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ABSTRAK 

Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menetapkan 
tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. 
Kestabilan nilai Rupiah tersebut mencakup kestabilan terhadap barang dan jasa 
yang tercennin dan perkembangan laju inflasi dan perkembangan nilai tukar 
Rupiah terhadap mata uang negara lain. 

Dalam kaitannya dengan kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, 
salah satu faktor terpenting bagi efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya oleh 
Bank Indonesia adalah pemabaman mengenai terbentuknya ekspektasi inflasi oleh 
para pelaku ekonomi. Dengan diperolehnya pemahaman tersebut maka dapat 
dilakukan taksiran ekspektasi inflasi yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai: (1) 
arahan bagi penentuan target inflasi moneter oleh Bank Indonesia, dan (2) 
masukan bagi kebijakan dis-inflasi non-moneter oleh pemerintah dan departemen 
terkait. 

Sudut pandang term structure theory mengatakan bahwa ekpektasi 
masyarakat terhadap inflasi di masa yang akan datang dapat dilihat dan 
perkembangan suku bunga nominal perbankan. Secara umum, suku bunga 
nominal mencenninkan suku bunga riil ditambah ekspektasi inflasi. Efek Fisher 
menyatakan bahwa tingkat suku bunga nominal memiliki hubungan one-for-one 
dengan perubahan dalam ekspektasi inflasi. Dengan demikian perkembangan suku 
bunga nominal dapat digunakan sebagai indikator ekspektasi inflasi masyarakat. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sederhana yaitu Granger 
Causality Test untuk memperoleh informasi suku bunga deposito yang memiliki 
kemampuan menjelaskan pergerakan ekspektasi inflasi. Hasil analisa 
menunjukkan selama periode penelitian tingkat suku bunga deposito 1,3,6 bulan 
dan ekspektasi inflasi memiliki hubungan kausalitas dua arah (bidirectional). 
Dengan demikian, tingkat suku bunga deposito 1,3,6 bulan dan ekspektasi inflasi 
memiliki kemampuan untuk saling menjelaskan sehingga tingkat suku bunga 
deposito 1, 3, dan 6 bulan dapat digunakan sebagai indikator ekspektasi inflasi 
masyarakat. 
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