
SISTEM KEUANGAN DAN MONETER  

 

PENDAHULUAN  

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi sering digunakan sebagai tolok ukur dalam stabilitas ekonomi dan 

moneter atau stabilitas harga suatu negara (Dhal, et al, 2011). Beberapa ekonom berpendapat 

bahwa kebijakan moneter tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran tentang risiko krisis dan 

guncangan dalam perekonomian, sehingga diperlukan ketahanan sistem keuangan terhadap 

guncangan perekonomian, agar fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap 

berjalan dengan semestinya yang dikenal dengan Stabilitas Sistem Keuangan (SSK). Secara umum, 

stabilitas sistem keuangan didefinisikan sebagai ketahanan sistem keuangan terhadap guncangan 

perekonomian, sehingga fungsi intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran risiko tetap 

berjalan dengan semestinya (Bank Indonesia, 2007a). 

Stabilitas sistem keuangan dapat tercapai dengan menjaga stabilitas harga melalui 

pengendalian inflasi dan suku bunga. Perkembangan suku bunga (BI rate), inflasi dan pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia cenderung berfluktuatif 

stabilitas sistem keuangan dapat dicapai dengan berfokus pada lembaga-lembaga yang 

memiliki peran penting dalam perekonomian (Crockett, 1997). Bank Indonesia (BI) menilai stabilitas 

sistem keuangan dapat tetap terjaga dengan baik sebab ditopang oleh ketahanan sistem perbankan 

dan efektifnya kinerja pasar keuangan. Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko 

kredit, likuiditas dan pasar yang cukup terjaga serta dukungan modal yang kuat. Beberapa ahli 

ekonomi menyatakan bahwa industri perbankan merupakan industri yang memerlukan perhatian 

khusus karena dianggap mudah dipengaruhi oleh faktor- faktor eksternal perbankan dan merupakan 

bagian integral dari sistem pembayaran. Sebagaimana dinyatakan oleh Hutchison & McDill (1999) 

bahwa teori krisis perbankan lebih banyak ditujukan pada karakteristik khusus perbankan seperti 

transformasi mata uang dan jatuh tempo serta adanya asimetris informasi sehingga menyebabkan 

industri perbankan sangat rentan terhadap guncangan (shock). Terlepas dari faktor-faktor mikro dan 

makro konvensional, hubungan lembaga keuangan yang mencerminkan risiko sistemik dalam sistem 

perbankan merupakan faktor penentu yang signifikan dari suatu krisis (Jutasompakorn, et al., 2014). 

 

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI  

A. Sistem keuangan 

Keuangan dalam KBBI (2008:1767) diartikan : (1) segala sesuatu yang bertalian dengan uang; 

(2) seluk beluk uang; (3) urusan uang; (4) keadaan uang. Secara Umum Sistem Keuangan adalah 

kumpulan institusi, pasar, ketentuan perundangan, peraturan-peraturan, dan teknik-teknik dimana 

surat-surat berharga diperdagangkan, tingkat bunga ditetapkan,dan jasa-jasa keuangan (finansial 

service) dihasilkan serta ditawarkan ke seluruh bagian dunia 

Sistem keuangan di Indonesia, terdiri dari Otoritas keuangan (financial authorities), sistem 

perbankan, dan sistem lembaga keuangan bukan bank, pada dasarnya merupakan tatanan dalam 

perekonomian suatu Negara yang memiliki peran utama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa 

keuangan. Fasilitas jasa keuangan tersebut diberikan oleh lembaga-lembaga keuangan, termasuk 

pasar uang dan pasar modal. 


