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BAB 1 

PENDAHULUAN  

1.1 . Latar Belakang 

 Krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 menyisakan tragedi dan 

pelajaran baru bagi pelaku bisnis dan pemerintah. Korban dan kerugian yang tidak 

sedikit dialami seluruh dunia mengajarkan pemerintah dan pengampu kebijakan 

memikirkan kembali kebijakan yang harus diambil. Krisis 2008 bukan hanya 

berdampak menurunnya pertumbuhan ekonomi, namun juga mengakibatkan 

naiknya hutang negara yang terimbas krisis (Hamidi, 2012;63). Hutang ini tidak 

hanya membawa masalah pada saat itu namun juga mewariskan masalah untuk 

generasi berikutnya.  

Warde (2009;123-125) menjelaskan keburukan instrumen suku bunga 

dalam firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah  275-280 dimana akibat 

kerakusan manusia mengakibatkan krisis yang parah. Kerakusan atas riba yang 

diterima ini membuktikan firman Allah yang mengungkapkan bahwa mereka 

yang memakan riba layaknya orang yang kesetanan dan tidak ingin berhenti.    
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Allaz\ina ya’ku>nar-riba> la> yaqu>mullaz\i> yatakhabbat}uhusy-syait}a>nu 
minal-mass z\a>lika bi’anhum qa>lu> innamal-bai’u mis \lur-riba>, wa 
ahallalla>hul-bai’a wa h}arramar-riba>, fa man ja>’ahu> mau’iz}atum mir 
rabbihi> fantaha> fa lahu> ma> salaf, wa amruhu> ilalla>h, wa man ‘a>da fa 
ula> ‘ika as}-ha>bun-na>r, hum fi>ha> kha>lidun  
Yam-haqulla>hur-riba> wa yurbis}-s}adaqa>t walla>hu l>a> yuhibbu kulla 
kaffarin as\i>m 
Innallaz\ina a>manu> wa’amilus}-s}a>lih}a>ti wa aqa>mus}-s}alata wa a<tawuz-
zaka>ta lahum ajruhum ‘inda rabbihim, wa la> khaufun ‘alaihim wa 
la>hum yah}zanu>n 
Ya> ayyuhallaz\ina a>manuttaqulla>ha wa z\aru> ma> baqiya minar-riba> ing 
kuntum mu’minin  
Fa il lam taf’alu> fa’z \anu> bih}arbim minalla>hi wa rasu>lih, wa in tubtum 
fa lakum ru’u>su amwa>likum, la> taz}limu>ma wa la> tuz}lamu>n  
Wa ing ka>na z\u>’usratin fa naz}iratun ila> maisarah, wa an tas}addaqu> 
khairul lakum ing kuntum ta’lamu>n   
275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 
276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah 
tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu 
berbuat dosa. 
277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal 
saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat 
pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan 
tidak (pula) mereka bersedih hati. 
278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang 
yang beriman. 
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279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), 
Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. 
dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok 
hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
280. dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka 
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan 
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu 
mengetahui. 
 

Ayat di atas berisi firman Allah SWT yang mengingatkan agar manusia 

bersikap adil dan mengkonsumsi barang yang halal dengan cara yang halal juga. 

Digambarkan seperti pemerintah yang berperan dalam mengakomodasi 

kepentingan orang banyak Warde (2009;124). Peran pemerintah dalam memenuhi 

kebutuhan dan menjamin kehidupan orang banyak sangat diperlukan. Bank 

Indonesia ialah salah satunya, sebagai pengambil kebijakan moneter di Indonesia. 

Pemerintah berperan aktif dalam pengawalan investasi asing yang giat masuk ke 

Indonesia. Pertama yaitu Bank Indonesia, merupakan bank sentral yang memiliki 

tugas menetapkan dan menjalankan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.  

Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan 

memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua 

aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan 

terhadap mata uang negara lain. Seperti yang terlihat pada gambar 1.1 di bawah 

ini menunjukkan fluktuatif pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap USD saat krisis 

2008. Gambar 1.1 ini diambil dari website resmi Bank Indonesia yang tersaji 

dalam data lengkap Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). 
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Gambar 1.1  
Kurs Transaksi Rupiah (Rp) terhadap United States Dollar (USD) 

periode Januari – Agustus 2008 
Sumber: Bank Indonesia. 2015.Data Statistik Perekonomian Indonesia. 

Website Resmi Bank Indonesia www.bi.go.id 
Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek 

kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara 

lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksud untuk memperjelas sasaran yang 

harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Tercapai atau 

tidaknya tujuan Bank Indonesia ini dapat diukur dengan menilai penanganan 

masalah stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Kestabilan perekonomian 

nasional dicapai dengan mengatur jumlah uang yang beredar, menjaga kestabilan 

tingkat inflasi, mencatat dan menjaga nilai tukar Rupiah.  

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 

2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia. Pengambilan keputusan Bank Indonesia 

tidak serta merta begitu saja menentukan kebijakan apa yang harus diambil. 

Pengambilan kebijakan ini melalui banyak proses dan mempertimbangkan 
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berbagai aspek. Pasca krisis yang melanda pada akhir 2008, Bank Indonesia mulai 

mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai langkah pemulihan perekonomian 

nasional. Bank Indonesia (2008:5) dalam bukunya yang berjudul Tinjauan 

Kebijakan Moneter menyatakan bahwa pada bulan November 2008, Rapat Dewan 

Gubernur (RDG) Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate 

pada tingkat 9,5%. dan meminimalkan tujuan pembelian valuta asing yang 

bersifat spekulatif. Mempertahankan BI rate di posisi 9,5% adalah kondisi yang 

sangat tidak menguntungkan bagi para pebisnis. Posisi ini menggambarkan 

perolehan dana investasi sangat rendah karena tingginya suku bunga tidak 

sepadan dengan kondisi bisnis yang terjadi.  

Berbeda dengan para deposan yang sangat diuntungkan dengan bunga 

tabungan sebesar itu. Tingkat suku bunga ini akan menarik minat masyarakat 

untuk menaruh uang mereka di bank. Kondisi ini mengakibatkan uang yang 

beredar di masyarakat tidak lagi sebanyak sebelumnya, kebijakan ini diterapkan 

untuk menanggulangi inflasi yang terjadi. Pada masa-masa pasca krisis inilah 

pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya ditentukan, yang mana memaksa 

pemerintah harus mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Kebijakan ini 

menuai banyak kontroversi dan menggulingkan banyak perusahaan, salah satunya 

yang sangat fenomenal ialah bank Centuri. Bank ini mengalami resiko likuiditas. 

BI terpaksa menggelontorkan sejumlah dana sebagai bail out untuk mencegah 

resiko sistemik pada perbankan saat itu.  

 Bukan hanya inflasi yang menjadi masalah pada saat itu nilai tukar rupiah 

yang kian anjlok juga menjadi perhatian khusus pemerintah. Turunnya nilai tukar 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH KEBIJAKAN MONETER TERHADAP 
VARIABEL MAKRO EKONOMI ISLAM DI INDONESIA 
PERIODE TAHUN 2010-2014

BACHROTIL ILMIYAH



6 
 

saat itu sangat menakjubkan. BI dalam Tinjauan Kebijakan Moneter(2008:8) 

menjelaskan bahwa nilai tukar rata-rata tahunan yang biasanya berada di posisi 

Rp 9.515 menjadi Rp 12.025. Kondisi ini menjadi ancaman berat untuk 

pemerintah dan Bank Indonesia dimana banyaknya dana investasi keluar akibat 

tingginya nilai Dollar. BI memutuskan menerapkan kebijakan pembatasan akses 

mendapatkan valuta asing terutama yang bermotif spekulasi. Allah SWT telah 

mengingatkan dalam QS. al Ma’idah: 91  

                                 

                         

Innama> yuri>dusy-syait}a>nu ay yu>qi’a bainakumul-‘ada>wata wal-
bagd}a>’a fil-khamri wal-maisiri wa yas}uddakum ‘an z \ikrillaho wa 
a’nis}ala>ti fa hal antum muntahu>n 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat 
Allah SWT dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari 
mengerjakan pekerjaan itu).  

 

Dalam tafsirnya Binjai (2011:389-393) telah diriwayatkan oleh Ibnu Munzir 

dai Said bin Zubair, dia berkata, bahwa ayat ini diturunkan setelah ayat 219 surat 

Al baqarah dimana saat itu sebagian sahabat masih terus meminum khamar karena 

adanya manfaat didalamnya. Sebagian lain telah meninggalkan sama sekali karena 

mendengar dosa besar ini, diantaranya Usman bin Maz’un. Turunnya ayat ini 

mengingatkan betapa buruknya prilaku berjudi sebagaimana pengingat kembali 

atas ayat sebelumnya. Pada tahun 2008 tersebut harga-harga barang mulai naik 

akibat terjadinya krisis global. Peran pemerintah sebagai penyeimbang sangat 

dibutuhkan. Berangkat dari kasus ini BI dan pemerintah memandang perlunya 
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penguatan regulasi dan penyempurnaan peraturan likuiditas terhadap perbankan. 

Tekanan terhadap inflasi mulai menurun mengakibatkan kenaikan harga barang-

barang terutama pada makanan jadi, minuman dan tembakau seperti yang 

tercantum dalam dokumen Tinjauan Kebijakan Moneter BI (2008: 6).  

Menurut Karim (2011:134-135), dengan kata lain, inflasi tidak akan 

berlanjut jika tidak ‘dibiayai’ dengan berbagai cara. Jika konsumen tidak dapat 

menemukan uang lebih untuk membeli barang demi mempertahankan tingkat 

pembelanjaannya, mereka akan membatasi pembelian dengan membeli lebih 

sedikit yang kemudian pada akhirnya akan membatasi kemampuan penjual untuk 

menaikkan harga. Dikatakan oleh Karim (2011:141) inflasi sendiri pun memiliki 

biaya yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Karim dalam bukunya yang 

berjudul ekonomi makro islam, menjelaskan bahwa inflasi menurut Taqiuddin 

Ahmad ibn Al Maqrizi (1364M – 1441M) terbagi menjadi dua jenis yaitu natural 

inflation dan human error inflation.  Inflasi bisa terjadi bukan hanya karena factor 

banyaknya uang yang beredar saja.  

Ada faktor lain yang mempengaruhinya. Uang yang beredar di masyarakat 

bukan hanya semata-mata karena keinginan pemerintah dengan alasan 

pertumbuhan ekonomi, namun ditinjau dari kebutuhan dan permintaan masyarakat 

akan uang itu sendiri. Menurut Manurung dan Rahardja (2004: 13 – 15) terdapat 

dua jenis pendekatan yang mengartikan makna jumlah uang beredar. Pertama 

pendekatan likuiditas mendefinisikan jumlah uang yang beredar adalah jumlah 

uang untuk kebutuhan transaksi ditambah uang kuasi (quasy money). Kedua 
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dalam pendekatan transaksional memandang jumlah uang beredar yang dihitung 

adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk kebutuhan transaksi.       

 Kebijakan moneter yang diambil oleh BI menjadi penentu arah 

perekonomian Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Pemerintah menjadi bagian penyelaras dan penyelamat baik bagi pihak yang 

melakukan kegiatan bisnis maupun rumah tangga. Kebijakan moneter meliputi 

variabel-variabel makro yang sangat berperan dalam perekonomian nasional. 

Ekonomi konvensional menjelaskan variabel makro tersebut meliputi; tingkat 

suku bunga, pasar modal, M1, inflasi dan sebagainya. Variabel makro ekonomi 

Islam sendiri jauh berbeda dengan memasukkan peran pasar modal syariah dan 

menghilangkan variabel tingkat suku bunga. Penelitian ini bertujuan apakah 

variabel makro ekonomi Islam ini mempengaruhi perekonomian nasional atau 

hanya sebagai pelengkap saja dapat diketahui dengan adanya pengaruh kebijakan 

moneter yang diambil BI dan pemerintah terhadap kinerja dan  fungsi variabel 

makro ekonomi Islam tersebut. 

 Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas peneliti 

mengangkat judul skripsi ini dengan: Pengaruh kebijakan moneter terhadap 

variabel ekonomi makro Islam di Indonesia periode 2010 – 2014. Judul ini 

diambil dengan tujuan untuk mengetahui apakah kebijakan moneter di Indonesia 

yang selama ini diaplikasikan berpengaruh terhadap variabel ekonomi islam. 

Variabel yang dianalisis ialah M1 atau sering juga disebut sebagai jumlah uang 

yang beredar (JUB), inflasi, PUAS (Pasar Uang Antar bank Syariah), dan 

exchange rate atau nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Penelitian ini 
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diharapkan akan muncul informasi baru atau bahkan pemikiran terbaru mengenai 

kebijakan moneter yang dapat menunjang kinerja pemerintah. Penelitian ini 

diharapkan bukan saja sebagai evaluasi namun juga sebagai alat pembelajaran 

yang memberikan manfaat bagi para pembacanya terutama penulis sendiri.  

1.2 . Rumusan Masalah  

Penelitian ini bermaksud mengetahui apakah kebijakan moneter 

berpengaruh terhadap variabel makro Islam di Indonesia pada periode 2010-

2014?. Penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui adanya hubungan antar 

variabel yaitu inflasi, M1, nisbah bagi hasil SBIS dan nilai tukar Rupiah terhadap 

USD? 

1.3 . Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan mengetahui adanya pengaruh antara kebijakan 

moneter terhadap variabel makro Islam di Indonesia pada periode caturwulan 

pertama tahun 2009 hingga caturwulan pertama tahun 2014.  

1.4 . Manfaat Penelitian  

Penelitian ini disusun dengan niat memberikan pengetahuan tambahan 

bagi pembacanya serta menjadi karya yang bernilai dan menginspirasi banyak 

kalangan. Penulis pribadi mengerjakan sebagai bentuk pengapresiasian ilmu 

pengetahuan dan karya untuk pemenuhan syarat mencapai gelar sarjana. Manfaat 

yang dapat diambil pemerintah sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan 

pengambilan kebijakan terutama kebijakan moneter. Bermanfaat juga bagi 

kalangan akademisi sebagai bahan kajian untuk penelitian selanjutnya atau yang 

berkaitan. Bagi masyarakat pada umumnya sebagai bahan penambah 
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pengetahuan. Karya ini diharapkan memberi manfaat yang sebesar-besarnya demi 

kepentingan bersama.   

1.5  Sistematika skripsi  

Skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-masing bab terbagi dalam 

subbab-subbab yang akan dirinci sebagai berikut:  

Bab 1 Pendahuluan 

 Bab ini merupakan uraian yang mengemukakan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sisitematika penulisan skripsi yang menggambarkan garis besar dan pokok 

pembahasan secara menyeluruh.  

Bab 2 Tinjauan pustaka  

 Bab ini berisi tentang landasan teori yang dipakai sebagai dasar untuk 

membahsa rumusan masalah. Dalam landasan teori dapat dijelaskan 

mengenai teori-teori yang berkaitan.  

Bab 3 Metode penelitian 

 Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan untuk membahas 

rumusan masalah dan menjawab hipotesis yang dikemukakan.  

Bab 4 Hasil dan pembahasan 

 Bab ini berisi tentang deskripsi data hasil penelitian dimana akan diuraikan 

mengenai deskripsi objek dan pembahasan instrumen penelitian, 

selanjutnya diuraikan mengenai pengujian persyaratan pengolahan data, 

pengujian perumusan masalah deskripsi sesuai dengan tujuan penelitian, 

serta diuraikan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan.  
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Bab 5 Simpulan dan saran  

Pada bab ini, penulis akan menjabarkan berbagai temuan penelitian dan 

pembahasannya, diungkapkan juga keterbatasan dari penelitian dan pada 

akhir bab ini akan penulis berikan saran-saran yang bermanfaat.  
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