutup.

II. TEORI

Sejauh ini, terdapat beberapa variabel makro yang terbukti berpengaruh terhadap pasar modal, 
yang pertama adalah harga minya. Harga minyak dunia merupakan variabel utama yang memiliki 
potensi besar dalam mempengaruhi hampir semua aspek dalam kegiatan ekonomi. Menurut 
Surjadi (2006), pengaruh kenaikan harga minyak terhadap perekonomian melalui beberapa 
saluran. Saluran pertama melalui efek terms of trade yakni pengalihan pendapatan dari negara 
pengimpor minyak ke negara pengekspor minyak melalui pergeseran term of trade. Saluran 
kedua melalui efek inflasi yakni kenaikan harga akibat naiknya biaya input.

Wang et al (2010) menyatakan berdasarkan data historis terlihat bahwa fluktuasi yang 
terjadi pada harga minyak memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan pasar 
modal. Ketika terjadi kenaikan harga minyak, perekonomian selalu terjadi resesi dan jatuhnya 
pasar modal. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Kendall (1953) yang menganggap kenaikan 
harga harga minyak merupakan bad news bagi pasar sehingga berpengaruh negatif terhadap 
pergerakan harga saham, dan akhirnya berdampak pada perusahaan yang bergerak dalam 
sektor tersebut (Samsul, 2006: 269).

Variabel kedua adalah suku bunga kebijakan bank sentral, dan salah satu diantara yang 
paling berpengaruh di dunia adalah suku bunga the Fed. Fed rate merupakan suku bunga antar 
bank di Amerika yang ditetapkan oleh The Federal Open Market Committee (FOMC). Penentuan 
besaran Fed rate ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi yang terjadi di Amerika. Dalam 
publikasinya, Federal Reserve menyebutkan bahwa kondisi ekonomi Amerika dan ekonomi dunia 
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terhubung dengan berbagai saluran. Perkembangan ekonomi di Amerika memiliki pengaruh 
besar pada sektor produksi, tenaga kerja dan harga di dunia internasional. Begitu pula aktivitas 
yang dilakukan Federal Reserve dan ekonomi internasional saling mempengaruhi satu sama 
lain. Kebijakan the Fed mempertimbangkan transaksi internasional Amerika, pergerakan nilai 
tukar dolar dan perkembangan ekonomi lainnya, namun disisi lain aktivitas the Fed juga akan 
berpengaruh pada ekonomi internasional seperti halnya transaksi valuta asing yang dilakukan 
Federal Reserve akan mempengaruhi nilai tukar dolar yang pada akhirnya mempengaruhi 
keuangan dunia (The Federal Reserve Publication).

Wongswan (2005: 10-11) menyebutkan bahwa kebijakan moneter Amerika (The Fed 

Fund Rate) dapat mempengaruhi harga saham di negara lain melalui beberapa jalur sebagai 
berikut:

1) Naiknya Fed rate akan menyebabkan kenaikan discount rate yang berpengaruh pada 
ekspektasi deviden sehingga akan menurunkan tingkat harga saham di US. Karena Fed rate 

mempengaruhi tingkat suku bunga global maka tidak menutup kemungkinan kenaikan 
Fed rate juga akan menyebabkan naiknya tingkat suku bunga domestik yang pada akhirnya 
akan mengakibatkan turunnya harga saham.

2) Perubahan Fed rate dapat dijadikan sebagi tolak ukur aktivitas ekonomi yang akan dilakukan 
oleh Amerika. Di satu sisi naiknya Fed rate mengakibatkan lesunya kegiatan perekonomian, 
namun di sisi lain tingginya Fed rate juga merupakan signal menguatnya perekonomian 
Amerika. Hal ini berpotensi mempengaruhi aktifitas global sehingga memungkinkan untuk 
mempengaruhi pasar modal.

3) Perubahan Fed rate akan mempengaruhi kurs mata uang asing, sedangkan kurs mata uang 
dapat mempengaruhi harga saham melalui komponen discount rate atau expected future 

cash flow ataupun melalui keduanya. Besar pengaruh tersebut tergantung pada kemampuan 
nilai tukar dalam menyesuaikan perubahan suku bunga global.

4) Perubahan Fed Rate mempengaruhi harga saham global melaui portofolio adjustment pada 
pasar ganda (multiple market) yang saling terhubung seperti global mutual fund, hedge 

fund dan brokerage firms.

Berdasarkan teori interest rate parity dan teori portofolio adjustment menyebutkan bahwa 
perubahan tingkat suku bunga luar negeri akan berpengaruh terhadap keputusan investasi 
investor. Tingginya tingkat suku bunga luar negeri dibanding tingkat suku bunga domestik akan 
menyebabkan capital outflow karena investor menilai lebih menguntungkan berinvestasi di luar 
negeri dibandingkan berinvestasi dalam negeri. Oleh sebab itu, kenaikan tingkat suku bunga 
luar negeri yang dibarengi dengan penurunan tingkat suku bunga domestik akan berdampak 
negatif bagi kondisi pasar modal domestik.

Variabel makro ketiga yang diobservasi dalam paper ini adalah Dow Jones Industrial 

Average Index (DJAI). Indeks Dow Jones merupakan salah satu indeks utama di Amerika Serikat 
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yang mencakup 30 perusahaan multinasional terbesar di Amerika, oleh sebab itulah indeks ini 
mampu menggambarkan performa perekonomian Amerika. Dengan demikian, menguatnya 
indeks Dow Jones dapat berarti sebagai cerminan membaiknya kinerja perekonomian Amerika 
serikat. Sebagai salah satu tujuan utama ekspor Indonesia, kondisi perekonomian Amerika 
begitu penting untuk di perhatikan. Pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dapat mendorong 
pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor maupun berupa aliran modal masuk 
(capital inflow) baik dari investasi langsung (foreign direct investment) maupun melalui pasar 
modal.

Proses globalisasi telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan antarnegara, 
bahkan menimbulkan proses penyatuan ekonomi dunia, sehingga batas-batas antarnegara 
dalam berbagai praktik dunia usaha atau bisnis seakan-akan dianggap tidak berlaku lagi. Gejala 
globalisasi ekonomi terjadi dalam kegiatan finansial, produksi, investasi dan perdagangan yang 
kemudian mempengaruhi tata hubungan ekonomi antarbangsa. Globalisasi ini ditandai dengan 
menipisnya batas-batas investasi atau pasar secara nasional, regional maupun internasional 
(Halwani, 2005: 193-194).

Dua kata kunci dalam globalisasi adalah interaksi dan integrasi, yakni interaksi ekonomi 
antarnegara dan tingkat integrasinya. Interaksi ekonomi antarnegara mencakup arus 
perdagangan, produksi dan keuangan, sedangkan integrasi berarti bahwa perekonomian lokal 
atau nasional setiap negara secara efektif merupakan bagian yang tidak terpisah dari satu 
perekonomian tunggal dunia (Thoha dalam Mustikaati, 2007). Dalam hubungannya dengan 
pasar saham, integrasi ekonomi merupakan penyatuan bursa-bursa saham di dunia. Sebagai 
indeks yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Amerika, fluktuasi Dow Jones Industrial 

Average Index (DJAI) melalui integrasi ekonomi dapat mempengaruhi pergerakan harga saham 
di bursa-bursa seluruh dunia. Seperti ketika melemahnya saham di bursa-bursa Asia akibat 
anjloknya saham Wall Street dan juga anjloknya saham-saham di dunia akibat adanya krisis 
finansial global di Amerika (Hariyanto dalam Mustikaati, 2007).

Inflasi juga merupakan salah satu variabel makro yang memiliki dampak besar terhadap 
kegiatan perekonomian, baik terhadap sektor riil terlebih terhadap sektor keuangan. Inflasi 
merupakan kenaikan harga secara umum dari barang atau jasa selama suatu periode tertentu. 
Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan perubahan tingkatan harga secara umum, biasanya 
tingkatan harga yang digunakan adalah indeks harga konsumen (consumer price index), indeks 
harga produsen (producer price index) atau implicit gross domestic product deflator (GDP 
deflator) yang mengukur rata-rata harga seluruh barang tertimbang dengan kuantitas barang-
barang yang betul-betul dibeli (Karim. 2008: 135-136). 

Rafiq al-Masri dalam Karim (2008: 139) menyatakan bahwa menurut para ekonom 
Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena mengakibatkan gangguan 
pada fungsi uang sebagai penyimpan nilai, menimbulkan sifat konsumtif dan mengarahkan 
investasi pada hal-hal yang non-produktif seperti tanah, bangunan, logam mulia dan lainnya. 
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Sedangkan menurut Slifer dan Carnes dalam Sriwardani (2009) secara teoritis terdapat hubungan 
negatif antara inflasi dan kinerja harga saham. Inflasi dinilai akan menurunkan nilai riil dari 
perusahaan termasuk juga deviden, sehingga ketika terjadi kenaikan tingkat inflasi maka akan 
mengakibatkan melemahnya harga saham, sebaliknya jika tingkat inflasi menurun maka harga 
saham akan mengalami penguatan. 

Variabel makro berikutnya adalah nilai tukar atau kurs yang merupakan perbandingan 
nilai tukar dua mata uang yang berbeda. Dalam perkembangannya sistem nilai tukar memiliki 
berbagai macam bentuk namun sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate system) 
merupakan sistem nilai tukar yang paling banyak digunakan di berbagai Negara. Dalam sistem 
ini, nilai tukar ditetapkan berdasarkan pada permintaan dan penawaran valuta asing (Halwani. 
2005: 157-161). Kestabilan kurs akan diperoleh jika tidak terjadi destabilizingspeculation 
atau spekulasi yang melabilkan. Kondisi ini cenderung akan menyebabkan penurunan ekspor 
dan berakibat buruk pada neraca pembayaran. Memburuknya neraca pembayaran tentunya 
akan berpengaruh pada cadangan devisa. Berkurangnya cadangan devisa ini pada gilirannya 
akan mengurangi kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik dan pada akhirnya 
menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja saham di pasar modal (Octavia, 2007).

Berdasarkan teori interest rate parity dan teori portofolio adjustmen menyatakan bahwa 
perubahan kurs akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi. Ekspektasi 
meningkatnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing akan mendorong 
peningkatan harga saham, ini terjadi karena investor merasa lebih menguntungkan berinvestasi 
di dalam negeri dibandingkan dengan berinvestasi di luar negeri. 

Terkait dengan nilai tukar dan inflasi, variabel suku bunga merupakan variabel makro 
yang berpengaruh langsung terhadap perekonomian, terutama pada investasi. Dalam teorinya 
Keynes menyatakan bahwa fungsi investasi memiliki slope negatif artinya semakin rendah 
tingkat suku bunga maka akan semakin besar investasinya, tetapi sekecil apapun tingkat suku 
bunga bila investasi yang dilakukan akan mendatangkan keuntungan yang lebih kecil dari 
suku bunga tersebut, maka tingkat investasi akan tetap saja rendah atau terbatas. Oleh sebab 
itu Keynes menggambarkan hubungan suku bunga dengan investasi sebagai berikut (Putong, 
2009 : 277):

Walaupun secara normatif, interest rate bukanlah instrumen yang digunakan dalam 
transaksi ekonomi syariah namun dalam aplikasinya pengaruh interest rate dirasa masih cukup 
besar. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh Nazwar (2008) dan al-Faizin (2010) dari penelitian 
tersebut didapatkan hasil bahwa interest rate signifikan berpengaruh negatif terhadap kinerja 
saham syariah.



397The Islamic Capital Market Volatility : A Comparative Study Between In Indonesia And Malaysia

2.1. Penelitan Terdahulu

Sriwardani (2009) meneliti tentang perbandingan indikator makroekonomi global dan Indonesia 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Jakarta Islamic Index (JII). Adapun indikator 
ekonomi makro yang digunakan adalah harga minyak dunia, Fed rate dan Dow Jones Industrial 

Average Index untuk makroekonomi global, serta exchange rate dan inflasi sebagai indikator 
makroekonomi indonesia. Dengan data time series mingguan dari Juli 2000 hingga September 
2008 dan metode vector autoregression (VAR) dihasilkan kesimpulan bahwa diantara kelima 
indikator yang diteliti mempengaruhi JII dan IHSG, ternyata hanya satu indikator yang signifikan 
mempengaruhi JII dan IHSG yakni Dow Jones Industrial Average Index.

Penelitian kedua oleh Fahrudin (2006) yang juga melakukan penelitian serupa yaitu 
pengaruh inflasi, jumlah uang beredar, exchange rate dan interest rate terhadap JII. Dari 
penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif pada JII 
walaupun tidak signifikan, jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap JII dan interest 

rate memberikan pengaruh negatif pada JII.

Bun Lenny dan Sarwo Edy Handoyo (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh 
variabeltingkat suku bunga SBI, kurs Rp/USD dan harga minyak dunia terhadap Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG). Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa selama periode 01 
Januari 2006 hingga 30 Juni 2008, IHSG dipengaruhi secara signifikan oleh harga minyak dunia 
dan tingkat suku bunga SBI, sedangkan kurs Rp/USD tidak berpengaruh signifikan terhadap 
IHSG pada taraf kepercayaan 95 persen.
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Penelitian serupa juga dilakukan oleh Mu-Lan Wang, Ching-Ping Wang dan Tzu-Ying 
Huang (2010), mereka meneliti indeks saham di Amerika, Jepang, Jerman, Cina dan Taiwan 
mengenai dampak yang terjadi akibat fluktuasi harga minyak dunia, harga emas dan nilai tukar 
dolar terhadap masing-masing negara. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil, ketiga variabel 
makroekonomi tersebut berpengaruh pada indeks saham di Jepang, Jerman, Cina dan Taiwan 
namun tidak berpengaruh pada indeks saham di Amerika.

III. METODOLOGI

Dalam penelitian ini terdapat dua model persamaan yaitu model pasar modal syariah 
Indonesia yang representasikan dengan Jakarta Islamic Index (JII) dan model pasar modal syariah 
Malaysia yang direpresentasikan oleh FTSE Bursa Malaysia Hijrah Shariah Index (FHSI). Penelitian 
untuk pasar modal syariah Indonesia menggunakan tujuh variabel, sehingga dalam model VAR/
VECM terdapat tujuh model persamaan yang bisa diolahyakni satu model untuk masing-masing 
variabel yang diteliti. Berikut persamaan yang diperoleh dalam penelitian pergerakan indeks 
syariah di Indonesia.

JIIt = A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + A5 CPIIt-m + 

A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (1)

OILt= A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + A5 CPIIt-m + 

A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (2)

FEDt= A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIIt-m + A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (3)

DOWt= A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + A5 CPIIt-m + 

A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (4)

CPIIt= A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIIt-m + A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (5)

BIRt= A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + A5 CPIIt-m + 

A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (6)

ERIt= A0 + A1 JIIt-i + A2 OILt-j + A3 Goldt-k + A4 DOWt-l + A5 CPIIt-m + 

A6 BIRt-n +A7 ERIt-o +εt (7)

Dan untuk model pasar modal syariah Malaysia juga terdapat tujuh model persamaan yang 
mampu mendefinisikan tujuh variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam model 
pasar modal syariah Malaysia berupa variabel makroekonomi domestik Malaysia berupa Malaysia 
rate, exchange rate ringgit per dolar AS dan inflasi malaysia, serta variabel makroekonomi global 



399The Islamic Capital Market Volatility : A Comparative Study Between In Indonesia And Malaysia

Gambar 1.
Proses Analisis VAR/VECM (Ascarya, 2009: 4)

berupa Indeks Dow Jones, harga minyak dunia dan Fed rate. Untuk itu maka persamaan yang 
diperoleh adalah sebagai berikut:

FHSIt = A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 MYRt-n +A7 ERMt-o +εt (8)

OILt= A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 Bnmrt-n +A7 ERMt-o +εt (9)

FEDt= A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 MYRt-n +A7 ERMt-o +εt (10)

DOWt= A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 MYRt-n +A7 ERMt-o +εt (11)

CPIMt= A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 MYRt-n +A7 ERMt-o +εt (12)

MYRt= A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 FEDt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 MYRt-n +A7 ERMt-o +εt (13)

ERMt= A0 + A1 FHSIt-i + A2 OILt-j + A3 Goldt-k + A4 DOWt-l + 

A5 CPIMt-m + A6 MYRt-n +A7 ERMt-o +εt (14)

Untuk menguji model di atas digunakan metode analisa VAR/VECM, berikut di bawah 
ini ialah tahapan pengujian model VAR/VECM:
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IV. HASIL DAN ANALISIS

4.1. Impulse Responses Function (IRF) Pasar Modal Syariah di Indonesia

Impulse Response Function pada pasar modal syariah Indonesia menunjukkan respon JII terhadap 
guncangan yang terjadi atas indikator makroekonomi Indonesia dan global selama 150 periode 
pengamatan. Melalui analisis ini dapat dilihat seberapa lama periode yang dibutuhkan JII untuk 
kembali ke titik keseimbangan jangka panjang apabila terjadi shock (guncangan) pada indikator 
makroekonomi tersebut.

Respon Pergerakan Saham Syariah (JII) Terhadap Shock Harga Minyak (OIL)

Respon JII terhadap shock yang terjadi pada harga minyak dunia (OIL) terlihat bahwa pada 
periode pertama, JII merespon positif terhadap guncangan yang terjadi pada harga minyak 
dunia, artinya ketika terjadi kenaikan harga minyak maka dalam jangka pendek JII juga 
mengalami kenaikan. Kondisi ini terjadi karena dalam jangka pendek, kenaikan harga minyak 
dunia memicu sentimen positif investor saham pertambangan yang memberi dampak cukup 
signifikan terhadap pergerakan JII. Walaupun tidak sesuai dengan teori random walk untuk 
saham secara umum yang menyatakan bahwa informasi kenaikan harga minyak mendorong 
sentimen negati investor di pasar modal (Samsul, 2006),

Namun fenomena respon positif investor ini dapat terjadi pada pasar modal Indonesia, 
dimana sektor pertambangan mendominasi transaksi perdagangan di pasar saham Indonesia 
sebesar 39,7 persen yakni jauh lebih besar dari sektor-sektor lainnya. Sependapat dengan analisis 
ini, Lenny dan Handoyo (2008) mengungkapkan bahwa investor di pasar modal Indonesia di 
dominasi oleh investor asing dan sebagian besar investor tersebut menanamkan modalnya di 
sektor pertambangan, sehingga apabila terjadi kenaikan harga minyak maka harga saham di 
sektor pertambangan akan meningkat dan akan mengakibatkan kenaikan pada indeks harga 
saham di Indonesia.

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (JII) Terhadap Shock Fed Rate (FED)

Respon JII atas guncangan FED terlihat berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjangnya 
(lihat gambar 4.4). Dalam jangka pendek, JII merespon negatif terhadap guncangan FED, 
respon negatif JII ini dikhawatirkan terjadi karena tindakan spekulan di pasar modal yang 
berusaha mengeruk keuntungan melalui capital gain. Kegiatan spekulasi ini cukup responsif 
terhadap perbedaan tingkat suku bunga dalam dan luar negeri. Tingkat suku bunga FED yang 
terus menurun dari kisaran 5 persen hingga menjadi 0,2 persen mendorong spekulan mencari 
keuntungan di negara yang memiliki tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi seperti 
Indonesia. 
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Responsifnya investor terhadap tingkat suku bunga luar negeri juga dilatar belakangi 
karena tingginya persentase investor asing di pasar modal Indonesia yang mencapai 60 persen 
dari total investor di pasar modal. Respon negatif JII dalam jangka pendek terhadap guncangan 
FED sesuai dengan teori portofolio adjustment dan interest rate parity yang menyatakan bahwa 
jika tingkat suku bunga di Indonesia lebih tinggi dari tingkat suku bunga luar negeri maka akan 
mendorong terjadinya capital inflow ke Indonesia (Halwani, 2005).

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (JII) Terhadap Shock Dow Jones 
Index (DOW)

Hasilnya terlihat bahwa shock yang terjadi pada indeks Dow Jones (DOW) direspon positif 
oleh JII walaupun tidak terlalu tajam dengan standar deviasi 0.000386 dan stabil pada periode 
113 (lihat lampiran 7). Hal ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan pada DOW, maka akan 
direspon dengan kenaikan pada JII. Respon positif JII ini sejalan dengan teori integrasi ekonomi 
di financial market yang menyatakan bahwa adanya korelasi positif dan penyatuan bursa-bursa 
saham di dunia, sehingga jika terjadi crash pada bursa saham di luar negeri maka akan memicu 
crash pada bursa saham dalam negeri. 

Integrasi indek Dow Jones (DOW) dan Jakarta Islamic Index (JII) dapat terlihat dari fluktuasi 
kedua indeks tersebut, dimana DOW mengalami penurunan ketika terjadi krisis finansial global 
di Amerika yang kemudian diikuti dengan melemahnya JII dan kemudian setelah itu, JII menguat 
kembali seiring dengan membaiknya perekonomian Amerika dan menguatnya indeks Dow Jones 
pasca krisis finansial global pada tahun 2008. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Sriwardani (2009) yang menyatakan bahwa respon positif JII terhadap 
guncangan DOW terjadi karena adanya korelasi antara kedua indeks tersebut.

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (JII) Terhadap Shock BI Rate (BIR)

Hasilnya memperlihatkan bahwa respon JII terhadap shock yang terjadi pada BI rate (BIR). 
JII terlihat merespon negatif atas guncangan yang terjadi pada BIR dengan standar deviasi 
-0.069935 dan stabil pada periode 100 (lihat lampiran 7). Hasil ini menunjukkan bahwa 
kenaikan yang terjadi pada BIR ternyata justru akan mendorong melemahnya nilai JII. Respon 
JII tersebut tidak akan kembali pada garis keseimbangan jangka panjang secara alami, kecuali 
ada perubahan yang terjadi pada BIR itu sendiri.

Respon JII terhadap shock BIR terjadi karena perubahan pada tingkat suku bunga 
merupakan informasi yang penting bagi investor terutama dalam kaitannya dengan return 
investasi. Dalam teori random walk, respon negatif JII terjadi karena kenaikan BIR dipandang 
sebagai bad news bagi investor di pasar modal Indonesia (Samsul, 2006). Sentimen negatif 
investor ini wajar terjadi karena investor berpendapat bahwa kenaikan BIR akan memicu 
kenaikan tingkat suku bunga deposito perbankan, sehingga investasi dalam bentuk deposito di 
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perbankan yang minim resiko dinilai lebih menguntungkan dibanding investasi di pasar modal 
yang tinggi resiko. Analisis ini sejalan dengan teori capital asset pricing model (CAPM) yang 
menjelaskan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang bebas resiko (suku bunga deposito) 
akan mengurangi tingkat keuntungan yang diharapkan untuk saham.

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (JII) Terhadap Shock Nilai Tukar 
Rupiah (ERI)

Pada awal periode, JII merespon positif atas guncangan yang terjadi pada ERI, respon positif JII 
ini disebabkan karena dalam jangka pendek depresiasi rupiah memicu sentimen positif investor 
di pasar modal. Sesuai dengan teori random walk, depresiasi rupiah dinilai sebagai good news 

karena depresiasi rupiah mampu meningkatkan daya saing harga produk hasil produksi Indonesia 
dalam perdagangan internasional. Dengan turunnya nilai tukar rupiah dibanding nilai tukar 
mata uang internasional (dolar Amerika) mengakibatkan harga produk Indonesia dinilai lebih 
murah sehingga dapat meningkatkan permintaan ekspor produk dalam negeri. Selanjutnya, 
peningkatan nilai ekspor perusahaan tentunya akan meningkatkan corporate income dan pada 
akhirnya akan meningkatkan juga bagian deviden investor (Samsul, 2006).

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (JII) Terhadap Shock Inflasi 
Indonesia (CPII)

Hasilnya terlihat bahwa JII merespon positif atas guncangan yang terjadi pada CPII dengan 
besar standar deviasi 0.022151 dan mencapai titik kestabilan jangka panjang pada periode 
104 (lihat lampiran 7). Respon positif JII atas guncangan yang terjadi pada CPII menunjukkan 
arti bahwa ketika CPII mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan peningkatan juga 
pada JII. Respon positif JII terhadap guncangan CPII terjadi karena tingkat inflasi Indonesia 
yang cukup terkendali sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran investor dalam maupun luar 
negeri. Stabilnya tingkat inflasi oleh investor juga disinyalir sebagai peningkatan pertumbuhan 
ekonomi Indonesia. Sejalan dengan analisis ini, Maysami et al (2004) mengungkapkan bahwa 
respon positif indeks saham terhadap inflasi dapat terjadi karena pemerintah aktif berperan 
dalam mencegah eskalasi (peningkatan) harga akibat kondisi perekonomian yang terus membaik 
pasca krisis. Selain itu, Marshal (1992) juga menyatakan bahwa jika inflasi disebabkan oleh 
guncangan jumlah uang yang beredar, maka otoritas moneter akan menghalaunya dengan 
menurunkan tingkat suku bunga, penurunan suku bunga ini akan mendorong investor 
mengalihkan kepemilikan aset mereka dalam bentuk saham atau obligasi, dan peningkatan 
permintaan investasi saham ini pada gilirannya akan menaikkan harga saham.

Untuk lebih jelas bagaimana respon setiap variabel domestik dan global terhadap 
pergerakan harga pasa modal syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
(dapat dilihat pada Lampiran 1.1)
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4.2. Impulse Responses Function (IRF) Pasar Modal Syariah Malaysia

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (FHSI) Terhadap Shock Harga 
Minyak Dunia (OLI)

Hasilnya menunjukkan respon negatif FHSI terhadap shock yang terjadi pada harga minyak 
dunia (OIL). Dari gambar tersebut terlihat JII merespon negatif terhadap guncangan yang terjadi 
pada OIL dengan standar deviasi sebesar -0.025049 dan mulai mencapai titik kestabilan pada 
periode 40 (lihat lampiran 7).Respon negatif FHSI atas guncangan yang terjadi pada OIL berarti 
bahwa ketika terjadi guncangan pada harga minyak dunia, maka FHSI akan memberikan respon 
dengan melemahnya indeks.

Respon negatif FHSI terhadap guncangan harga minyak dunia sama dengan respon JII 
atas guncangan variabel serupa. Persamaan hasil ini mengindikasikan bahwa perilaku investor 
FHSI dan JII relatif sama yakni investor tersebut menilai kenaikan harga minyak sebagai bad 

news bagi pasar modal sehingga investor merespon negatif terhadap perubahannya. Walaupun 
demikian, respon FHSI terhadap shock OIL relatif lebih cepat menuju kestabilan jangka panjang 
jika dibandingkan dengan respon JII, dimana FHSI mampu mencapai titik kestabilan jangka 
panjang pada periode 40 dengan nilai standar deviasi sebesar -0.025049, sedangkan respon 
JII baru mencapai titik kestabilan pada periode 98 dengan nilai standar deviasi yang lebih besar 
yaitu -0.075996. 

Hasil ini mencerminkan bahwa dalam jangka panjang dampak OIL terhadap JII lebih besar 
dibandingkan dengan dampak OIL terhadap FHSI. Perbedaan besaran dampak OIL terhadap 
kedua negara ini dapat terjadi karena Indonesia masih menerapkan subsidi bahan bakar minyak 
(BBM) jenis solar dan premium dan subsidi ini ternyata tidak hanya dinikmati perusahaan, 
transportasi umum atau masyarakat yang kurang mamapu, tetapi subsidi ini juga masih dinikmati 
oleh masyarakat yang relatif mampu sehingga beban anggaran pemerintah Indonesia semakin 
besar. Besarnya beban anggaran ini menimbulkan devisit anggaran pemerintah sehingga 
berdampak pada memburuknya perekonomian nasional. Respon negatif indeks harga saham 
atas guncangan harga minyak dunia juga diperoleh dari hasil penelitian Sriwardani (2009), 
Wang et al (2010) dan IAE (2004).

Respon Pergerakan Harga Sahan Syariah (FHSI) Terhadap Shock Fed Rate 
(FED)

Dari gambar 4.10 terlihat shock yang terjadi pada tingkat suku bunga Fed rate (FED) direspon 
positif oleh FHSI dengan standar deviasi0.059348 dan respon tersebut mulai mencapai kestabilan 
jangka panjang pada periode 53 (lihat lampiran 7). Respon positif FHSI terhadap guncangan FED 
berarti bahwa ketika terjadi kenaikan FED maka akan memicu menguatnya FHSI. Jika melihat 
hasil IRF pasar modal syariah Indonesia, maka akan ditemukan hasil IRF yang sama antara pasar 
modal syariah Indonesia dan Malaysia terhadap guncangan FED. Persamaan respon kedua indeks 
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syariah ini mengindikasikan perilaku investor pasar saham syariah di Indonesia dan Malaysia 
terhadap guncangan FED relatif sama, yakni dimungkinkan masih adanya praktik spekulasi 
di kedua pasar modal syariah ini, sehingga perilaku investor relatif cukup reaktif terhadap 
perubahan dan perbedaan tingkat suku bunga dalam dan luar negeri. 

Walaupun demikian, FHSI merespon guncangan FED dengan standar deviasi yang lebih 
tinggi mencapai 0.059348 sedangkan JII hanya merespon sebesar 0.001829, artinya pergerakan 
FHSI dalam jangka panjang lebih reaktif terhadap perubahan FED dibandingkan dengan JII. Lebih 
besarnya respon FHSI dibanding JII terjadi karena Malaysia memiliki tingkat integrasi ekonomi 
yang lebih tinggi dengan Amerika dibandingkan Indonesia. Malaysia merupakan mitra dagang 
penting bagi Amerika Serikat, selain itu nilai kumulatif investasi swasta Amerika di Malaysia 
melebihi 10 Miliar dolar Amerika yakni berupa 60 persen investasi pada sektor minyak, gas dan 
petrokimia, sedangkan sisanya pada sektor manufaktur. Sejalan dengan analisis ini, Wongswan 
(2005) menyatakan bahwa perubahan tingkat suku bunga Fed merupakan representasi dari 
kondisi perekonomian Amerika dan akan mempengaruhi perekonomian dunia. Namun berbeda 
dengan hasil penelitian ini, Yusof dan Majid (2007) menyatakan bahwa FED merupakan variabel 
yang tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks harga saham di Malaysia. 

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (FHSI) Terhadap Shock Dow Jones 
Index (DOW)

Hasilya terlihat bahwa guncangan (shock) yang terjadi pada indeks Dow Jones (DOW) direspon 
positif oleh FHSI dengan standar deviasi 0.016231 dan stabil pada periode 54 (lihat lampiran 
7).Respon positif FHSI terhadap guncangan yang terjadi pada DOW berarti bahwa ketika 
terjadipeningkatan pada DOW, maka akan direspon dengan kenaikan pada FHSI dan sebaliknya 
penurunan DOW akan mengakibatkan melemahnya FHSI. 

Walaupun respon JII dan FHSI terhadap shock DOW relatif sama, namun respon FHSI 
lebih besar dibanding respon JII. Situasi ini dimungkinkan terjadi karena FHSI dan DOW memiliki 
tingkat integrasi di sektor finansial yang lebih kuat dibandingkan dengan JII dan DOW. Tingginya 
integrasi FHSI dan DOW dapat terjadi karena tingkat investasi investor asing di pasar modal 
syariah Malaysia, terlebih pasar modal syariah malaysia merupakan salah satu tujuan utama 
pasar modal syariah dunia dan pasar modal syariah ini memiliki kapitalisasi pasar yang besar, 
sehingga investor asing semakin tertarik untuk berinvestasi. Perubahan indeks Dow Jones yang 
merupakan representasi dari kondisi ekonomi dan bursa saham dunia tentunya akan lebih 
berdampak pada pasar modal syariah Malaysia (FHSI) dibandingkan dengan pasar modal syariah 
Indonesia (JII). Analisis ini berbeda dengan hasil penelitian Achsani (2000) yang meneliti tentang 
respon bursa terhadap guncangan dari bursa lain, hasilnya penelitian tersebut menyatakan 
bahwa apabila terjadi guncangan di bursa saham Amerika, maka bursa-bursa regional tidak 
terlalu meresponnya, hanya di Singapura, Hongkong, Jepang, Taiwan dan New Zealand yang 
akan meresponnya dan respon tersebut tidak cukup besar. Sebaliknya, jika guncangan terjadi 
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di Singapura, Australia ataupun Hongkong maka secara cepat guncangan tersebut akan 
ditransmisikan ke hampir semua bursa saham di Asia Pasifik termasuk Malaysia.

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (FHSI) Terhadap Shock Interest 
Rate (MYR)

Hasilnya terlihat bahwa guncangan (shock) yang terjadi pada tingkat suku bunga Malaysia 
atau Malaysian rate (MYR) direspon negatif oleh FHSI dengan standar deviasi -0.026704 
dan cenderung stabil pada periode 41 (lihat lampiran 7). Hasil ini berarti bahwa penurunan 
yang terjadi pada MYR justru akan mendorong penguatan nilai FHSI. Hasil IRF FHSI terhadap 
guncangan domestic interest rate ini sama dengan hasil IRF JII, persamaan hasil ini menunjukkan 
bahwa masih besarnya pengaruh tingkat suku bunga baik terhadap pasar modal syariah di 
Indonesia maupun di Malaysia. Sesuai dengan hasil penelitian ini, teori Keynes menyatakan 
bahwa investasi berhubungan negatif dengan tingkat suku bunga. Selanjutnya teori capital asset 

pricing model (CAPM) juga menjelaskan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang bebas resiko 
akan mengurangi tingkat keuntungan yang diharapkan pada investasi saham, sehingga kenaikan 
tingkat suku bunga akan menyebabkan menurunnya minat investasi di pasar modal. 

Secara normatif, variabel tingkat suku bunga seharusnya tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pergerakan pasar modal syariah seperti halnya hasil penelitian Yusof dan Majid (2007) 
yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap pasar modal 
syariah Malaysia (RHBII). Namun bertolak belakang dengan kondisi ideal ini, beberapa peneliti 
masih memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan masih kuatnya pengaruh tingkat suku 
bunga terhadap pergerakan pasar modal syariah, beberapa peneliti tersebut seperti halnya al-
Faizin (2010), Sriwardani (2009) yang meneliti pengaruh tingkat suku bunga terhadap pasar 
modal syariah di Indonesia

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (FHSI) Terhadap Shock Nilai Tukar 
Ringgit (ERM)

Hasilnya terlihat bahwa guncangan (shock) yang terjadi pada nilai tukar ringgit (ERM) direspon 
positif oleh FHSI dengan standar deviasi 0.006248 dan cenderung stabil pada periode 43 (lihat 
lampiran 7). Hasil ini menunjukkan bahwa ketika terjadi depresiasi ringgit, maka akan direspon 
dengan menguatnya indeks harga saham FHSI. Respon positif FHSI terhadap guncangan 
ERM ini terjadi karena perubahan nilai tukar erat kaitannya dengan kegiatan ekspor impor 
perusahaan. Turunnya nilai tukar ringgit dibanding mata uang asing mengakibatkan turunnya 
harga komoditas ekspor dalam mata uang asing, sehingga kondisi ini mampu meningkatkan 
permintaan ekspor produk Malaysia. Peningkatan nilai ekspor ini nantinya akan berdampak 
pada peningkatan corporate income, sehingga meningkatkan bagian deviden investor dan 
pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga saham. Respon positif indeks harga saham 
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terhadap guncangan nilai tukar juga diperoleh dari hasil penelitian Dimitrova (2005) di USA dan 
UK, Yusof dan Majid (2007) terhadap KLCI dan RHBII di Malaysia dan Aydemir dan Demirhan 
(2009) di Turki. Namun, hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Ibrahim dan 
Yusoff (2001) yang menyatakan exchange rate berpengaruh negatif signifikan terhadap KLCI 
di Malaysia.

Respon Pergerakan Harga Saham Syariah (FHSI) Terhadap Shock Inflasi 
Malaysia (CPIM)

Hasilnya terlihat bahwa bahwa guncangan (shock) yang terjadi pada inflasi domestik Malaysia 
(CPIM) direspon positif oleh FHSI dengan standar deviasi 0.030762dan stabil pada periode 43 
(lihat lampiran 7).Hal ini berarti ketika terjadi kenaikan pada inflasi maka akan direspon dengan 
menguatnya nilai FHSI. Hasil IRF FHSI terhadap shock inflasi domestik ini sama dengan hasil IRF 
JII, kondisi ini terjadi karena tingkat inflasi di Indonesia dan Malaysia relatif stabil dan sesuai 
dengan sasaran kebijakan moneter masing-masing Bank Sentral sehingga informasi inflasi dinilai 
sebagai good news oleh investor (random walk theory). 

Respon positif ini juga bisa disebabkan karena masih banyaknya variabel-variabel lain yang 
mempengaruhi indeks harga saham, tetapi tidak dimasukkan dalam model sehingga kurang 
baik dalam merepresentasikan kondisi pasar modal yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari 
nilai R-square hasil VECM model JII dan FHSI, dimana nilai R-square model JII sebesar 0.641391 
yang berarti bahwa variabel independen dalam model hanya mampu menggambarkan model 
sebesar 64 persen sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain. Begitu pula nilai R-square 

model FHSI sebesar 0.291445 yang artinya variasi dari variabel makroekonomi domestik dan 
global dalam model hanya menerangkan 29 persen terhadap variasi FHSI. 

Untuk lebih jelas bagaimana respon setiap variabel domestik dan global terhadap 
pergerakan harga pasa modal syariah di Indonesia dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
(dapat dilihat pada Lampiran 1.2)

4.3. Hasil Analisa Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Analisis variance decomposition menjelaskan seberapa besar peranan atau porsi suatu variabel 
ekonomi terhadap guncangan variabel ekonomi lainnya, sehingga secara tidak langsung dapat 
diketahui kekuatan dan kelemahan masing-masing variabel dalam mempengaruhi variabel 
lainnya dalam kurun waktu yang panjang. 

Hasil FEVD di Indonesia menunjukkan peramalan pengaruh variabel makroekonomi global 
dan domestik terhadap Jakarta Islamic Index (JII) dalam 150 periode pengamatan. Dari hasil 
FEVD di atas memperlihatkan dominannya pengaruh harga minyak dunia (OIL) dan tingkat suku 
bunga Bank Indonesia (BIR) terhadap JII. OIL menjadi variabel yang paling dominan pengaruhnya 
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yaitu hingga mencapai 38.99871 atau sebesar 39 persen pada akhir periode pengamatan. Hal 
ini menunjukkan, dalam jangka panjang harga minyak dunia masih berpengaruh cukup besar 
terhadap pergerakan JII, besarnya pengaruh OIL ini disebabkan oleh masih dominannya investor 
asing di Indonesia yang berinvestasi di industri pertambangan. Variabel BI rate (BIR) menempati 
posisi kedua dengan dominasi pengaruh sebesar 33.34662 atau mencapai 33 persen pada akhir 
periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal syariah bahkan dalam jangka 
panjang belum mampu terlepas dari pengaruh suku bunga yang secara normatif merupakan 
instrumen transaksi yang dilarang berdasarkan syariah.

Di tempat ketiga, variabel nilai tukar rupiah (ERI) memiliki pengaruh semakin lama semakin 
meningkat hingga mencapai pengaruh sebesar 21.23137 atau mencapai 21 persen terhadap 
JII pada akhir periode pengamatan. Besarnya pengaruh ERI ini disebabkan oleh aktifitas ekspor 
dan impor yang dilakukan perusahan-perusahan yang tergolong dalam JII dan juga dominannya 
investor asing di pasar modal Indonesia semakin memperkuat pengaruh variabel nilai tukar mata 
uang terhaddap pergerakan harga saham. Sedangkan untuk variabel-variabel lainnya indeks 
Dow Jones, Fed rate dan inflasi domestik (DOW, FED dan CPII) memiliki pengaruh yang relatif 
kecil terhadap JII, pada awal periode variabel-variabel tersebut mengalami kenaikan hingga 
periode ke delapan namun pada periode ke sembilan pengaruh variabel-variabel tersebut 
cenderung menurun dan masing-masing memiliki pengaruh sebesar 0.039708, 0.084288 dan 
3.657258. lihat gambar di bawah ini:

Grafik 2.
Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Pasar Modal Syariah di Indonesia
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Sementara itu hasil FEVD FTSE Hijrah Shariah Index (FHSI), dari hasil ini diketahui bahwa 
FHSI sangat dipengaruhi oleh variabel FHSI itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa masih 
banyak variabel-variabel lain yang tidak masuk dalam model yang memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap pergerakan FHSI. Variabel makroekonomi dalam model pasar modal syariah 
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Malaysia yang paling dominan mempengaruhi FHSI adalah tingkat suku bunga global Fed rate 
(FED). Pengaruh FED ini terus meningkat dari awal periode hingga akhir periode pengamatan 
(periode 150) yakni mencapai pengaruh sebesar 33.76132 atau mencapai 34 persen. Besarnya 
pengaruh FED ini mengindikasikan dalam jangkan panjang, FHSI semakin responsif terhadap 
fluktuasi tingkat suku bunga global dan hal ini salah satunya dipicu oleh tingginya dominasi 
investor asing di pasar modal syariah Malaysia.

 Variabel makroekonomi lainnya berupa harga minyak dunia (OIL), Malaysian rate (MYR), 
inflasi domestik Malaysia (CPIM) dan indeks Dow Jones (DOW) memiliki pengaruh yang terus 
meningkat dari awal periode pengamatan hingga mencapai besaran pengaruh masing-masing 
6.094735 (6 persen), 6.929383 (7 persen), 9.120171 (9 persen) dan 2.491735 (2,5 persen) pada 
akhir periode pengamatan. Sedangkan untuk variabel nilai tukar mata uang ringgit Malaysia 
(ERM) pengaruhnya semakin menurun dari awal periode hingga memiliki pengaruh0.378664 
(0,4 persen) pada akhir periode pengamatan.

Grafik 3.
Forecast Error Variance Decomposition (FEVD)

Pasar Modal Syariah di Malaysia
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V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka 
diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

a. Hasil analisis VECM yang dilakukan menunjukkan bahwa dari ketiga variabel makro 
ekonomi global (harga minyak dunia (OIL), Fed rate (FED)dan indeks Dow Jones (DOW)) 
hanya dua variabel (OIL dan FED) yang berpengaruh signifikan terhadap pergerakan JII 
dan FHSI. Walaupun demikian terjadi perbedaan pengaruh yang dihasilkan FED terhadap 
JII dan FHSI. FED berpengaruh signifikan negatif terhadap pergerakan JII namunpengaruh 



409The Islamic Capital Market Volatility : A Comparative Study Between In Indonesia And Malaysia

FED terhadap FHSI justru signifikan positif. Hal ini dimungkinkan terjadi karena perbedaan 
respon kebijakan moneter kedua negara terhadap kebijakan ekonomi Amerika.

b. Sedangkan untuk pengaruh variabel makro ekonomi domestik (nilai tukar mata uang, 
tingkat suku bungadan inflasi) di Indonesia dan Malaysia ternyata memiliki pengaruh yang 
serupa terhadap pasar modal syariah masing-masing negara. Ketiga variabel makro ekonomi 
domestik ini berpengaruh signifikan terhadap pasar modal masing-masing negaranya.

c. Dari semua variabel yang diteliti dalam jangka pendek hanya variabel OIL, ERI, CPII serta 
JII itu sendiri yang berpengaruh terhadap pergerakan Jakarta Islamic Index (JII). Sedangkan 
dalam jangka panjangnya hanya variabel makro ekonomi global berupa DOW yang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap pergerakan JII.

d. Untuk pasar modal syariah Malaysia, dalam jangka pendek tidak ada variabel yang 
berpengaruh secara signifikan, namun dalam jangka panjang semua variabel selain variabel 
DOW berpengaruh secara signifikan terhadap pergerakan FHSI.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis 
rekomendasikan :

a. Mengingat hanya satu variabel yang memiliki pengaruh berbeda terhadap pasar modal 
syariah Indonesia dan Malaysia yaitu variabel Fed rate, maka hal ini mengindikasikan adanya 
perbedaan respon yang diambil oleh kedua negara atas kebijakan ekonomi yang diambil 
oleh negara lain, sehingga disarankan agar pembuat kebijakan lebih berhati-hati dalam 
merespon perubahan kebijakan ekonomi negara lain tersebut. Capital outflow memang 
sangat rentan terjadi di Indonesia akibat perubahan kebijakan ekonomi negara lain, oleh 
sebab itu pengawasan terhadap nilai tukar mata uang juga harus lebih ketat dilakukan 
karena dampak nilai tukar yang sangat besar terhadap neraca pembayaran dan cadangan 
devisa negara. 

b. Perlu adanya peningkatan investor domestik di pasar modal syariah. Hal ini dikarenakan 
salah satu penyebab responsifnya pasar modal syariah di Indonesia dan Malaysia terhadap 
perubahan kebijakan ekonomi negara lain adalah tingginya persentase investor luar negeri 
dibandingkan dengan investor domestik. Di Indonesia sendiri investor luar negeri mencapai 
lebih dari 60 persen dari keseluruhan investor di pasar modal, secara psikologis investor luar 
ini cenderung lebih mudah memindahkan dana yang diinvestasikan ke negara lain yang 
dinilai lebih menguntungkan.

c. Terkait dengan penelitian mengenai variabel yang mempengaruhi pasar modal syariah, 
kiranya perlu dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai variabel-variabel teknikal 
dan fundamental yang mempengaruhi pasar modal syariah sehingga diharapkan akan 
didapatkan hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
pergerakan pasar saham syariah.
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LAMPIRAN 1.1 

Impulse Responses Function (Irf) Pasar Modal Syariah Di Indonesia
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LAMPIRAN 1.2 

Impulse Responses Function (IRF) Pasar Modal Syariah di Malaysia

�����������������������������������������

���������������������������

����

����

���

���

���

���

���

�� �� �� ��� ��� ���

���������������������������

����

����

���

���

���

���

���

�� �� �� ��� ��� ���

����������������������������

����

����

���

���

���

���

���

�� �� �� ��� ��� ���

���������������������������

�� �� �� ��� ��� ���

����

����

���

���

���

���

���

�������������������������

����

����

���

���

���

���

���

�� �� �� ��� ��� ���

�������������������������

�� �� �� ��� ��� ���

����

����

���

���

���

���

���



416 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, April 2013

Halaman ini sengaja dikosongkan



417Kompetisi Industri Perbankan Indonesia

KOMPETISI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA

Ratna Sri Widyastuti dan Boedi Armanto1

This paper analyzes the competition level of banking industry, prior and after the introduction of 

Indonesian Banking Architecture (API). Using panel data, the result shows the competition of banking 

decreased after the introduction of API, with large tendency to monopoly or collusive olligopoly. For 

the bank with niche market such as regional bank and mix bank, the introduction of API did not affect 

much, while the competition level for foreign bank is the lowest one. Non price variable would be the 

main determinant on banking competition in the future, including number of branches, wage and credit 

volume.
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I. PENDAHULUAN

Peningkatan kompetisi perbankan di Indonesia sebenarnya mulai terasa sejak adanya keterbukaan 
perbankan Indonesia,yang diinisiasi dengan dikeluarkannya paket kebijakan pada tanggal 1 Juni 
1983 (PAKJUN)dengan tujuan memodernisasi perbankan dan kemudian dilanjutkan dengan 
paket Oktober (PAKTO) pada tanggal 27 Oktober 1988, yang memberi kemudahan perijinan 
pendirian bank baru, termasuk pembukaan kantor cabang. Saat itu, dengan danaRp 10 miliar 
saja, para investorsudah dapat mendirikan sebuah bank baru (Deni dan Djoni, 2004), dan ini 
menyebabkan peningkatan signifikan pada jumlah bank.

Peningkatan jumlah bank berpotensi mendorong bisnis sektor perbankan menjadi lebih 
kompetitif dan meningkatkan efisiensi dan kesehatan perbankan2. Namun untuk perbankan 
Indonesia, sebagian besar bank-bank swasta pada masa sebelum krisis dimilikioleh para 
usahawan besar; akibatnya, pada saat usahanya membutuhkan pendanaan besar, mereka 
cenderung memobilisasi dana masyarakat melalui banknya untuk kepentingan usahanya 
(kelompok/grupnya). Ini berati tujuan penerbitan Pakto 88 yang awalnya bertujuan untuk 
mengalirkan dana masyarakat kepada masyarakat, bergeser menjadi penyaluran kepada 
grupnya sehingga muncul potensi pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), (Deni 
dan Djoni, 2004). Kondisi ini melemahkan infrastruktur industri perbankan, akibatnya ketika 
pasar keuangan internasional bergejolak, yang dimulai dengan krisis nilai tukar mata uang di 
negara-negara Asia, perbankan Indonesia tidak mampu bertahan. Kondisi ini mengakibatkan 
meningkatnya krisis kepercayaan terhadap rupiah dan perbankan nasional, terutama setelah 
adanya pencabutan ijin usaha 16 bank pada bulan November 1997. 

Pemerintah menggandeng International Monetary Fund (IMF) untuk menuntaskan 
krisis yang terjadi, tetapi kebijakan yang diberlakukan oleh IMF berupa pengetatan likuiditas 
justru membuat kondisi Indonesia semakin terpuruk3. Selanjutnya pemerintah dan bank 
sentralmencoba menerapkan program stabilisasi dan reformasi menyeluruh untuk menguatkan 
sistem keuangan nasional dan sekaligus untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. 

Tahun 1999, Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
diterbitkan dengan menekankan bahwa Bank Indonesia (BI) memiliki tujuan yang lebih fokus 
yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yang menjadi prasyarat pertumbuhan 
ekonomi berkesinambungan. Beberapa tahun selanjutnya, Bank Indonesia menerbitkan 
Arsitektur Perbankan Indonesia (API) sebagai kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang 
bersifat menyeluruh. API diharapkan dapat memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri 
perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan (BI, 2007, Arsitektur 
Perbankan Indonesia).

2 Menurut Cetorelli (2001), ada pandangan lama mengatakan bahwa kompetisi perbankan akan mendorong ke situasi pasar yang 
lebih baik.

3. Berbeda dengan Amerika yang melakukan kebijakan sebaliknya ketika mengalami krisis global tahun 2008.
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Setelah kemunculan API, yang didukung oleh penguatan struktur permodalan bank-
bank,diharapkan perbankan Indonesia menjadi lebih stabil dan mampu berfungsi sebagai 
lembaga intermediasi. Kestabilan akan menghasilkan perbankan nasional yang lebih kuat dan 
pada akhirnya mampu bersaing dengan perbankan asing di pasar internasional4. Kompetisi, yang 
mendorong peningkatan daya saing, merupakan pondasi utama proses penguatan perbankan 
nasional. Oleh karena itu, perubahan tingkat kompetisi antar bank akan mengubah pula prilaku 
perbankan dalam melakukan bisnisnya. 

Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba menelaah kompetisi perbankan di Indonesia, 
diantaranya Claessen dan Laeven (2004) yang mengestimasi tingkat kompetisi di 50 negara 
termasuk Indonesia dengan menggunakan metode Panzar-Rosse selama kurun 1994-2001. 
Dari penelitian tersebut, disebutkan struktur industri perbankan Indonesia tergolong dalam 
kategori monopolistic competition5. Hasil penelitian ini didukung juga oleh Setyowati (2004) 
yang menyimpulkan bahwa situasi perbankan Indonesia secara keseluruhan adalah kompetisi 
monopolistik. 

Terkait dengan implemetasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API), pertanyaan menarik 
yang muncul adalah bagaimana pengaruh API terhadap tingkat stabilitas dan kompetisi industri 
perbankan Indonesia? Pertanyaan penelitian ini yang akan dijawab dalam penelitian ini. 

Bagian selanjutnya dari paper ini mengulas teori dasar dan studi literatur tentang 
stabilitas, tingat kompetisi dan kinerja industri perbankan. Bagian ketiga mengulas data dan 
metodologi yang diterapkan, sementara bagian keempat memaparkan hasil dan analisis. 
Kesimpulan dan implikasi kebijakan akan diberikan pada bagian akhir dan menajdi bagian 
penutup dari paper ini.

 

II. TEORI

Kompetisi sering dihubungkan dengan situasi persaingan beberapa pihak dalam 
memperebutkan sesuatu. Kompetisi juga sering dikaitkan dengan market power meskipun 
sebenarnya kedua hal ini berbeda. Market power mengacu pada perilaku perusahaan secara 
individual dalam mengatur strategi harga sementara persaingan lebih berkaitan dengan interaksi 
anggota pasar atau lebih bersifat agregat (de Rozas, 2007).   

Ada beberapa bentuk pasar berkaitan dengan kompetisi. Pertama adalah pasar 
kompetisi sempurna, memiliki ciri adanya banyak penjual dan pembeli, harga ditentukan 
oleh kekuatan pasar. Dalam kondisi pasar ini, pelaku bebas memasuki atau keluar dari pasar, 
barang homogen, dan tiap produsen tidak memiliki Tidak ada biaya transaksi maupun biaya 
transportasi. Sementara itu, pasar kompetisi tidak sempurna merupakan semua jenis pasar yang 

4 Terkait dengan pilar API nomor tiga.
5 Nilai statistik H perbankan Indonesia selama kurun 1994-2001 yang dihasilkan dalam peneltian Claessen dan Laeven (2004) adalah 

0,62.
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sifatnya berlawanan dengan kompetisi sempurna, yaitu monopoli dan monopsoni, oligopoli, 
dan kompetisi monopolistik. 

2.1. Kompetisi dan Kestabilan dalam Industri Perbankan

Alhadeff (1951) menyebutkan bahwa pasar perbankan memiliki beberapa ciri, antara lain 
pertama, adanya kehadiran lebih dari satu penyedia kredit, dalam hal ini bank, dalam satu 
wilayah; kedua hubungan antara bankers dan peminjam (debitur) dibangun berdasarkan 
pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan penyaluran kredit waktu sebelumnya; 
ketiga, peminjam kredit dalam volume besar akan mendapatkan lebih banyak penawaran 
kredit sementara peminjam dalam jumlah kecil menghadapi suplai yang sangat terbatas; 
keempat, danya hambatan-hambatan untuk masuknya pemain baru yang menunjukkan 
adanya kecenderungan mempertahankan kondisi monopoli ataupun oligopoli dalam rangka 
mendapatkan keuntungan positif dalam jangka panjang; dan kelima, indakan atau keputusan 
bankers umumnya saling berkorelasi yang sering disebut dengan istilah agreement, mutual 

assistance, pengurangan kompetisi tak sehat, koordinasi, dan sebagainya. Alasan adanya kolusi 
ini adalah kerugian yang terjadi pada saat saling bersaing dapat tergantikan dengan profit yang 
didapatkan setelah agreement tercapai. 

Chandler (1938) berpendapat bahwa persaingan di dalam industri perbankan bukan 
persaingan sempurna melainkan monopoli yang kemudian ditambah dengan kolusi untuk 
mengatur kompetisi harga dan non-harga. Alhadeff (1951) mendukung pernyataan Chandler 
dengan menyatakan bahwa bank tidak mungkin berada dalam situasi yang benar-benar bersaing 
karena dalam situasi persaingan murnibank baru terancam akan bangkrut dan hal ini akan 
membahayakan perekonomian secara makro karena keruntuhan sebuah bank dapat menular 
ke bank-bank lain (contagion effect). 

Persaingan antar bank bisa terjadi karena perebutan sumber daya yang produktif, misalnya 
pada deposito, tabungan, dan penyaluran kredit yang merupakan sumber pendapatan. Kompetisi 
non-harga antar bank bisa berbentuk hadiah dan promosi untuk menarik nasabah sebanyak-
banyaknya. Kompetisi juga dapat berbentuk produk dan jenis layanan baru yang didukung oleh 
perkembangan teknologi yang mampu menekan biaya produksi dan distribusi. 

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pasar perbankan yang lebih terkonsentrasi 
dan memiliki tingkat kompetisi yang rendah, memiliki buffer dalam menghadapi kerentanan; 
ini membuat perbankan lebih stabil. Pada sisi lain, kondisi seperti ini juga memberikan insentif 
pengambilan resiko yang berlebihan (excessive risk taking). 

Terdapat dua pandangan yang berlawanan tentang hubungan antara tingkat kompetisi 
perbankan yang tinggi dan kesehatan perbankan; pertama pandangan tradisional yang 
menyatakan bahwa kompetisi perbankan yang tinggi akan meningkatkan suplai kredit bagi 
perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Pendapat ini juga didukung oleh Claessens 



421Kompetisi Industri Perbankan Indonesia

dan Laeven (2003) yang menemukan bahwa kompetisi yang tinggi di sektor keuangan dapat 
mendorong peningkatan efisiensi produksi, kualitas produk keuangan, dan tingkat inovasi. 
Peningkatan kompetisi juga diharapkan dapat menekan biaya jasa intermediasi menjadi lebih 
efisien karena waktu yang dibutuhkan untuk mengurus kredit jauh lebih singkat dan akhirnya 
akan meningkatkan pendapatan bank (di Patti dan Dell’ariccia, 2004). Sebaliknya, suku bunga 
yang tinggi akan mengurangi investasi untuk riset dan pengembangan, sehingga inovasi 
akan terhambat dan produktivitas perusahaan pada akhirnya menurun (Cetorelli, 2001).
Lindgren, Garcia, dan Saal (1996) menyebutkan bahwa pasar perbankan yang kompetitif 
akan memanfaatkan kekuatannya sendiri untuk mereduksi bank-bank yang lemah sekaligus 
mendorong keberadaan bank-bank sehat. 

Berlawanan dengan pandangan pertama di atas, pandangan kedua menyatakan bahwa 
kompetisi justru berdampak buruk bagi perusahaan baru dan masa depan industri perbankan 
karena peminjam menghadapi suplai kredit yang makin banyak ketika kompetisi perbankan 
meningkat. Model ini berbasis pada pemikiran bahwa kompetisi akan meningkatkan moral 

hazard dan masalah adverse selection dari sisi peminjam. Ketika kompetisi antar bank meningkat, 
perusahaan-perusahaan semakin mempunyai pilihan bank atau kreditor. Dell ’Ariccia (2000)6 

menemukan kesimpulan yang mendukung yakni upaya bank untuk menyeleksi pengusaha 
calon peminjam akan makin menurun ketika jumlah bank meningkat. 

2.2. Model Panzar Rosse 

Berdasarkan literatur, pengukuran kompetisi dapat dikelompokkan menjadi dua; pertama, 
pendekatan struktural yang lebih bersifat konvensional dan umumnya menganut paradigma 
Structure Conduct Perfomance (SCP); kedua, pendekatan non-struktural yang menempuh 
arah penelitian yang berlawanan dengan pendekatan struktural, di mana cara atau perilaku 
perusahaan atau organisasi yang mempengaruhi kondisi pasar. Ada tiga model pendekatan 
nonstruktural yaitu model Iwata, model Bresnahan, dan model Panzar-Rosse (PR). Dalam 
penelitian ini, model yang digunakan adalah model PR.

Model PR yang diperkenalkan oleh Panzar dan Rosse (PR) pada tahun 1987,memberikan 
indikator kompetisi yang dikenal sebagai ’statistik H’ yang menyediakan penilaian kuantitatif dari 
kompetisi di dalam pasar. Statistik H diperoleh dari penjumlahan elastisitas pendapatan terhadap 
harga faktor-faktor produksi, berdasarkan reduced form persamaan pendapatan bank. Model 
ini banyak dipakai di dalam penelitian empiris karena tidak perlu menspesifikasi pasar secara 
geografis mengingat perilaku dari setiap bank akan memberikan indikasi kekuatan pasar. 

Metode PR hanya bisa diaplikasikan untuk perusahaan dengan satu jenis produk. Oleh 
sebab itu, bank diperlakukan sebagai produsen dengan produk jasa pinjaman (loan). Dalam 

6 Dimuat di paperNicholson (2001):Competition Among Banks: Good or Bad?.
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proses produksinya, bank membutuhkan tiga input yaitu tenaga kerja, modal fisik dan finansial. 
Model PR didasari oleh asumsi situasi kompetisi yang sempurna dan perusahaan berperilaku 
memaksimisasi profit. 

Data yang diperlukan di model PR berasal dari level perusahaan sehingga tidak memerlukan 
agregat industri. Keunggulan lainnya adalah pemakaian pendapatan bank sebagai variabel 
dependen yang lebih mudah diamati dan didapati dibandingkan harga dan kuantitas produk 
ataupun biaya aktual. Aplikasi model PR pertama kali dimanfaatkan untuk mengukur kompetisi 
di dalam industri percetakan dan kemudian banyak digunakan untuk bidang lain, termasuk 
perbankan. 

Statistik H ini didasarkan pada analisa statik komparatif dari persamaan reduksi 
pendapatan. Metodologi yang dikemukakan oleh Panzar dan Rosse (1987) ini mengacu pada 
model keseimbangan umum pasar, dimana perusahaan menggunakan strategi harga yang 
berbeda dalam merespon setiap perubahan harga faktor input. Perubahan harga tersebut 
sangat tergantung pada perilaku kompetitif para partisipan dalam pasar. Ringkasnya, model 
yang dikembangkan oleh Panzar dan Rosse ini mengacu pada keseimbangan harga input 
(marginal cost) dengan pendapatan kotor (gross revenue).

Mengikuti model yang digunakan Bikker dan Haaf (2001)7, makaoptimisasi yang dilakukan 
bank i dalam industri harus memenuhi kondisi zero profit sehingga pendapatan sama dengan 
biaya. Kondisi ini direpresentasikan sebagai berikut: 

7 Dikutip dari de Rozas, Luis Gutierrez. Testing for the Competition in the Spanish Banking Industry: the Pazar-Rosse Approach 
Revisited.

(1)

dimana Ri dan Ci masing-masing adalah pendapatan dan biaya bank i; y*
i adalah output bank 

dalam kondisi keseimbangan; Wi adalah vektor harga input; ZR
i adalah vektor variabel eksogen; 

ZC
i adalah vektor variabel eksogen yang mempengaruhi biaya. Pada level perusahaan, MR=MC, 

sehingga:

(2)

Statistik H mengevaluasi elastisitas pendapatan total terhadap perubahan harga input faktor 
seperti di bawah ini:

(3)
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Linearisasi persamaan (2) memberikan nilai elastisitas secara langsung, dan dapat menghindari 
heterokedastisitas (Shaffer, 1982):  

(4)

(5)

Dalam kondisi keseimbangan yang kompetitif (zero profit), maka In(R’’
i) = In(C ’i), dan dengan 

penyusunan ulang, maka:

(6)

(7)

Bentuk reduksi persamaan pendapatanbank i,tergantung pada output dan harga 
keseimbangan:  

(8)

sementara tingkat harga dapat diperoleh dari persamaan inverse demand, yang dalam bentuk 
logaritma adalah:

(9)

dimana  (agregat output dalam sebuah industri). Dengan sedikit aljabar, maka reduced 

form tersebut dapat ditulis kembali menjadi:

(10)

dimana Zi adalah vektor dari variable spesifik bank Q. Sebagaimana persamaan (3), maka nilai 
statistik H dapat dihitung dengan cara:

(11)
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Nilai statistik H berkisar antara  hingga 1, yang menunjukkan tingkat kompetisi pasar 
yang terjadi. Bilamana nilai  < H <0, maka pasar berbentuk monopoli atau oligopoli kolusi 
sempurna. Dalam struktur kompetisi jenis ini, kenaikan harga input akan diterjemahkan dalam 
marginal cost yang lebih tinggi, output ekuilibrium yang berkurang, dan pendapatan yang 
menurun. Jika 0 < H < 1, maka struktur pasar berbentuk kompetisi monopolistis. Jika pasar 
kompetitif, nilai H akan berkisar satu (H = 1). Dalam kondisi ini, peningkatan harga input secara 
proporsional akan mempengaruhi perubahan revenue, tanpa mendistorsi jumlah output yang 
optimal dari perusahaan. Secara teknis, pengujian nilai H dapat dilakukan dengan Uji Wald, 
sekaligus untuk menguji apakah terdapat perbedaan nilai H pada periode pertama atau masa 
konsolidasi dengan periode pasca penerbitan API. 

Mengingat model PR merupakan pendekatan statis, maka terdapat necessary condition 

yang harus dipenuhi yakni sampel observasi harus mewakili keseimbangan jangka panjang. 
Pengujian kestabilan jangka panjang ini biasanya dilakukan dengan pengukuran Statistik-E yang 
merupakan hasil penjumlahan elastisitas Return on Equity (ROE) atau Return on Asset (ROA) 
terhadap harga faktor-faktor produksi, berdasarkan reduced form persamaan pendapatan. 
Nilai statistik E = 0 menunjukkan situasi dalam ekuilibrium long run, yang berarti return aset 
bank tidak berhubungan dengan harga-harga input faktor produksi. 

Persamaan untuk menguji kondisi ekuilibrium long run dapat dituliskan sebagai 
berikut:

(12)

dan necessary conditionnya yang menunjukkan bahwa pasar dalam kondisi ekuilibrium long 

run adalah:

(13)

Pemenuhan asumsi ekuilibrium long run adalah masalah paling sulit dipecahkan dalam metode 
ini. Namun, beberapa peneliti menekankan bahwa bank-bank sudah mencapai steady state8. 

8 Dikutip dari de Rozas, Luis Gutierrez. Testing for the Competition in the Spanish Banking Industry: the Pazar-Rosse Approach 
Revisited
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III. METODOLOGI

3.1. Model Empiris

Model empiris yang diestimasi merupakan modifikasi dari model de Rozas (2007) dalam dua 
hal, pertama, variabel logaritma market share dalam pinjaman dan tabungan ditiadakan 
karena target konsumen antara kelompok bank sama sehingga sulit menentukan market share 
pada sebuah kelompok bank. Kedua, variabel jumlah cabang ditambahkan mengingat kantor 
cabang diyakini merupakan variabel spesifik dari industri perbankan Indonesia yang dapat 
mempengaruhi pendapatan, biaya dan permintaan9. Penelitian di Amerika Serikat menunjukkan 
bahwa konsolidasi perbankan di negara tersebut berdampak secara signifikan terhadap 
peningkatan kualitas layanan perbankan kepada nasabah, yang salah satunya adalah melalui 
jaringan cabang (Berger, Denirguc-Kunt, dan Haubrich, 2004). Angka statistik menunjukkan 
bahwa jumlah kantor cabang bank di Indonesia terus meningkat meskipun jumlah bank menurun 
karena banyaknya proses merger ataupun akuisisi antar bank. 

9 Shaffer (1982) menganjurkan menggunakan jumlah cabang karena dapat mempengaruhi biaya dan permintaan. 

(14)

dimana NITA adalah pendapatan dari bank yang merupakan rasio antara jumlah interest income 
dan non-interest income terhadap aset total. Variabel ini meliputi pendapatan tiap bank baik 
pendapatan dari bunga maupun dari bukan bunga yang kemudian dibagi dengan total aset 
yang dijadikan variabel dependen dalam penghitungan statistik H. 

PL adalah upah; PLF adalah price of loanable funds; mencerminkan harga per satu unit 
tenaga kerja pada penelitian ini diwakili dengan rasio antara personnel expenses terhadap 
jumlah karyawan. Personnel expenses yang dipakai di dalam penelitian ini merupakan 
penjumlahan dari total gaji dan benefit atau bonus ditambah dengan biaya pendidikan dan 
pelatihan karyawan. PCE adalah price of capital expenditure; mewakili harga dari setiap unit 
dana di bank yang didekati dengan rasio antara interest expenses terhadap loanable funds yang 
terdiri dari deposito, tradable securities, dan subordinated instrument. Karena keterbatasan 
data, harga per satu unit dana pada penelitian ini diganti dengan pengeluaran untuk bunga 
(interest expense) dibandingkan Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketiga variabel ini (PL, PLF, dan PCE) 
mewakili harga faktor input. 

Variabel penjelas lainnya adalah merupakan variabel-variabel nonfaktor produksi yang 
mencerminkan resiko, kedalaman bisnis, dan ukuran bank, serta dianggap bisa mempengaruhi 
pendapatan, biaya dan permintaan. EQTA adalah equity terhadap total asset; LOATA adalah 
loan terhadap total asset; mewakili harga setiap unit kapital yang digunakan. Pada penelitian ini 
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harga setiap unit kapital didekati dengan rasio antara capital expenditure terhadap fixed asset. 
Capital expenditure dalam penelitian ini didapatkan dari penjumlahan biaya pemeliharaan dan 
perbaikan, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya sewa, serta biaya barang dan jasa; LFTA adalah 
loanable funds terhadap total asset ; merupakan rasio loanable funds yang didekati dengan 
DPK terhadap total asset. Variable ini menunjukkan pentingnya deposito dalam balance sheet; 
dan terakhir adalah variabel CAB adalah jumlah cabang. 

Mengingat yang dicari adalah tingkat kompetisi setiap kelompok bank selama dua 
periode, yakni selama tahap konsolidasi (2001-2003) dan tahap setelah API diterbitkan (2004-
2006), maka persamaan (17) ditambahkan dengan variabel dummy (Dd). Variabel dummy ini 
spesifik untuk setiap jenis bank (bank persero, bank devisa, bank non-devisa, bank BPD, bank 
campuran, dan bank asing):

(15)

Apabila tingkat persaingan berbentuk kompetisi monopolistik, maka sesuai dengan 
Yildirim dan Philippatos (2004), akan terjadi kenaikan revenue pada saat ada peningkatan 
harga-harga faktor produksi, mseki kenaikan ini tidak setinggi kenaikan pada harga faktor-
faktor produksi. Jika hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pasar berada dalam situasi 
kompetisi sempurna maka hubungan antara harga-harga faktor input akan positif terhadap 
revenue. Bentuk korelasi ini didasarkan bahwa pada persaingan sempurna di mana bank-bank 
dalam situasi zero profit, free entry dan free exit akan mendorong perubahan pendapatan 
secara proporsional tanpa mengganggu tingkat output optimal di setiap perusahaan jika terjadi 
peningkatan harga-harga faktor produksi. Jika bentuknya adalah monopoli, maka diharapkan 
adanya korelasi negatif antara pendapatan dan harga faktor-faktor produksi. Di dalam situasi 
ini, peningkatan harga-harga tenaga kerja dan bahan baku lainnya akan meningkatkan marginal 

cost, menyebabkan penurunan output ekuilibirum, dan pada akhirnya akan menurunkan 
pendapatan bank. Mengingat bank berperilaku sebagai perusahaan yang memaksimasi profit 
dan harus berhadapan dengan pasar yang elastis terhadap harga, maka terjadilah penurunan 
pada revenue. 

Korelasi positif antara jumlah kredit yang disalurkan dan pendapatan bank diharapkan 
terjadi karena pinjaman menghasilkan bunga yang menjadi pendapatan bank. Sementara itu, 
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untuk variabel-variabel lainnya selain variabel faktor produksi, tidak ada ekspektasi apapun 
terhadap tanda korelasi, seperti pada penelitian-penelitian lainnya yang menggunakan model 
PR10.  

Persyaratan bahwa bank umum dalam kondisi ekuilibrium long run dapat diuji dengan 
variabel dependen ROE atau ROA, yang mewakili profitabilitas bank, dengan persamaan 
sebagai berikut:

10 Bikker (2001) menyebutkan bahwa adanya sebagian peneliti yang tidak memiliki ekspektasi tertentu terhadap tanda korelasi untuk 
variabel bebas selain faktor produksi. Sebagian peneliti masih mengharapkan ekuitas akan berkorelasi negatif karena dianggap 
dapat mendorong pendapatan dari bunga meskipun sebagian peneliti lain justru mengharapkan korelasi positif antara ekuitas dan 
pendaparan karena permintaan kapital akan meningkat seiring dengan resiko kredit dan investasi.

(16)

3.2. Teknik Estimasi

Pengolahan data pada penelitian ini memakai regresi data panel. Terapat banyak perubahan 
dalan perbankan Indonesia, antara lain perubahan kebijakan, bank-bank yang berhenti 
beroperasi, merger ataupun diakuisisi setelah krisis ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini 
menggunakan metode panel tidak seimbang atau unbalanced panel. Teknik estimasi ini dipilih 
untuk mengantisipasi saling keterkaitan antar kelompok bank, misalnya target pasar yang 
sama. 

Metode yang dipilih atau dianggap paling sesuai dengan penelitian ini adalah metode 
random effect. Metode ini dipilih dengan pertimbangan jumlah individu lebih banyak 
dibandingkan jumlah waktu (Nachrowi dan Usman, 2006). Selain itu, hasil uji Haussman 
mendukung dipakainya metode random effect sebagai alat pengolahan data (lihat Lampiran). 
Metode fixed effect tidak dapat digunakan disini karena adanya near singular matrix, yang 
diduga diakibatkan terlalu banyak variabel dummy, sehingga determinan matrik yang dihasilkan 
mendekati nol. 

Pemeriksaan autokorelasi dan heteroskedastisitas secara khusus tidak dilakukan karena 
jumlah data panel dalam penelitian ini mencapai ribuan sehingga bias yang mungkin timbul saat 
data individu atau perusahaan diagregatkan bisa diminimalkan. Meskipun multikolinieritas dan 
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heterokedastisitas sudah diusahakan hilang dengan penggunaan logaritma natural seperti halnya 
yang diungkapkan oleh de Rizas (2007) dan rasio-rasio di dalam variabel dalam persamaan, 
pemeriksaan multikolinieritas secara sederhana tetap akan dilakukan melalui pengecekan 
terhadap matrik kovarian koefisien. Pemeriksaan kolinieritas ini diperlukan mengingat kolinieritas 
yang tinggi dapat menghasilkan parameter yang tidak sesuai dengan substansi sehingga 
menyesatkan intepretasi, (Nachrowi dan Usman, 2006). 

IV. HASIL DAN ANALISIS

Stabilitas Bank 

Secara garis besar, pengolahan data yang dilakukan akan menghasilkan dua jenis statistik yakni 
statistik E yang menunjukkan kondisi ekuilibrium long run atau mengindikasikan kestabilan 
dan statistik H yang menggambarkan tingkat kompetisi setiap kelompok bank. Penghitungan 
tingkat kompetisi dengan metode PR mensyaratkan bahwa kondisi perbankan harus sudah dalam 
kondisi ekuilibrium long run. Dengan menggunakan Uji Wald dalam mencari nilai statistik E, 
diketahui bahwa selama masa konsolidasi, keseluruhan bank umum tidak verada dalam kondisi 
keseimbangan jangka panjang. 

Ketika estimasi statistik E dilakukan untuk setiap kelompok bank dengan model random 

effect, ditemukan bahwa tiga dari enam kelompok bank umum, yaitu bank persero, bank 
devisa, dan bank non-devisa, tidak dalam keadaan ekuilibrium long run selama masa konsolidasi.
Sedangkan 3 kelompok bank umum lainnya, yaitu BPD, bank campuran, dan bank asing, sudah 
berada dalam situasi ekuilibrium long run selama masa konsolidasi. 

Meski demikian, pengukuran tingkat kompetisi dengan model PR terhadap ketiga 
kelompok bank yang tidak dalam bentuk stabil dimasa konsolidasi tetap dapat dilanjutkan. 
Shaffer (2004) mengatakan bahwa jika dalam penelitian menunjukkan kondisi disekuilibrium, 
maka bukan berarti hasil PR tidak valid. Penolakan dari indikator ekuilibrium menunjukkan 
bahwa industri perbankan tersebut sedang berkembang secara dinamis selama tahun observasi11. 
Shaffer (2008) juga menekankan bahwa penelitian dengan kondisi seperti ini masih tetap bisa 
dilanjutkan selama hasil statistik H dapat menolak situasi monopoli (H<0). Jika estimasi statistik 
H menghasilkan monopoli, maka ketidakstabilan jangka panjang (E≠0) akan menunjukkan 
bahwa pasar berada dalam ekuilibrium jangka pendek.

Periode selanjutnya selama 2004-2006, bank umum sudah dalam kondisi ekuilibrium 
long run. Seluruh hasil estimasi nilai E di setiap kelompok bank umum menunjukkan bahwa 
keenam kelompok bank sudah berada dalam kondisi keseimbangan jangka panjang. Ini 
termasuk kelompok bank persero, devisa, dan non-devisa yang tadinya belum barada dalam 
kesimbangan pada masa konsolidasi.

11 Dikutip dari Klaus Schaeck, Martin Cihak, dan Simon Wolfe. Competition, Concentration, and Bank Soundness: New Evidence from 
the Micro-Level.
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Perubahan hasil uji ekuilibrium long run ini kemudian bisa dimaknai bahwa seluruh 
kelompok bank dalam kondisi stabil selama tiga tahun setelah API diluncurkan. Jika dibandingkan 
antara dua periode, lebih banyak kelompok bank yang mencapai kestabilan setelah API 
diluncurkan (Tabel 1). 

Indikasi bank umum yang lebih stabil setelah API diluncurkan juga didukung oleh beberapa 
indikator. Pengumpulan DPK di seluruh kelompok bank umum cenderung naik, kecuali DPK 
bank devisa yang merosot di akhir 2006. Penyaluran kredit bank umum terus meningkat dan 
LDR pun juga mengalami perkembangan serupa. Sebaliknya, persentase kredit macet di seluruh 
bank umum cenderung menurun selama 2001 hingga 2006, kemungkinan karena telah terjadi 
recovery sehingga perekonomian juga mulai menguat dan stabil setelah krisis.
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Tingkat Persaingan Bank Umum 

Hasil penghitungan nilai statistik H dan uji Wald untuk masing-masing kelompok bank diberikan 
pada Tabel 2. Secara keseluruhan, bank umum berada dalam kondisi kompetisi monopolistik 
pada masa konsolidasi. Jika ditelusurimenurut kelompok bank, empat dari kelompok bank 
umum berada dalam situasi monopoli atau oligopoli kolusif sedangkandua kelompok lainnya, 
yakni kelompok bank persero dan bank devisa berada dalam kondisi kompetisi monopolistik. 

Tiga tahun setelah API diluncurkan, persaingan di bank umum Indonesia mengalami 
perubahan; seluruh kelompok bank umum kini berada di dalam situasi monopoli atau oligopoli 
kolusif, dari yang tadinya berbentuk kompetisi monopolistik. Kondisi ini menunjukkan kompetisi 
bank umum cenderung semakin rendah dan intensitas monopoli semakin tinggi di beberapa 
kelompok bank. 

Jika dilihat selama kurun enam tahun, selama 2001 hingga 2006, sebagian besar 
kelompok bank berada dalam situasi monopoli atau oligopoli kolusif. Kesimpulan tentang 
kondisi bank secara umum berada dalam situasi monopoli atau oligopoli kolusif ini didukung 
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oleh Manurung dan Rahardja (2004) yang menyatakan jarang industri keuangan yang berbentuk 
pasar persaingan sempurna, khususnya pasar domestikakibat sulitnya perbankan baru untuk 
mencapai skala ekonomi, permasalahan kompleksitas manajemen, dan karena beratnya 
persaingan non-harga. 

Kolusi dalam perbankan ini dapat berbentuk agreement, mutual assistance, dan koordinasi 
antar bank untuk mengatur kompetisi harga dan nonharga, (Alhadeff, 1951). Lebih jauh, bentuk 
monopoli atau oligopoli ini lebih disukai oleh para bankers karena menghasilkan keuntungan 
yang lebih stabil dibandingkan ketika situasi pasar dengan kompetisi yang lebih tinggi, (Caves 
dan Porter, 1978). 

Temuan penelitian ini mengoreksi temuan Setyowati (2004) dan juga temuan Claessen 
dan Laeven (2003) yang menyimpulkan bahwa perbankan Indonesia secara umum berada 
dalam situasi kompetisi monopolistik. Jika disandingkan dengan hasil statistik E sebelumnya, 
maka terlihat bahwa kompetisi di setiap kelompok bank umum di Indonesia semakin rendah 
seiring dengan peningkatan kestabilan. 

Temuan ini diperkuat dengan hasil estimasi statistik H dari data gabungan semua kelompok 
bank umum yang hanya menggunakan satu variabel dummy, yakni variable yang membedakan 
masa konsolidasi dan setelah API dilakukan. Hasil estimasi data gabungan enam kelompok ini 
menunjukkan adanya penurunan tingkat kompetisi, yaitu perubahan dari kompetisi monopolistik 
menuju monopoli atau oligopoli kolusif. Penurunan tingkat persaingan sebagai dampak dari 
peningkatan kestabilan dalam sektor keuangan juga didukung oleh Allen dan Gale (2004)12. 
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12 Dimuat di dalam paper Berger, Denirguc-Kunt, dan Haubrich (2004). Bank Concentration and Competition: An Evolution in the 
Making. 
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13 Kebijakan SPP tersebut memaksa bank-bank yang mempunyai pemegang saham pengendali yang sama, harus melebur menjadi 
satu. Namun, definisi ultimate shareholders yang sama, ternyata diambil dari pengertian legal lending limit (batas maksimum 
pemberian kredit) yang sebenarnya ditujukan untuk risk spreading sehingga kedua definisi tersebut tidak begitu sesuai.

Kestabilan merupakan hal yang menguntungkan bagi bank karena menyediakan lebih banyak 
peluang untuk menjadi price leader. 

Penyebab pertama penurunan kompetisi adalah karena pengurangan jumlah bank akibat 
banyaknya merger dan akuisisi, ataupun konsolidasi antar bank, terutama yang terjadi pada 
tahun-tahun setelah API diterbitkan (pasca krisis 1997/98). Kebijakan ini ditempuh karena 
lebih elegan dibandingkan dengan melakukan likuidasi secara langsung, dan tidak mendorong 
kepanikan masyarakat, terutama untuk bank-bank dengan kinerja yang buruk. Secara empiris, 
proses merger dan akuisisi yang menurunkan jumlah bank memang telah mendorong pasar 
ke arah monopoli atau oligopoli dan menjauhi kompetisi sempurna (Ahadeff, 1951; Bikker 
dan Haaf, 2001). 

 Faktor keduayang dapat menurunkan tingkat persaingan bank umum adalah adanya 
regulasi tentang perbankan yang mendorong penurunan jumlah bank, misalnya kebijakan 
Single Presence Policy13 (SPP). Demikian pula dengan pendirian bank baru yang harus memiliki 
modal Rp 3 trilyun, turut menyetop munculnya bank-bank baru. Pada awalnya, kehadiran 
regulasi ini adalah mencegah kecurangan maupun kesalahan pengelolaan. Meski demikian, 
dalam kenyataannya rangkaian regulasi ini ternyata juga membatasi gerak langkah lembaga 
keuangan (Manurung dan Rahardja, 2004). 

Perubahan tingkat kompetisi perbankan karena munculnya kebijakan dari pemerintah 
atau pengawas perbankan juga dikemukakan dalam penelitian de Rozas (2007) tentang 
perbankan di Spanyol dan Bikker dan Groeneveld (1998) tentang perbankan Eropa setelah 
adanya deregulasi pasca pembentukan Uni Eropa. Oleh sebab itu, persaingan cenderung akan 
terhambat di dalam industri keuangan yang sarat dengan regulasi.

 Temuan lain yang menarik atas hasil Uji Wald dari hasil estimasi dengan model random 

effect yaitu adanya dua (dari enam) kelompok bank yang memiliki situasi persaingan monopoli 
atau oligopoli kolusif yang tidak berbeda secara signifikan antara masa konsolidasi dan masa 
pasca penerbitan API. Dua kelompok bank tersebut adalah bank-bank yang memiliki niche 

market, yakni kelompok BPD dan bank campuran. Temuan ini mengindikasikan bahwa API 
tidak berpengaruh terhadap situasi persaingan kedua kelompok bank ini. Demikian juga dengan 
kelompok bank asing ternyata memiliki tingkat persaingan yang paling rendah dibandingkan 
kelompok bank lainnya. Kemungkinan hal ini terkait dengan keberadaan bank asing yang hanya 
di kota-kota tertentu akibat diberlakukannya pembatasan geografis terhadap kelompok bank 
ini.

Secara mikro, pengaruh peningkatan atau penurunan kompetisi di sisi aset cenderung 
berbeda dengan pengaruhnya dari sisi liabilitas. Di sisi liabilitas, peningkatan kompetisi dapat 
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mendorong peningkatan bunga dana pihak ketiga karena bank cenderung menggalang nasabah 
baru melalui iming-iming bunga yang lebih tinggi dari kompetitornya. Sebaliknya untuk sisi 
aset, peningkatan kompetisi akan mendorong bank menurunkan suku bunga karena bank 
mencoba menawarkan bunga yang lebih rendah kepada debiturnya.

Hasil estimasi data panel menunjukkan bawa tidak semua parameter elastisitasdari 
variabel independen secara statistik signifikan. Variabel-variabel yang tidak signifikan ini 
bisa diintepretasikan sebagai variabel yang menggambarkan evolusi dari struktur pasar dan 
proses spesialisasi pasar. Beberapa variabel yang kemungkinan besar akan menjadi penentu 
dalam persaingan dimasa mendatang adalah jumlah cabang, harga tenaga kerja, dan volume 
penyaluran kredit14. 

Jumlah cabang dimasa mendatang dapat mempengaruhi tingkat persaingan dan 
keuntungan bank15. Kantor cabang dapat menambah keuntungan bank saat keberadaan kantor 
cabang mampu menjadi ujung tombak pemasaran baik dari sisi sumber dana (menambah 
deposan) maupun penggunaan dana (menambah debitur) serta peningkatan transaksi. 
Sebaliknya, kantor cabang yang tidak mampu menarik lebih banyak nasabah untuk bertransaksi 
akan menambah biaya. Sebagai contoh dapat dilihat BRI dengan Terasnya, BTPN dengan MUR, 
Danamon dengan DSP, Bukopin dengan Swa Mitra, bahkan Mandiri dengan Unit Mikronya.  

Harga dan jumlah tenaga kerja bisa dipahami juga akan menjadi salah satu penentu 
persaingan dimasa mendatang mengingat adanya hubungan langsung antara harga tenaga kerja 
dengan biaya. Penurunan harga tenaga kerja akan juga menurunkan jumlah biaya mengingat 
industri perbankan dinilai sebagai industri yang padat tenaga kerja, terutama untuk bank yang 
bergerak di bidang retail atau mikro dan usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM). 

Volume penyaluran kredit juga akan menjadi penentu persaingan (dari sisi aset bank), 
karena penyaluran kredit akan menciptakan pendapatan bank lewat bunga, yang marginnya 
jauh lebih besar daripada dalam bentuk pasar uang antar bank (PUAB) dan surat berharga. 
Penyaluran kredit yang lebih banyak akan mengundang pendapatan bank lebih besar dan 
sebaliknya. Perlu dimengerti bahwa Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan pada masa konsolidasi 
masih lebih rendah bila dibandingkan dengan masa setelah API diluncurkan, sehingga peluang 
meningkatkan kredit masih besar. 

14 De Guavara, Maudos, dan Perez (2002) yang meneliti tingkat kompetisi dengan model yang hampir sama dengan model PR 
tetapi berbasis fungsi cost dan juga menggunakan harga tiga faktor produksi dalam pengolahannya menghasilkan temuan yang 
mengandung cukup banyak slope variabel bebas yang tidak signifikan.

15 Kantor cabang tidak terbatas berbentuk fisik bangunan tetapi juga yang non fisik atau sering disebut dengan branchless banking) 
seperti internet banking atau e-banking yang berkembang seiring dengan teknologi informasi dan komunikasi serta gadget-gadget 
yang semakin inovatif. Selain itu, bank juga melakukan kerjasama dengan kantor pos atau agen, perusahaan pembiayaan, BPR, 
dan Koperasi Simpan Pinjam untuk memperluas jaringannya, seperti Danamon dengan DSP, Bukopin dengan Swa Mitra dll. 
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V. KESIMPULAN

Kesimpulan pertama dari paper ini adalah bahwa kinerja keseluruhan bank umum membaik 
setelah tiga tahun API diluncurkan. Seluruh kelompok bank umum juga lebih stabil setelah API 
diluncurkan. Meskipun semakin stabil, persaingan bank-bank di Indonesia di tingkat nasional 
cenderung semakin rendah. Bank umum secara keseluruhan berada dalam situasi kompetisi 
monopolistik pada masa konsolidasi dan kemudian berubah menjadi berada di dalam situasi 
monopoli atau oligopoli kolusif setelah API muncul.

Jika dilihat per kelompok, bank persero dan bank devisa yang semula berada dalam pasar 
kompetisi monopolistik selama masa konsolidasi pun berubah menjadi pasar monopoli atau 
oligopoli kolusif setelah API diterbitkan. Persaingan kelompok bank yang pada masa konsolidasi 
telah berada dalam situasi monopoli atau oligopoli kolusif terbukti derajat kompetisinya semakin 
rendah atau dengan kata lain semakin tinggi intensitas monopolinya. 

Penurunan tingkat persaingan ini diduga disebabkan oleh penurunan jumlah bank serta 
munculnya deregulasi perbankan. Disamping itu, penurunan tingkat kompetisi juga merupakan 
konsekuensi dari peningkatan kestabilan. Oleh sebab itu, penelitian ini memberikan petunjuk 
bahwa bank umum menjadi lebih stabil namun persaingan di masing-masing kelompok bank 
umum makin rendah setelah API diterbitkan. 

Kesimpulan kedua, adalah bahwa API belum bisa mempengaruhi semua kelompok bank 
umum untuk berubah. Kelompok BPD yang memiliki niche market yakni pemerintah daerah 
beserta pegawainya dan perusahaan-perusahaan terkait, juga kelompok bank campuran yang 
memiliki pasar tetap perusahaan multinasional asing, ternyata tidak tersentuh oleh keberadaan 
API. Situasi pasar yang memiliki persaingan monopoli atau oligopoli kolusif di dalam kedua 
kelompok bank tersebut tidak mengalami perubahan antara masa sebelum dan sesudah API 
diluncurkan. 

Kesimpulan ketiga yang cukup penting adalah bank asing memiliki tingkat persaingan 
paling rendah dibandingkan kelompok bank lainnya. Hal ini terkait dengan pembatasan wilayah 
operasi bank asing yang dilakukan oleh pemerintah. 

Agar dapat lebih mengenali struktur pasar perbankan Indonesia lebih mendalam, 
dapat dilakukan penelitian lain dengan melepaskan asumsi statis. Di samping itu, dapat pula 
disusun kajian lain yang menggunakan variabel-variabel proxy lainnya yang dirasakan lebih 
tepat. Pengelompokkan bank menurut ukuran bank (yang didekati dengan besar aset) dapat 
digunakan untuk penelitian di masa mendatang mengingat pengelompokkan perbankan di 
analisis ini hanya berdasarkan pengelompokkan dari BI. 

 Temuan variabel-variabel yang di masa mendatang akan menjadi penentu persaingan 
seperti jumlah cabang, harga tenaga kerja, dan volume penyaluran kredit (per area atau daerah) 
dapat dijadikan fokus perhatian dan ditelaah lebih jauh untuk agar dapat memprediksi dan 
mengarahkan situasi persaingan di masa mendatang. 
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 Regulator juga harus memperhatikan tingkat kompetisi antar bank ini, mengingat 
semakin besar kecenderungan ke arah monopoli, akan semakin besar pula inefisiensi yang 
terjadi sebagai akibat menurunnya kompetisi. Namun perlu juga dimengerti bahwa untuk bisa 
bersaing dengan perbankan global (asing) diperlukan bank-bank yang besar, kokoh dan stabil 
yang umumnya diperoleh melalui proses merger dan akuisisi, tanpa mengorbankan penurunan 
tingkat kompetisi yang mungkin terjadi.
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LAMPIRAN:
HASIL ESTIMASI MENURUT KELOMPOK BANK
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