
ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA SBI DAN INFLASI TERHADAP 

TRANSAKSI DI PASAR MODAL  

 

 

 

 

 

SKRIPSI  OLEH : 

 

SAJILI KURNIAWAN 

01091002084 

EKONOMI PEMBANGUNAN 

 

 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih 

Gelar Sarjana 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 

FAKULTAS EKONOMI 

2015 

 



 



 



 



KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga 

saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “ Analisis 

Pengaruh Suku Bunga SBI dan Inflasi Terhadap Transaksi Dipasar Modal”. 

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam  meraih 

derajat sarjana Ekonomi program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Sriwijaya. 

 Skripsi ini membahas mengenai analisis pengaruh suku bunga SBI dan 

inflasi terhadap transaksi dipasar modal periode 1993 -2014. Selama penelitian 

dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala 

tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai 

pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada : 

1. Dosen Pembimbing yang telah mengorbakan waktu, tenaga, pikiran untuk 

membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini 

2. Ketua Jurusan  

3. Seketaris Jurusan 

4. Para dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran 

5.  Orang Tua 

 

 

Indralaya,  29 Desember 2015 

 

 

Sajili Kurniawan 

 



ABSTRAK 

Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI dan Inflasi Terhadap 

Transaksi Di Pasar Modal 

 

 

Oleh : 

Sajili Kurniawan 

 

Dalam keputusan berinvestasi biasanya investor memperhatikan besarnya risiko 

yang akan dihadapi dengan  keuntungan yang diharapkan. Risiko-risiko ini dapat 

muncul dari pergolakan pasar, kondisi lingkungan usaha dan situasi ekonomi 

makro. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh inflasi,  suku 

bunga Bank Indonesia (BI) Terhadap Transaksi dipasar Modal periode 1993 -

2014. Metode analisis data yang digunakan adalah dengan memakai analisa 

regresi  linear berganda. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa secara parsial Suku 

Bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap Terhadap Transaksi Dipasar 

Modal dan Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Transaksi Dipasar Modal. 

Sedangkan secara bersama - sama  Inflasi dan Suku Bunga SBI  berpengaruh 

signifikan terhadap Transaksi Dipasar Modal .   

  

Kata Kunci :  Inflasi, Suku Bunga SBI, Transaksi Dipasar Modal. 
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BAB  I  

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar  Belakang 

Pasar   modal   merupakan   kegiatan  ekonomi  dengan   mengikutsertakan  

masyarakat   untuk   berpartisipasi   aktif  dalam  sektor  perindustrian, sehingga 

memberi  kontribusi   kepada   pemasukan  negara.  Pasar  modal  sebagai   

sumber   pembiayaan   industri   adalah  lembaga   yang    tepat,  relatif   murah 

dan  berpotensi.  Manfaat   pasar   modal   bagi   berbagai   negara  prinsipnya  

adalah  sama,  yaitu  sebagai  sumber  pembiayaan  perusahaan  yang  

memerlukan   dana  /  modal   tetapi   mengalami   kesulitan    memperoleh   kredit  

dari   bank   dapat   menempuh   jalan   dengan    memperoleh     dana   dari   pasar   

modal ( I  Gede  Saputra :  2001).    

Menurut  (I  Gede  Saputra  ;  2001)   Perkembangan   pasar   modal  suatu   

negara  tidak  lepas  dari  perkembangan  perekonomian  negara  tersebut.   

Pertumbuhan   ekonomi   tinggi   dan   kondisi   bisnis   yang   baik   diharapkan   

dapat   meningkatkan   harga   saham.   Selain   dari   pertumbuhan   ekonomi,   

tingkat  bunga dan  inflasi  mempengaruhi  kinerja   pasar   modal   yang   

tercermin  dari  indek  harga   saham  gabungan.  

Pasar    modal   menyediakan    alternatif    investasi   bagi   investor,   baik  

dalam   jangka  pendek  maupun  dalam   jangka  panjang,  yang  pada   umumnya 

akan   menyebabkan   para   investor   menjadi   tertarik  untuk   menginvestasikan   

dananya.   Investasi   merupakan    penanaman    modal   untuk  satu  atau   lebih 



aktiva   yang   dimiliki  dan  biasanya   berjangka   waktu    lama  dengan   

harapan  mendapatkan   keuntungan  di masa  yang  akan   datang.  

Pasar   modal   berperan   menyediakan   sumber   dana   alternatif   jangka   

panjang  kepada  perusahaan  dan  dapat  mengurangi  ketergantungan  

pembiayaan  investasi  dari  kredit  perbankan  baik  dari   dalam   negeri   

maupun  luar  negeri. Selama  sepuluh  tahun  terakhir,  pasar  modal    telah    

memberikan    kesempatan   bagi   pemodal   asing   dan   domestik   untuk   

melakukan   investasi   telah   menunjukkan   peningkatan   kinerja   luar   biasa.  

Berbagai   besaran   yang   umum   digunakan   untuk    mengukur   kinerja  suatu  

pasar  modal  seperti  kenaikan   harga   saham,   kapitalisasi   pasar,   volume  

perdagangan,   nilai   perdagangan   dan   frekuensi   perdagangan   yang 

merupakan indikator tingkat likuiditas dan peningkatan jumlah   emiten 

menunjukkan   perkembangan  yang  luar  biasa  (Sunariyah, 2003 : 5). 

Pasar  modal  adalah  salah  satu  alternatif  sumber  dana  selain   

perbankan,  dan   juga  salah  satu  tempat  investasi  bagi  pihak  yang 

mempunyai   kelebihan   dana.  Para  pemodal   dapat   melakukan   investasi  

tidak  hanya   pada   aktiva  riil  (real assets)  tetapi   juga   financial   assets  

seperti  investasi  saham,  obligasi,  dan  sertifikat  reksadana  (Munir  Fuady ; 

2001). 

Saham  merupakan   salah   satu   instrumen  pasar  keuangan  yang  paling  

populer  dan  banyak  dipilih   investor   karena   mampu  memberikan  tingkat   

keuntungan  yang  menarik. Saham dapat  didefinisikan  sebagai  tanda  

penyertaan   modal  seseorang  atau  pihak (badan usaha) dalam suatu  



perusahaan.  Menerbitkan  saham  yang  diperjualbelikan  dipasar  modal  

merupakan   salah  satu  pilihan  perusahaan   ketika  perusahaan  memutuskan  

untuk  mendapatkan  pendanaan  dan  pasar  modal  juga  dijadikan sebagai  

sarana  untuk  berinvestasi  bagi  investor.(Anonim, 2009)  

Indeks harga  saham  adalah  suatu  indikator yang  menunjukkan 

pergerakan  harga  saham.  Indeks  berfungsi  sebagai   indikator   trend  pasar 

yang   mampu   menggambarkan   kondisi   pasar   pada   suatu  waktu. 

Pergerakan  indeks  juga   menjadi   indikator   penting  bagi  para  investor  dalam  

memberikan  suatu  keputusan  untuk  menjual,  menahan,  atau   membeli   

saham.  

Faktor yang mempengaruhi harga  saham yaitu faktor  fundamental  

seperti, kemampuan manajemen, prospek perusahaan, prospek pemasaran,  

perkembangan teknologi, kemampuan menghasilkan keuntungan, manfaat   

terhadap   perekonomian   nasional,   kebijakan   pemerintah   dan   hak  –  hak 

investor. Faktor  teknis  seperti,  volume  dan  frekuensi  pasar,  perkembangan   

kurs, keadaan dan kekuatan pasar. Tingkat bunga yang tinggi akan mendorong  

para  pemilik  modal  untuk  menginvestasikan  modalnya  di bank  dengan  alasan  

tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika  suku  bunga  deposito terus meningkat   

maka adanya kecenderungan para pemilik modal mengalihkan dananya ke 

deposito  dibandingkan  dengan  menginvestasikan    modalnya   di   pasar   modal    

dengan  alasan   tingkat   keuntungan   dan   faktor   resiko   yang   rendah. 

Hal  ini  berdampak  negatif   terhadap harga saham dimana  harga saham    

dipasar modal akan mengalami penurunan secara signifikan sebagai contoh   



peningkatan suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) berdampak pada 

peningkatan  suku  bunga  deposito  pada  bank – bank  komersil,  dan  sebaliknya  

jika  suku  bunga  SBI  mengalami  penurunan  maka  suku  bunga  deposito  akan  

mengalami  penurunan.   Kenaikan   suku   bunga  SBI   mempunyai   pengaruh   

yang  negatif   terhadap   harga   saham.   Dengan   alasan   tingkat   keuntungan   

yang   diharapkan   atas   saham   lebih  kecil   dibandingkan   dengan  keuntungan   

dari   tingkat   suku   bunga   sehingga   mengakibatkan  penurunan   permintaan   

terhadap   harga   saham   dan   harga   saham   akan  mengalami   penurunan   

seiring   dengan   kenaikan   suku   bunga   SBI  (Usman, 1999:168). 

Bagi nasabah, penurunan suku bunga tabungan sangat memberatkan 

mereka untuk  menabung. Pada kondisi seperti ini menabung  menjadi sesuatu   

yang tidak menarik bagi  mereka dan kemungkinan   akan  mempertimbangkan  

untuk melakukan investasi dipasar modal. Dengan berlakunya kebijakan - 

kebijakan perekonomian  terbuka  dan  pasar  bebas  dan  juga   perkembangan    

teknologi yang pesat,  investor   menjadi   mudah   untuk   mengakses   pasar  –  

pasar modal diseluruh dunia. Fakta yang menyatakan bahwa pasar modal  

menujukkan salah satu indikasi sehatnya perekonomian suatu negara 

mengisyaratkan   betapa   pentingnya   kondisi   pasar   modal  di suatu  negara. 

Pesatnya  perkembang  pasar  modal   mulai   terlihat  jelas  sejak   periode 

1990-an. Rangsangan  dimulai   sejak   paket   deregulasi   di  akhir   tahun  1988,  

ketika  reformasi  perpajakan   mendorong   investasi  di bursa saham.  Disamping  

itu  adanya  pertumbuhan   kredit    perbankan    yang   terlihat   melambat   pada   

periode   1991  -  1993   yang   antara   lain   di pengaruhi   oleh   Pakfeb - 1991    



tentang    prudential   banking,    mendorong    sektor    usaha    untuk    mencari   

alternatif   pembiayaan   yang   lain,   salah   satunya   adalah    melalui   pasar   

modal   ( Wibowo  ;  2004 ).  

Menurut  (Wibowo , 2004)   banyak   faktor   yang   mempengaruhi  tinggi   

rendahnya   kinerja   di   pasar  modal,   di   antaranya  adalah  tingkat   suku   

bunga   dan   fluktuasi   nilai   tukar   rupiah.   Tingkat   suku   bunga  merupakan   

nilai  yang  sangat   berpengaruh   terhadap   besarnya   nilai   sekarang   dari   

pendapatan   deviden   di  masa   yang  akan   datang.  Meningkatnya   tingkat    

bunga  akan menurunkan  nilai    sekarang    dari    pendapatan   deviden   dimasa   

datang,  sehingga  kondisi  ini  akan  mempengaruhi   menurunnya   harga   saham   

dipasar  modal.   

Investor  lebih  suka   menginvestasikan  uangnya  dalam bentuk yang  

lain, misalnya dengan menyimpan uangnya dibank dari pada 

menginvestasikannya   dalam  bentuk  saham. Hal ini  akan  mendorong  mereka  

untuk  melepas  saham  yang  mereka  miliki,  sehingga  saham yang  akan  

dilepas  akan  meningkatkan  jumlah yang ditawarkan  dipasar saham, dan 

selanjutnya  akan  menekan  harga.  Sebaliknya,  menurunnya  tingkat  bunga 

akan  menurunkan   opportunity cost peminjaman (Wibowo , 2004). Menurutnya 

tingkat  bunga  akan   mendorong  investasi  dan   aktivitas   ekonomi,   sehingga   

meningkatkan   harga   saham. 

 Memasuki   Agustus  1997,   gejolak   nilai    tukar    mempegaruhi  pasar   

modal   yang   terlihat   dari   IHSG   yang    mulai   mengalami  penurunan    yang    

tajam.   Meskipun   indeks    sempat   menguat   kembali    setelah    pemerintah     



melepaskan    batasan   investor    asing   di  pasar  modal,    keadaan    ini    tidak   

berlangsung   lama   karena   setelah   itu   nilai   tukar   terus   mengalami   

depresiasi   yang   cukup   tajam    terhadap   dolar.    Indeks   mengalami    titik    

terendah,   yaitu   pada tanggal  15 Desember   1997   sebesar (Bank  Indonesia,  

1998 : 121). 

Terjadinya gejolak  moneter  menyebabkan adanya indikasi 

kecenderungan  kegiatan   transaksi    di  pasar   modal  menurun.   Hal   ini   

dapat dilihat   dari   perkembangan   beberapa   indikator   di  pasar   modal   

seperti  IHSG, nilai  kapitalisasi    pasar,    nilai   perdagangan  dan  jumlah   

emiten baru.  Hal   ini   di karenakan   berkurangnya   kemampuan   emiten   

dalam  memenuhi    kewajiban   serta    menghasilkan    laba,    sehingga    

mendorong  tekanan jual  oleh  investor. 

 

Tabel 1.1 

Nisbah Nilai Emisi BerdasarkanPersetujuan Efektif Terhadap Kredit 

Perbankan 

Tahun 

Nilai Emisi 

(a) 

(Triliun Rp) 

Kredit Perbankan 

(b) 

(Triliun Rp) 

Nilai Emisi 

Terhadap Kredit 

Perbankan 

(persen) 

2008/2009 45,74 242.4 18,80 

2009/2010 45,93 306.1 21,40 

2010/2011 66,46 476.9 18,91 

2011/2012 76,26 342.8 26,30 
1) Meliputi saham obligasi 

2) Menggunakan kurs juni 2011 

Sumber : Badan Pengawas Pasar Modal (diolah) seperti yang dikutip dalam 

Laporan Tahunan Bank Indonesia hal 124 tahun 2011 

 

 

 

 

 

 



Tidak  dapat   di  pungkiri  bahwa  adanya   penurunan  nilai rupiah  

terhadap dolar, peranan  pasar  modal  sebagai  alternatif  pembiayaan    dunia 

usaha  mengalami  penurunan,  mengingat  sebagian  besar  perusahaan    yang  go 

publik  diBursa  Efek   Jakarta  mempunyai   hutang  luar  negeri dalam  bentuk  

valuta  asing  (valas).   Di samping   itu   produk – produk   yang dihasilkan  oleh 

perusahaan  publik  tersebut   banyak   menggunakan    bahan yang memiliki  

kandungan   impor  yang   tinggi.   Hal   ini   terlihat   dari nisbah  dana   yang   di 

himpun   di  pasar    modal    terhadap     kredit   perbankan  dari   21,40%    pada    

tahun   sebelumnya    menjadi  18,91%. Namun  jika  menggunakan  kurs bulan  

juni 2011, peranan   pasar  modal  mengalami  peningkatan  menjadi  sebesar 

26,30%. Hal  ini  sejalan  dengan  menurunnya  ekspansi  kredit  perbankan  yang  

berkaitan  dengan  lesunya  kegiatan  usaha dan tingginya  suku  bunga. 

Tingkat  suku  bunga  juga  terbukti  berpengaruh  terhadap  besarnya  

kinerja  di pasar    modal    dalam    jangka     pendek   maupun     jangka panjang. 

Meningkatnya  suku  bunga  dalam  negeri  akan  mengakibatkan  menurunnya 

kinerja dipasar  modal   yang    di  karenakan    ekspektasi investor  untuk  

mendapatkan  keuntungan  dalam  bentuk  tabungan  akan  lebih  tinggi,  sehingga   

akan   mendorong   aksi   jual   di  pasar modal. 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1.2 

Data Suku Bunga (SBI) 

 Sumber :Bank Indonesia (2012) 

Sedangkan  faktor   lain  yang   mempengaruhi   transaksi  di  pasar  modal  

adalah  inflasi.  Inflasi  sebagai  suatu  fenomena  ekonomi  yang  terjadi  dinegara  

– negara  yang   sedang   berkembang,   merupakan    obyek   kajian   yang     

sangat  menarik.  Masalah  inflasi  mudah   di  alami  oleh  sebagian  besar  negara 

– negara sedang  berkembang  dengan    tingkat   yang   berbeda  -  beda.   

Definisi    inflasi   banyak  ragamnya  seperti  yang   dapat   di  temukan   dalam   

literatur    ekonomi.   Inflasi   adalah   suatu    keadaan    yang    mengindikasikan   

semakin  lemahnya  daya  beli  yang  di ikuti  dengan  semakin  merosotnya   nilai   

riil   (intrinsik)   mata uang  suatu   negara.  Menurut  Sukirno  (1997:302), tingkat  

inflasi  yaitu  persentase  kecepatan   kenaikan     harga  -  harga    dalam   satu    

tahun  tertentu,  biasanya  digunakan  sebagai  ukuran  untuk  menunjukkan 

sampai dimana  buruknya masalah  ekonomi yang dihadapi. Dalam perekonomian  

yang pesat berkembang, inflasi yang rendah tingkatnya dinamakan inflasi 

merayap (angka  inflasi  antara  2  –  4%).    

Tahun Suku Bunga SBI Suku Bunga Kredit BI Rate 

2002 12.93 17.5 12.93 

2003 8.31 15.54 8.31 

2004 7.43 14.10 7.43 

2005 12.75 14.98 12.75 

2006 9.75 14.98 9.75 

2007 8.00 12.93 8.00 

2008 11.82 13.85 9.25 

2009 6.59 12.56 6.50 

2010 6.60 10.81 6.50 

2011 5.04 10.39 6.00 

2012 4.80 10.08 5.75 



Dengan  semakin  baiknya  tingkat  inflasi  yang  terjadi diharapkan akan  

meningkatkan   harga   saham.   Diantara  berbagai    instrumen   pasar   modal,    

saham  merupakan    instrumen    investasi  yang  memiliki   tingkat    return   dan   

risiko  yang  tinggi.   Nilai    transaksi    atau    yang   dalam   istilah   pasar   

modal   lebih  dikenal  sebagai  nilai  kapitalisasi  yang  tinggi mengindikasikan 

potensi  perolehan  laba yang  tinggi. Disisi  lain   return    atas    investasi   saham  

yaitu  dividen  dan  capital  gain  lebih  sulit  diprediksi,  sehingga  investor harus 

melakukan   analisis  saham  guna  memperoleh  keuntungan  yang  diharapkan     

(Surono  subekti,  2002 :  5). 

Tabel 1.3 

Data Inflasi 

Tahun Inflasi 

2002 10.03 

2003 5.06 

2004 6.40 

2005 17.11 

2006 6.60 

2007 6.59 

2008 11.06 

2009 2.78 

2010 6.96 

2011 3.79 

2012 4.30 

    Sumber : Badan Pusat Statistik(2013) 

 



Pasar  modal  yang  efisien    terjadi   jika   ada   informasi   terbaru   

masuk   kepasar dan  informasi   terbaru   ini   adalah    pengungkapan    informasi   

emiten    yang  bersifat  material  yang  segera  diumumkan atau dipublikasikan  

kepada publik  melalui  Bapepam  selaku  pengawas  pasar  modal.  ( I  Gede  

Saputra.  2001). 

Perkembangan pasar  modal  diIndonesia  dipengaruhi oleh  

perkembangan ekonomi  makro yang  mencakup pertumbuhan    ekonomi,   

tingkat   inflasi,   kurs   mata  uang,  pengaruh  fiskal,   dan    tingkat    suku   

bunga. Krisis    moneter    di  Indonesia  yang  terjadi  sekitar  pertengahan  tahun 

1997 hingga 1998 membawa  dampak pada hampir  semua aktivitas  

perekonomian   Indonesia,    termasuk di BE. Selama   krisis   ini   terjadi,  kinerja   

bursa  efek   jauh   mengalami   penurunan   dan   untuk   pemulihan   keadaan   

bursa efek  ini membutuhkan waktu yang cukup  panjang, berkisar   2   sampai   3   

tahun   ke   depan   sesuai   dengan   pemulihan   kondisi   ekonomi,   terutama   

kondisi   moneter.   

Semenjak krisis   ekonomi   mulai   menghantam   Indonesia   pada   

pertengahan  tahun 1997,  kinerja  keuangan   badan    usaha    menurun   tajam 

bahkan  diantaranya  menderita  kerugian. Kondisi ini  tentu  akan  mempengaruhi 

investor  untuk  melakukan    investasi   di  pasar   modal    khususnya   saham,  

dan  akan  berdampak  terhadap  harga  pasar   saham   di bursa.  Selain   itu   

krisis   ekonomi  juga  menyebabkan  variabel - variabel  ekonomi, seperti   suku   

bunga, inflasi,  nilai  tukar  maupun  pertumbuhan   ekonomi    mengalami    

perubahan    yang  cukup  tajam.  Suku  bunga  meningkat  sampai  mencapai  



angka  68,76%  pertahun  pada tahun  1998,  demikian    juga   inflasi   mencapai   

angka   77%   pertahun. Tingginya inflasi  dan    suku   bunga   bank   akan 

menyebabkan beban operasional perusahaan semakin berat serta akan 

mempengaruhi  kinerja  keuangan  badan  usaha  yang  pada  akhirnya  berdampak  

pada  pasar  modal.  Disisi  lain,  meningkatnya  suku  bunga  merupakan  peluang 

investasi  yang  cukup  menjanjikan  bagi  investor  deposito  dan  akan   

berdampak  pada  harga  pasar  saham  di  pasar  modal. 

Penelitian ini didasarkan karena adanya   fenomena   bisnis   yang    terjadi    

yaitu adanya indikasi kerugian yang di alami oleh investor akibat perubahan    

harga saham antara harga saham penutupan yang lebih kecil dibandingkan  harga  

saham periode pembukuan yang menimbulkan perubahan yang  bernilai    negatif.           

Berdasarkan  berbagai permasalahan  yang di kemukakan  diatas,  di  mana   

tingkat  suku   bunga   dan    inflasi    mempunyai   pengaruh   terhadap    transaksi   

di pasar modal. Namun  belakangan   terdapat   banyak   kontradiksi   dalam   teori   

dan   penerapannya   di  Indonesia,   maka    yang    akan   di  teliti   dan   di  bahas   

dalam tulisan   ini   adalah   masalah   tingkat   suku   bunga   dan    inflasi    dalam    

kaitannya dengan transaksi pasar  modal   dengan  mengangkat   judul   “ Analisis   

Pengaruh   Suku   Bunga SBI  dan   Inflasi    Terhadap   Transaksi   di  Pasar   

Modal ”. 

 

 

 



1.2.  Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya  yaitu:  

1. Bagaimanakah pengaruh Suku Bunga SBI dan Inflasi terhadap  

transaksi  di  pasar  modal, baik secara bersama – sama ataupun secara 

individual. 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Sesuai  dengan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  diatas, penelitian   

ini  di lakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis: 

1. Bagaimanakah pengaruh Suku Bunga SBI dan Inflasi terhadap  

transaksi  di  pasar  modal, baik secara bersama – sama ataupun secara 

individual. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Bagi   penulis,  memberikan    tambahan    pengetahuan  dari   dunia  nyata   

dengan   menerapkan  teori  –  teori   ekonomi   yang   telah   di  pelajari,    

terutama    masalah   ilmu   ekonomi   dalam   ruang   lingkup   ekonomi  moneter  

yang  berkaitan  dengan  suku  bunga,  invetasi  dan  transaksi  di  pasar  modal.  

Memberikan  sumbangan  pengembangan   ilmu   pengetahuan    ekonomi   secara   

umum   dan  pada    bidang    kajian    ilmu   ekonomi   yang    terus   berkembang  

secara   khusus,  terutama  kaitannya  dengan   analisis   ekonomi. 

b. Manfaat Praktis 

Agar  dapat  di jadikan  referensi  dan  pedoman  yang  terarah  bagi  setiap  

pihak   yang  berkepentingan  dan  menjadi  sumber  informasi  bagi  semua  pihak  

yang  akan   melanjutkan   penelitian  secara  mendalam di bidang ekonomi 

Moneter. Serta diharapkan  menjadi masukan bagi pemerintah, maupun lembaga-

lembaga terkait dalam menetapkan  kebijakan perekonomian, khususnya sektor 

ekonomi moneter. 
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