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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank  

Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter adalah 

membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Dalam melaksanakan tugasnya, BI menggunakan beberapa piranti moneter 

yang terdiri dari Giro Wajib Minimum (Reserve Requirement), Fasilitas Diskonto, 

Himbauan Moral dan Operasi Pasar Terbuka. Dalam Operasi Pasar Terbuka Bank 

Indonesia (BI) dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga termasuk 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat berharga atas unjuk dalam 

rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengakuan hutang 

berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia (BI) untuk 

mengontrol kestabilan nilai Rupiah. Dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), Bank Indonesia (BI) dapat menyerap kelebihan uang primer yang beredar. 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diterbitkan tanpa warkat (scripless), dan 

seluruh kepemilikan maupun transaksinya dicatat dalam sarana Bank Indonesia 

BI-SSSS. Pihak-pihak yang dapat memiliki Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

adalah bank umum dan masyarakat. Bank dapat membeli Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) di pasar perdana sementara masyarakat hanya diperbolehkan 

membeli di pasar sekunder. 
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Tingkat suku bunga yang berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan 

oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem lelang. Sejak awal Juli 2005, BI 

menggunakan mekanisme "BI rate", yaitu Bank Indonesia (BI) mengumumkan 

target suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang diinginkan Bank 

Indonesia (BI) untuk pelelangan pada masa periode tertentu. BI rate ini kemudian 

yang digunakan sebagai acuan para pelaku pasar dalam mengikuti pelelangan. 

Definisi BI rate sendiri menurut Bank Indonesia (BI) adalah suku bunga 

instrument sinyaling Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan 

Gubernur triwulanan untuk berlaku selama triwulan berjalan, kecuali ditetapkan 

berbeda oleh Rapat Dewan Gubernur bulanan dalam triwulan yang sama 

(www.bi.go.id). 

BI rate digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan operasi pengendalian 

moneter untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka berada di sekitar BI 

rate. Selanjutnya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan diharapkan 

mempengaruhi suku bunga pasar uang antar bank dan suku bunga jangka yang 

lebih panjang. Perubahan BI rate (SBI tenor 1 bulan) ditetapkan secara konsisten 

dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin (bps). 

Di dalam ekonomi moneter, dijelaskan bahwa inflasi adalah fenomena 

moneter. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap uang 

akan menyebabkan munculnya inflatoar dan memicu laju pertumbuhan inflasi. 

Oleh sebab itu keseimbangan antara jumlah uang beredar dan kebutuhan terhadap 

uang di masyarakat harus selalu dipantau. Pemerintah sejak orde baru setiap tiga 

http://www.bi.go.id/
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bulan sekali melakukan sidang kabinet terbatas yang membahas bidang ekonomi, 

industri, perdagangan, dan keuangan yang termasuk pula jumlah uang yang 

beredar di masyarakat. Kebijaksanaan moneter yang menggunakan suku bunga 

sebagai sasaran menengah yang menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk 

mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukan kenaikan 

melampaui angka yang ditetapkan, maka bank sentral akan segera melakukan 

ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan. 

Sebaliknya apabila suku bunga menurun, maka bank sentral akan melakukan 

kontraksi moneter. Di sini terlihat bahwa di satu pihak suku bunga dapat di 

upayakan untuk tetap stabil, tetapi di pihak lain monetary agregate akan 

bergejolak naik turun untuk mempertahankan suku bunga yang ditetapkan.  

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga secara umum dan 

terus-menerus. Inflasi dapat berdampak buruk bagi masyarakat yang memiliki 

penghasilan tetap. Dengan adanya inflasi (kenaikan harga), penghasilan riil 

mereka akan turun. Dengan demikian kemampuan mereka memenuhi kebutuhan 

hidup (daya beli)  juga akan berkurang. Secara umum dan sederhana inflasi dapat 

disebabkan oleh dua hal yaitu inflasi yang timbul karena adanya permintaan 

masyarakat yang berlebih dan inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan biaya 

produksi, fenomena inflasi yang diakibatkan oleh tarikan permintaan, secara 

umum ada kecenderungan  meningkatnya output secara bersamaan dengan harga 

barang (Boediono, 1982). 

Laju inflasi yang relatif tinggi mendorong bank sentral mengambil 

kebijakan moneter untuk mengantisipasi inflasi tinggi tersebut. Salah satu 
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instumen kebiajakan moneter dalam mengendalikan laju inflasi adalah tingkat 

bunga (rediscount policy). 

Tabel 1.1 

Data Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Inflasi 

Periode 2009 – 2013 

TAHUN  SBI  INFLASI  

2009 6.50 2.78 

2010 6.50 6.96 

2011 6.00 3.79 

2012 5.75 4.30 

2013 7.50 8.38 

Sumber: Bank Indonesia (BI) tahun 2009-2013 (Average) 

Data diatas diambil pada perolehan akhir bulan desember setiap tahunnya. 

Dapat dilihat bahwa sertifikat bank Indonesia (SBI) mengalami penurunan dari 

tahun 2010-2012 dan kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam pada 

tahun 2013.  

Banyak penelitian tentang hubungan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

denngan Inflasi yang telah dilakukan. Salah satunya adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Adisetiawan (2009) membuktikan bahwa variabel instrumen 

Inflasi  dan tingkat Sertifikat Bank Indonesia (SBI)  menunjukkan ada hubungan 

timbal balik yang signifikan antara inflasi dengan tingkat suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI). Sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas maka 

dilakukan penelitian tentang “HUBUNGAN SERTIFIKAT BANK 

INDONESIA (SBI) DENGAN TINGKAT INFLASI”  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : Apakah terdapat hubungan timbal balik antara Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) dengan tingkat Inflasi ? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian ini, maka ruang lingkup 

pembahasan difokuskan pada hubungan timbal balik antara Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dengan tingkat Inflasi tahun 2009-2013. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dengan tingkat Inflasi tahun 2009-2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi : 

a. Bank Indonesia 

Sebagai bahan pertimbangan bagi BI dan pihak lainnya yang terkait dalam 

mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dan tingkat Inflasi. 

b. Para peneliti dan akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas dan dapat 

dijadikan bahan perbandingan serta referensi dalam menganalisis hubungan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan tingkat Inflasi. 

 


