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Situasi perekonomian di Indonesia belum pulih sepenuhnya setelah terjadinya krisis ekonomi. 

Untuk meredam dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat di bidang 

moneter, otoritas moneter menempuh untuk mengendalikan likuiditas perekonomian melalui 

suku bunga (SBI). Pengalihan ke suku bunga (SBI) lebih memudahkan pemahaman pasar dan 

lebih terbuka. Pasar dapat membaca perkembangan fluktuasi tingkat suku bunga (SBI) setiap 

waktu dan dari situ pasar dapat merespons kondisi dimaksud sesuai kebutuhan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif terhadap suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul ”Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) di Indonesia tahun 1998-2005”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui pengaruh inflasi dan suku bunga SBIt-1 

terhadap suku bunga SBI di Indonesia dan untuk mengetahui variabel yang paling 

berpengaruh terhadap suku bunga SBI di Indonesia. 

Teknik analisa data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda dengan kuadrat terkecil biasa (OLS) serta menggunakan uji t dan uji F. Tolak 

ukur dari signifikan tidaknya hasil regresi dilihat dari nilai uji thitung dan Fhitung. Dari hasil 

regresi diperoleh Y = 2,562 + 0,188X1 – 1,511 X2 yang artinya X1 (inflasi) mempunyai 

hubungan positif dan X2 (suku bunga SBIt-1) mempunyai hubungan negatif dengan suku 

bunga SBI. 

Dari data yang diperoleh dan setelah dilakukan  = 5% menunjukkan bahwaanalisis 

diketahui bahwa hasil uji t pada  inflasi (thitung = 3,328 > ttabel = 2,045) berpengaruh 

signifikan dengan suku bunga SBI dan suku bunga SBIt-1 (thitung = -3,882 < ttabel = 2,045) 

berpengaruh tidak signifikan terhadap suku bunga SBI.  = 5% menunjukkan bahwa secara 

bersama-samaSedangkan dari uji F pada  variabel bebas (X) mempunyai pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y). 

Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel inflasi mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap suku bunga SBI, sedangkan variabel suku bunga SBIt-1 

mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap suku bunga SBI. 


