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Masalah ekonomi yang sering dihadapi perekonomian Indonesia adalah inflasi.  Tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku 

bunga dengan menggunakan efek substitusi dan pendapatan maupun dengan menggunakan efek 

biaya modal terhadap inflasi di Indonesia selama periode 1999.01 sampai dengan 2007.12.   Data 

runtun waktu yang digunakan adalah suku bunga SBI, suku bunga kredit investasi, suku bunga 

kredit konsumsi, kredit investasi, kredit konsumsi, investasi, konsumsi, GDP, dan inflasi. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Vector Autoregressions (VAR).  Analisis 

data diawali dengan melakukan uji stasioneritas (unit root),  uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 

multikolieneritas,  uji otokorelasi dan uji heteroskedastisitas,  serta uji stabilitas),  penentuan lag 

optimum,  estimasi model VAR, impulse responses, variance decomposition, serta uji hipotesis, 

baik uji parsial (uji-t) maupun uji keseluruhan (uji F). 

Hasil analisis impulse response dalam model VAR menunjukkan bahwa pada efek substitusi dan 

pendapatan, variabel tingkat suku bunga SBI sangat berpengaruh terhadap semua variabel yang 

digunakan dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran tingkat suku bunga.  

Pada efek biaya modal impulse response yang diberikan oleh variabel suku bunga SBI sangat 

direspon oleh semua variabel dalam mekanisme transmisi.  Namun impuls yang diberikan oleh 

suku bunga SBI hanya efektif direspon oleh semua variabel  dalam jangka pendek, yaitu selama 

tiga bulan saja.  Hasil analisis variance decomposition menunjukkan bahwa mekanisme transmisi 

kebijakan moneter melalui saluran suku bunga sangat berpengaruh terhadap perubahan inflasi.  

Efek substitusi dan pendapatan lebih efektif mempengaruhi inflasi dibandingkan dengan efek 

biaya modal.  Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa di Indonesia, mekanisme 

transmisi kebijakan moneter melalui saluran suku bunga sangat efektif mempengaruhi inflasi. 
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