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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter dalam bentuk 

pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan 

perekonomian yang diinginkan (Warjiyo dan Solikin, 2003:2). Besaran moneter 

(monetary aggregates) yang dimaksud dapat berupa Jumlah Uang Beredar (JUB), 

uang primer, atau kredit perbankan. Pemegang otoritas moneter tertinggi di 

Indonesia adalah Bank Indonesia yang memiliki tujuan mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah, sebagaimana yang telah tertulis dalam UU No. 3 Tahun 

2004 tentang Bank Indonesia pasal 7 ayat 1. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud 

dalam undang-undang tersebut adalah kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang 

dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta terhadap mata uang 

negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah (kurs).  

Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi 

sebagai sasaran tunggal kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework). Bank 

Indonesia berwenang melakukan pengendalian moneter menggunakan beberapa 

instrumen moneter, yaitu: Operasi Pasar Terbuka (OPT), penetapan diskonto, 

intervensi rupiah, sterilisasi valuta asing, Giro Wajib Minimum (GWM) serta 

pengaturan kredit dan pembiayaan, agar kebijakan moneter dapat mencapai sasaran 

inflasi. Proses ini disebut sebagai Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter 

(MTKM). Menurut Pohan (2008a:12) mekanisme transmisi dimulai sejak Bank 

Indonesia menggunakan instrumen moneter dalam implementasi kebijakan 
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moneternya sampai terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, baik 

secara langsung maupun secara bertahap.  Mekanisme transmisi kebijakan moneter 

adalah suatu proses interaksi antara bank sentral sebagai otoritas moneter dengan 

perbankan dan lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi, yang kemudian 

akan mempengaruhi perekonomian sektor riil. Interaksi ini terjadi melalui dua 

tahap. 

 Tahap pertama, interaksi antara Bank Indonesia dengan perbankan dan 

lembaga keuangan lainya di pasar keuangan. Bank Indonesia melakukan 

pengendalian moneter tidak langsung menggunakan instrumen moneter Giro Wajib 

Minimum (GWM) yang akan mempengaruhi likuiditas bank serta melalui operasi 

moneter dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan penyediaan Standing 

Facilities dalam transaksi di pasar keuangan. Menurut Pohan (2008a:15), interaksi 

ini akan berpengaruh terhadap volume maupun harga-harga aset (suku bunga, nilai 

tukar, yield obligasi, dan harga saham).  

Tahap kedua, interaksi antara perbakan dan lembaga keuangan dengan para 

pelaku ekonomi baik secara langsung melalui fungsi intermediasi perbankan 

maupun secara tidak langsung melalui pasar modal akan mempengaruhi berbagai 

aktivitas ekonomi khususnya yang berada di sektor riil. Bank dan lembaga 

keuangan menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yakni 

memobilisasi dana dari masyarakat berupa simpanan dan menyalurkannya dalam 

bentuk kredit atau pembiayaan kepada masyarakat dan dunia usaha.  

Mekanisme transmisi kebijakan moneter dapat bekerja melalui berbagai jalur 

(monetary policy transmisson channels). Warjiyo (2004:14-25) memaparkan enam 
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jalur transmisi moneter, yaitu jalur uang atau langsung (direct monetary channel), 

jalur suku bunga (interest rate channel), jalur kredit (credit channel), jalur nilai 

tukar (exchange rate channel), jalur harga aset (asset price channel) dan jalur 

ekspektasi (expectation channel). Mekanisme transmisi dari instrumen moneter 

sampai dengan pencapaian sasaran akhir (inflasi) sangat kompleks dan 

membutuhkan waktu (time lag). Memerlukan mekanisme transmisi kebijakan 

moneter dengan jalur yang tepat, agar kebijakan moneter dapat mencapai tujuan 

inflasi. Berikut ini merupakan gambar jalur mekanisme transmisi kebijakan 

moneter yang bersumber dari Bank Indonesia. 

Sumber: Bank Indonesia. 

Gambar 1.1 
Jalur Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter 

Pada Gambar 1.1 diatas, mekanisme moneter dimulai dari tindakan Bank 

Indonesia dengan menggunakan instrumen BI rate, dalam melaksanakan kebijakan 

moneternya. Tindakan itu kemudian berpengaruh terhadap aktivitas keuangan dan 
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ekonomi melalui berbagai jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur suku 

bunga, kredit, harga aset, nilai tukar, dan ekspektasi. Di bidang keuangan, kebijakan 

moneter berpengaruh terhadap perkembangan suku bunga, nilai tukar, harga saham 

dan atau sekuritas lainnya, penanaman dana pada obligasi serta kredit yang 

disalurkan bank kepada dunia usaha. Kebijakan moneter selanjutnya 

mempengaruhi perekonomian sektor riil, diantaranya mempengaruhi 

perkembangan konsumsi, investasi, ekspor dan impor, hingga pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi  yang merupakan sasaran akhir kebijakan moneter.    

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 

Tahun 1999, Bank Indonesia telah diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda 

(dual banking system), yaitu diperbolehkanya sistem operasi perbankan syariah 

beriringan dengan sistem perbankan konvensional, sehingga pengendalian moneter 

juga dapat dilaksanakan dalam prinsip syariah. Perbankan syariah menggunakan 

sistem tanpa bunga (free interest rate system), sedangkan perbankan konvensional 

tetap menggunakan sistem  bunga (interest rate system). Bunga dalam bank 

konvensional diqiyaskan dengan riba. Penggunaan riba dilarang oleh syariat Islam, 

hal tersebut tertuang dalam Firman Allah Qur`an surat al-Baqarah ayat 275  sebagai 

berikut: 
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Al-lażīna ya'kulūna’r-ribā lā yaqūmūna illā kamā yaqūmu‘l-lażī 
yatakhabbaṭuhu’sh-shayṭānu mina’l-massi. Żālika bi'annahum qālū 
innamā’l-bay`u miṡlu’r-ribā wa aḥalla’l-lahu’l-bay`a wa ḥarrama’r-ribā 
faman jā'ahu maw`izatun min rabbihi fāntaha falahu mā salafa wa amruhu 
ila’l-lahi wa man `āda faūlā'ika aṡḥābu’n-nāri hum fīhā khālidūna 
 
Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) 
penyakit gila[175]. 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[176] 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang 
kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah:275). 
 
[174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran 
lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah 
penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak 
jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti 
penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang 
dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi 
dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. 
[175] Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti 
orang kemasukan syaitan. 
[176] Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak 
dikembalikan. 
 

Transmisi kebijakan moneter semakin berkembang jalurnya, seperti jalur 

pembiayaan perbankan syariah yang merupakan komplemen dari jalur kredit 

perbankan konvensional dan jalur bagi hasil sebagai komplemen dari jalur suku 

bunga. Hal tersebut  menjadi alasan pentingnya mengkaji transmisi kebijakan 

moneter berbasis syariah, melihat pertumbuhan yang sangat pesat perbankan 

syariah di Indonesia. Seperti yang ditunjukan dalam Gambar 1.2 tentang 
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pertumbuhan aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan yang disalurkan 

perbakan syariah di Indonesia tahun 2008 hingga 2013. 

Pada Gambar 1.2 dapat diketahui bahwa, dari tahun 2008 sampai tahun 2013, 

perbankan syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan dari sisi aset, dana 

pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. Pertumbuhan aset perbankan syariah 

di tahun 2013 sebesar 388% jika dibandingkan dengan tahun 2008. Pertumbuhan 

aset tertinggi terjadi pada tahun 2011 mencapai  49,26% dengan nilai  Rp 145.5 

triliun, DPK tumbuh 51,8% mencapai Rp 115.4 triliun dan pembiayaan tumbuh 

50,6% mencapai Rp 102.6 triliun.  

 
 
Sumber: Statistik Perbankan Syariah Tahun 2008-2013, Bank Indonesia. 
 

Gambar 1.2 

Pertumbuhan Aset, Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan 
Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013 

Pesatnya pertumbuhan perbankan syariah juga diikuti oleh kinerja yang baik. 

Berdasarkan data dari Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, kinerja 

perbankan syariah di Indonesia relatif cukup membanggakan, pada 2012 tercatat: 
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(1) fungsi intermediasi ada pada tingkat yang optimal, dengan rata-rata FDR 2012 

sebesar 96,5%; (2) tingkat kecukupan modal jauh diatas minimum 8%, yaitu rata-

rata CAR 2012 sebesar 15,5%; (3) dan pembiayaan bermasalah (NPF) dibawah 5% 

(rata-rata NPF 2012 sebesar 2,79%). 

Kualitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi dapat diketahui 

dari besaran kredit atau pembiayaan yang disalurkan pada kegiatan produktif. 

Pembiayaan produktif pada perbankan syariah adalah pembiayaan bagi hasil (Profit 

and Loss Sharing Financing/PLS Financing) yaitu pembiayaan dengan akad 

mudharabah dan musyarakah. Bagi perbankan syariah, pembiayaan mudharabah 

dan musyarakah merupakan produk penyaluran dana bank (rupiah dan valuta asing) 

untuk pembiayaan modal kerja, pembelian barang investasi dan pembiayaan 

proyek. Ascarya dkk., (2012:6) menyatakan bahwa, 

Padahal, selain esensi pembiayaan syariah, pola pembiayaan bagi hasil juga 
lebih cocok untuk meningkatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan 
langsung dan pembagian resiko antara investor dan pengusaha. Secara umum 
sistem bagi hasil diyakini dapat memberikan dampak makro yang lebih baik 
dari pada sistem jual-beli, terutama dalam hal keadilan, kesetaraan dan 
kestabialan sistem keuangan dan ekonomi. 

Presley (1988, dalam Lewis dan Algaoud, 2001:58) menyatakan bahwa  

keadilan dalam bagi hasil memiliki dua dimensi, yaitu pemodal berhak untuk 

mendapatkan imbalan, tetapi harus sepadan dengan resiko dan usaha yang 

dibutuhkan, dan imbalan yang didapat ditentukan oleh keuntungan dari proyek yang 

dimodalinya. Artinya, perbankan Islam mencoba menjembatani antara realita dan 

hasrat manusia untuk mendapatkan keuntungan namun dalam kerangka yang adil. 

Konsep perbankan dalam Islam bersandar pada keadilan dan keseimbangan antara 
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realita dan keinginan manusia, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur`an surat 

ar-Rahman ayat 9: 

قِيُموا ْ
َ
ِْْٱلَۡوۡزنََْْوأ ْ ْٱلۡقِۡسِطْب وا ْٱلِۡمزَيانََْوََلُُْتِِۡسُ  

Wa-aqīmu-l’wazna’bilqisṭi’walā’tukhsiru-l’mīzān 
 
Artinya, “Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 
mengurangi keseimbangan itu.”. (QS. ar-Rahman:9) 
 
[9] Yakni jangan kamu kurangi keseimbangan itudan kamu kerjakan hal yang 
bertentangan dengan dengannya, yaitu zalim, aniaya dan melampaui batas. 
 

Perkembangan kegiatan perekonomian khususnya sektor keuangan 

menyebabkan keterkaitan uang beredar dengan sektor riil semakin merenggang. 

Dana yang dimobilisasi oleh perbankan sebagian besar berputar pada sektor 

keuangan saja dan tidak menyentuh sektor riil. Perlu dilakukan kajian mengenai 

efektifitas jalur pembiayaan bagi hasil dalam proses transmisi moneter syariah. 

Natsir (2008:2) menjelaskan bahwa, 

Efektivitas kebijakan moneter diukur dengan dua indikator yaitu berapa besar 
kecepatan atau tenggat waktu (time lag) dan berapa kekuatan variabel-variabel 
pada masing-masing jalur dalam merespon  adanya perubahan (shock) 
instrumen kebijakan moneter dan variabel lainnya hingga terwujudnya sasaran 
akhir  kebijakan moneter.  
 

Studi empiris yang dilakukan Ascarya (2012:297) menyatakan bahwa,  

Policy rate pass-through syariah belum pernah dikaji secara teoritis maupun 
empirik, untuk melihat efektivitas kebijakan moneter syariah. Dengan 
kenyataan ini, efektivitas policy rate pass-throgh syariah, untuk sementara 
dapat mengadopsi teori interest rate pass-through konvensional, dengan 
modifikasi yang setara. 

 
Berdasarkan pendapat Natsir dan Ascarya diatas, dapat disimpulkan bahwa 

analisis efektifitas kebijakan moneter syariah dapat mengadopsi teori konvensional 
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yang telah disesuaikan. Efektifitas kebijakan moneter syariah diukur dengan dua 

indikator yaitu tenggat waktu dan kekuatan variabel-variabel dalam mekanisme 

transmisi syariah. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan oleh Hasanah (2009) 

tentang efektivirtas jalur pembiayaan dalam mekanisme transmisi syariah di 

Indonesia, menyimpulkan bahwa efektivitas jalur pembiayaan dalam mekanisme 

transmisi kebijakan moneter masih lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya 

(2012) menyimpulkan bahwa instrumen syariah yang menggunakan akad profit and 

loss sharing (PLS), seperti mudharabah dan musyarakah, berpengaruh positif 

terhadap output sektor riil dan tidak berpengaruh ke inflasi. Artinya variabel-

variabel syariah yang utamanya adalah variabel sektor riil, secara alamiah memiliki 

andil dalam menahan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter 

dengan inflasi sebagai sasaran tunggal kebijakan moneter (Inflation Targeting 

Framework), yang dicirikan dengan pengumuman resmi target inflasi untuk kurun 

waktu tertentu dan dilaksanakan secara independen dengan tingkan transparansi 

dan kredibilitas yang tinggi. Pemahaman terhadap mekanisme transmisi kebijakan 

moneter sangat penting dalam kerangka Inflation Targeting, agar semakin efektif 

dampak kebijakan moneter dalam mempengaruhi target akhirnya. Menurut Pohan 

(2008a:142), efektivitas kebijakan moneter akan tergantung dari saluran transmisi 

sebagai tempat berlangsungnya pengaruh kebijakan terhadap sektor riil. 

Menurut Warjiyo (2004:11) studi mengenai transmisi moneter bertujuan 

untuk mengkaji dua aspek penting. Pertama, untuk mengetahui jalur transmisi mana 

yang paling dominan dalam ekonomi untuk dipergunakan sebagai dasar bagi 
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perumusan strategi kebijakan moneter. Kedua, untuk mengetahui seberapa kuat dan 

lamanya tenggat waktu masing-masing jalur transmisi tersebut bekerja hingga 

mencapai sasaran inflasi. Permasalahan mekanisme transmisi kebijakan moneter 

merupakan topik yang menarik, bukti-bukti empiris masih perlu terus dikaji tidak 

saja untuk perkembangan teori ekonomi moneter tetapi juga untuk memberikan 

masukan bagi pemegang otoritas moneter dalam merumuskan kebijakan moneter. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini mengambil judul: Analisis 

Efektivitas Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Syariah melalui Jalur 

Pembiayaan Bagi Hasil di Indonesia Periode 2010.1-2015.4. Penelitian ini 

menganalis efektivitas jalur pembiayaan khususnya pembiayaan bagi hasil (FPLS), 

menggunakan variabel-variabel berupa instrumen pengendalian moneter pada 

Operasi Moneter Syariah (OMS) yang diberlakukan bank Indonesia terhadap 

perbankan syariah tanpa mengikutsertakan instrumen-instrumen yang diberlakukan 

bank konvensional, berupa tingkat imbalan Surat Berharga Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) dan tingkat imbalan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), 

selain berupa variabel pengendali, menggunakan variabel Dana Pihak Ketiga 

(DPK) sebagai sumber dana perbankan dalam melaksanakan fungsi intermediasi. 

Variabel yang digunakan sebagai indikator sektor riil adalah Inflasi yang 

diproksikan denga Indeks Harga Konsumen (IHK). Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data time series monthly periode Januari 2010 sampai April 

2015. Penelitian ini juga mencoba menganalisis pola hubungan kausalitas antar 

variabel dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah dan bisa dijadikan 

landasan kebijakan Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan yang terkait 
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dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter khususnya jalur pembiayaan bagi 

hasil perbankan syariah di Indonesia. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi 

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola hubungan (kausalitas granger) antarvariabel dalam alur 

mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan bagi hasil 

perbankan syariah di Indonesia periode 2010.1-2015.4? 

2. Bagaimana laju respon pembiayaan bagi hasil terhadap guncangan (shock) 

variabel lain dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di 

Indonesia periode 2010.1-2015.4? 

3. Bagaimana kontribusi pembiayaan bagi hasil perbankan syariah dalam 

mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia periode 2010.1-

2015.4? 

1.3.Tujuan Penelitian 

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, 

yaitu:  

1. Untuk menganalisis pola hubungan antarvariabel dalam alur mekanisme 

transmisi kebijakan moneter melalui jalur pembiayaan bagi hasil perbankan 

syariah di Indonesia periode 2010.1-2015.4. 

2. Untuk menguji secara empiris laju respon pembiayaan bagi hasil terhadap 

guncangan (shock) variabel lain dalam mekanisme transmisi kebijakan 

moneter syariah di Indonesia periode 2010.1-2015.4. 
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3. Untuk menguji secara empiris kontribusi pembiayaan bagi hasil perbankan 

syariah dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah di Indonesia 

periode 2010.1-2015.4. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil studi ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat ilmiah, yaitu diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan 

sumbangan bagi ilmu ekonomi, khususnya ilmu ekonomi moneter Islam. 

2. Manfaat operasional, yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan 

oleh pihak lain yang berkepentingan untuk penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter syariah, 

khususnya pembiayaan bagi hasil. 

3. Maanfaat kebijaksanaan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijaksanaan yang 

berkaitan dengan mekanisme transmisi kebijakan moneter, khususnya jalur 

pembiayaan bagi hasil. 

1.5. Sistematika Skripsi 

Penentuan sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah dalam 

menyusun dan mempelajari bagian-bagian dari seluruh rangkaian penelitian skripsi. 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi 

dasar dari penelitian skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan diuraikan konsep dan landasan pustaka yang berkaitan 

dengan judul dan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. 

Selain itu, pada bagian ini juga akan disampaikan penelitian 

sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 

dan model analisis yang digunakan serta di akhir bab ini disajikan 

kerangka berfikir penulis.  

BAB 3: METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis. 

Bagian-bagian dari metode penelitian ini terdiri dari pendekatan 

penelitian, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan 

teknik analisis. 

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai inti dari penulisan skripsi dimana 

menganalisis hasil dari penelitian yang dilakukan dari data yang 

diperoleh maupun dari hasil pengolahan data yang dilakukan 

penulis. Adapun bagian-bagian dari bab ini terdiri dari gambaran 

umum subjek dan objek penelitian, hasil analisis, dan intepretasi. 

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini dimana 

terdiri dari simpulan mengenai hasil dari penelitian dan saran yang 

berkaitan dengan hasil pembahasan. 
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