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Pendahuluan
• Tujuan dan Tugas Pokok BI
• Peranan Statistik dan Survei Dalam Perumusan Kebijakan BI & Dasar

Pelaksanaan Hukum Survei BI
• Sekilas Survei BI
• Metodologi Survei (Perancangan dan Pengolahan)

POIN-POIN UTAMA

OUTLINE

Publikasi Survei Bank Indonesia
• Cakupan
• Metodologi Perhitungan
• Indikator Hasil

Pemanfaatan Hasil Survei
• Pengunaan Hasil Survei Bank Indonesia
• Sumber Data Analisis Ekonomi dan Penelitian
• Sumber informasi media 



Pendahuluan



PENDAHULUAN

Tujuan dan Tugas Bank Indonesia
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Bank Indonesia (BI) mempunyai satu tujuan tunggal,
yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai
Rupiah, hal ini mencakup dua aspek, yaitu:
• Kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa
• Kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga
pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya yaitu di
bidang Moneter, Sistem Pembayaran dan Stabilitas
Sistem Keuangan (SSK).



PENDAHULUAN

Peranan Statitik dan Survei Dalam Perumusan Kebijakan BI & Dasar Pelaksanaan Survei BI
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Hasil Survei Bank Indonesia dibutuhkan dalam proses penyusunan analisis dan 
rekomendasi kebijakan Bank Indonesia, serta dipublikasikan ke eksternal.

Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia 
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2009, pasal 14:

Ayat 1: Bank Indonesia dapat menyelenggarakan survei
secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan, yang dapat
bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan
tugas Bank Indonesia

Ayat 3: Dalam penyelenggaraan survei sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), setiap badan wajib memberikan
keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia

Publikasi Eksternal



PENDAHULUAN

Sekilas Survei Bank Indonesia
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• Triwulanan – 18 kota – ±600 responden developer

• Informasi jangka pendek (triwulanan) mengenai
perkembangan harga & kuantitas properti
residensial di pasar primer

Survei Harga Properti Residensial Primer

Perkembangan Properti Komersial

• Triwulanan – 11 kota

• Informasi dini mengenai indikasi perkembangan
properti komersial (Perkantoran, Retail, Apartemen, 
Hotel, Lahan Industri, Convention Hall, dan 
Warehouse)

Dunia
Usaha

Rumah
Tangga

Ekonom, 
Akademisi

Survei Kegiatan Dunia Usaha & Prompt 
Manufacturing Index

Survei Konsumen

Survei Perbankan

• Triwulanan – 40 kota – ±3.000 responden dunia usaha

• Informasi dini terkait perkembangan ekonomi & ekspektasi 
perkembangan harga ke depan

Survei Penjualan Eceran

• Bulanan – 18 kota – ±4.600 responden rumah tangga

• Informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, 
ekspektasi inflasi dan kondisi keuangan rumah tangga

• Bulanan – 10 kota – ±700 responden retailer

• Informasi dini mengenai perkembangan konsumsi rumah 
tangga & ekspektasi inflasi

• Triwulanan – Nasional – 50 bank

• Informasi dini kebijakan perbankan dalam penyaluran pembiayaan

Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi

• Triwulanan – Nasional 

• Mendapatkan informasi mengenai perkiraan kondisi perekonomian nasional 



PENDAHULUAN

Perancangan Survei
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• Menentukan populasi dan parameter yang akan diduga
• Menentukan kriteria sampel yang akan disurvei
• Menentukan metode pengambilan sampel
o Probability sampling, misal: systematic random sampling, stratified 

random sampling, dll
o Non-probability sampling, misal: snowball sampling, convenience 

sampling, purposive sampling, dll
• Menentukan jumlah sampel
o Bila menggunakan probability sampling, jumlah sampel dapat dihitung 

berdasarkan sampling error yang telah ditetapkan
o Bila menggunakan non-probability sampling, jumlah sampel dijustifikasi 

berdasarkan ketersediaan data populasi (misal: mewakili >80% total aset)

• Mencakup data/informasi apa yang ingin diperoleh melalui pelaksanaan survei
• Perlu ditetapkan di awal perancangan, karena akan menentukan pilihan di 

langkah-langkah selanjutnya
• Sedapat mungkin spesifik, karena sebagai guideline dalam penyusunan 

kuesioner
• Contoh tujuan survei
o Mengetahui metode pembayaran yang banyak digunakan saat melakukan 

belanja online
o Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan harga 

produsen

1.  Merumuskan Tujuan 2.  Menyusun Desain Sampel

• Metode pengumpulan data secara umum terbagi 2, interviewer administered 
dan self administered
o Interviewer adm. : pengisian kuesioner dibantu oleh pewawancara, dapat 

dilakukan secara langsung  (face-to-face) maupun melalui telepon
 PAPI (Pen and Paper Personal Interviews)
 CAPI (Computer Assisted Personal Interviews)
 CATI (Computer Assisted Telephone Interviews)

o Self adm.: pengisian kuesioner dilakukan mandiri oleh responden, dapat 
dilakukan dengan kuesioner hardcopy maupun softcopy

• Bila menggunakan metode self administered, perlu ditentukan metode 
penyampaian kuesioner kepada dan dari responden (misal: fax, surat, email, 
online)

3.  Menentukan Metode Pengumpulan Data

• Kuesioner survei merupakan daftar pertanyaan kepada responden yang 
disusun untuk menjawab tujuan survei

• Idealnya kuesioner disusun secara singkat, namun tetap dapat menangkap 
seluruh informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan survei

• Secara umum terdapat 2 tipe pertanyaan dalam kuesioner, closed dan open
o Closed / semi-open: pilihan jawaban disediakan di kuesioner. Pertanyaan 

ini digunakan apabila peneliti sudah memahami dengan baik jawaban 
yang mungkin muncul dari pertanyaan tersebut. Tipe ini memudahkan 
responden menjawab, dan memudahkan peneliti mengolah hasilnya.

o Open: pilihan jawaban tidak disediakan di kuesioner. Pertanyaan ini 
digunakan apabila peneliti ingin menangkap seluruh kemungkinan 
jawaban dari responden, tanpa dipengaruhi oleh pilhan yang disediakan.

4.  Menyusun Kuesioner Survei



PENDAHULUAN

Metode Pengolahan Hasil Survei
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Beberapa contoh metodologi pengolahan data yang banyak digunakan dalam survei-survei di Bank Indonesia...

• Metode pengolahan data kuantitatif
• Nilai rata-rata yang memperhitungkan tingkat/derajat kepentingan dari setiap data yang dirata-ratakan.
• Dalam menghitung rata-rata tertimbang, setiap data dikalikan dengan bobot yang telah ditentukan sebelum penghitungan akhir dilakukan.
• Rata-rata tertimbang dinilai lebih akurat dibandingkan rata-rata sederhana, dimana setiap data memiliki bobot yang sama.
• Contoh: rata-rata perkiraan suku bunga hasil Survei Perbankan
o Jawaban masing-masing responden terkait perkiraan suku bunga diboboti dengan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank tersebut pada tahun sebelumnya, sehingga bank 

yang menyalurkan kredit lebih tinggi akan memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap hasil surveinya.

1.  Rata-rata Tertimbang / Weighted Average

• Metode pengolahan data kualitatif
• Selisih antara persentase responden yang menjawab positif (misal: membaik, meningkat, dll), dengan persentase responden yang menjawab negatif (misal: memburuk, 

menurun, dll), dan mengabaikan persentase responden yang menjawab netral (misal: tetap, tidak berubah, dll).
• Contoh: saldo bersih kegiatan usaha hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha
o SB > 0 : persentase jawaban positif lebih besar dari jawaban negatif, artinya kegiatan usaha pada periode survei secara umum meningkat dibandingkan periode sebelumnya
o SB = 0 : persentase jawaban positif sama dengan jawaban negatif, artinya kegiatan usaha pada periode survei secara umum sama dengan periode sebelumnya
o SB < 0 : persentase jawaban positif lebih kecil dari jawaban negatif, artinya kegiatan usaha pada periode survei secara umum menurun dibandingkan periode sebelumnya

2.  Saldo Bersih / Net balance

• Metode pengolahan data kuantitatif
• Indeks yang mengindikasikan perubahan dari suatu variabel pada periode tertentu terhadap periode dasarnya (base period)
• Contoh: Indeks Harga Properti Residensial hasil Survei Harga Properti Residensial

IHPRt = IHPRt-1 + (IHPRt-1 x Pt/100)

Dimana:
IHPRt : IHPR pada periode t IHPRt-1 : IHPR pada periode t-1 Pt : Rata-rata harga t – rata-rata harga t-1

3.  Indeks Berantai / Chain Index



Publikasi Survei Bank 
Indonesia



PUBLIKASI SURVEI BANK INDONESIA

Publikasi di Website Bank Indonesia
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Publikasi (https://www.bi.go.id/id/publikasi/survei)



Survei Kegiatan Dunia Usaha 
(SKDU)
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Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU)
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Tujuan Survei: 
• Mendapatkan informasi dini mengenai perkembangan ekonomi & ekspektasi perkembangan harga ke depan

Cakupan

• Perusahaan skala menengah
besar yang mewakili seluruh
sektor ekonomi dan seluruh 
Provinsi di Indonesia

Metodologi

• Triwulan sejak Triwulan I-1993.

• Melalui wawancara atau
responden isi kuesioner

• Sampel ± 3.000 perusahaan
dengan metode purposive 
(pelaku usaha besar di setiap
sektor ekonomi dan wilayah)

• Metode perhitungan: Saldo
Bersih dan Saldo Bersih
Tertimbang

Indikator

• Perkembangan Kegiatan Usaha, 
Kapasitas Produksi, Kondisi
Keuangan & Akses Kredit, Tenaga 
Kerja, dan Harga Jual

• Ekspektasi Inflasi

• Perkembangan Upah dan 
Investasi



Prompt Manufacturing Index 
(PMI)
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Prompt Manufacturing Index (PMI)
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Tujuan Survei: 
• Menyediakan gambaran umum mengenai kondisi Sektor Industri Pengolahan saat ini dan perkiraan triwulan

mendatang
• Hasil perhitungan PMI merupakan hasil benchmarking Purchasing Managers Index (PMI) yang telah dilakukan

beberapa negara.

Cakupan

• Perusahaan dengan skala usaha
menengah hingga besar pada sektor
Industri Pengolahan di 34 Provinsi di 
Indonesia. 

Metodologi

• Triwulan sejak Triwulan I-2010 dari
hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha 
untuk sektor Industri Pengolahan.

• Melalui wawancara atau responden
isi kuesioner

• Sampel ± 900 perusahaan dengan
metode purposive (pelaku usaha
besar di sektor Industri Pengolahan)

• Perhitungan dilakukan terhadap 5 
Variabel yaitu: i) Volume Pesanan
Barang Input (X1), ii) Volume Produksi
(X2), iii) Jumlah Tenaga Kerja (X3), iv) 
Kecepatan Penerimaan Barang Input 
(X4) dan v) Volume Persediaan Barang 
Jadi (X5) 

Indikator

• Indeks Volume Pesanan.

• Indeks Volume Produksi.

• Indeks Jumlah Tenaga Kerja.

• Indeks Kecepatan Penerimaan Barang 
Input.

• Indeks Volume Persediaan Barang
Jadi.



Survei Konsumen (SK)
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Survei Konsumen (SK)
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Tujuan Survei: 
• Mendapatkan informasi dini mengenai konsumsi rumah tangga, ekspektasi inflasi dan kondisi keuangan rumah tangga.

Cakupan

• Rumah tangga di 18 kota besar yaitu: 
Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, 
Serang, Medan, Palembang, Pangkal
Pinang, Padang, Bandar Lampung, 
Banjarmasin. Samarinda, Pontianak, 
Makassar, Manad, Denpasar, 
Mataram,Ambon.

• Target responden rumah tangga
menengah ke atas (min. Rp1 juta per 
bulan, kapasitas listrik terpasang ( > 
2200 watt), aset yang dimiliki (mobil, 
rumah tinggal, dan aset lainnya) dan 
lokasi tempat tinggal.

Metodologi

• Bulanan sejak Oktober 1999

• Melalui wawancara atau responden isi
kuesioner. Khusus untuk Jakarta dan 
Bandung dilakukan melalui telephone 
(phone survey).

• Sampel ± 4.600 rumah tangga dengan
metode stratified random sampling 
(berdasarkan tingkat pengeluaran)

• Metode perhitungan: Weighted 
Balance Score, Trimmed Mean, dan 
Pooling

Indikator

• Tingkat Keyakinan Konsumen

• Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), 
Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) 
dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK)

• Komposisi penggunaan pendapatan 
rumah tangga



Survei Penjualan Eceran
(SPE)



PUBLIKASI SURVEI BANK INDONESIA

Survei Penjualan Eceran (SPE)
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Tujuan Survei: 
• Menyediakan informasi dini mengenai perkembangan konsumsi rumah tangga & ekspektasi inflasi

Cakupan

• Pedagang eceran di 10 kota besar
di Indonesia (Jakarta, Bandung, 
Semarang, Surabaya, Medan, 
Purwokerto, Makassar, Manado, 
Banjarmasin dan Denpasar) 

Metodologi

• Bulanan sejak September 1999

• Wawancara secara langsung dan 
responden panel.

• Sampel ± 700 pedagang eceran
dengan metode purposive 
(pedagang yang terdaftar sebagai
anggota Asosiasi Pengusaha
Retail Indonesia (APRINDO) atau
pedagang utama komoditas)

• Metode perhitungan kuantitatif: 
chain index (indeks berantai).

• Kualitatif menggunakan Balance 
Score = (% jawaban naik - % 
jawaban turun) +100 

Indikator

• Indeks penjualan per kategori
barang dan per kota, terdiri dari: 
i) Realisasi bulan periode survei, 
dan ii) Perkiraan 1 bulan ke
depan.

• Perkiraan penjualan 3 dan 6 
bulan ke depan.

• Perkiraan harga barang dan jasa 
secara umum (inflasi) 3, 6 dan 12 
bulan ke depan.



Survei Harga Properti
Residensial (SHPR) Primer
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Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Primer
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Tujuan Survei: 
• Mendapatkan informasi jangka pendek (triwulanan) mengenai perkembangan harga dan kuantitas dari properti residensial di

wilayah regional maupun nasional, baik yang terjadi pada triwulanan yang bersangkutan maupun perkiraan harganya untuk
triwulan mendatang.

• Data harga rumah di pasar primer, pada periode berjalan dan periode akan datang, data jumlah rumah terjual dan terbangun

Cakupan

• Developer perumahan di 18 kota
besar, Surabaya, Medan, Padang, 
Palembang, Bandar Lampung, 
Yogyakarta, Banjarmasin, Denpasar, 
Manado, Makassar, Pontianak, Batam, 
Balikpapan, Samarinda, Pekanbaru

Metodologi

• Triwulanan sejak triwulan I-1999

• Wawancara secara langsung kepada
responden.

• Sampel ±1.500 developer dengan
metode purposive (pengembang
adalah anggota Real Estat Indonesia 
atau pengembang utama di wilayah)

• Sampel digolongkan menjadi: 
i)Rumah tipe kecil (luas bangunan < 
36 m2) ii)Rumah tipe menengah (36 
m2 < luas bangunan < 70 m2) 
iii)Rumah tipe besar (luas bangunan > 
70 m2)

• Penghitungan indeks harga properti
residensial menggunakan metode
chain index (indeks berantai). 

Indikator

• Indeks Harga Properti Residensial
(IHPR)

• IHPR Rumah Total

• IHPR Rumah Tipe Besar

• IHPR Rumah Tipe Menengah

• IHPR Rumah Tipe Kecil

• Penjualan Properti Residensial

• Pembiayaan Properti Residensial



Properti Komersial (PPKOM)
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Properti Komersial (PPKOM)
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Tujuan Survei: 
• Mendapatkan informasi dini mengenai indikasi perkembangan properti komersial (Perkantoran, Retail, Apartemen,

Hotel, Lahan Industri, Convention Hall, Warehouse) secara triwulanan guna mendukung pelaksanaan tugas Bank
Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Cakupan

• Perusahaan yang bergerak di sektor
properti komersial (pemilik, 
pengelola, dan/atau agen
pemasaran) di 11 kota (Jakarta, 
Bodebek, Banten, Bandung, 
Makassar, Medan, Semarang, 
Surabaya, Balikpapan, Denpasar, dan 
Palembang)

Metodologi

• Triwulanan sejak triwulan I-1996.

• Wawancara oleh petugas survei baik
tatap muka maupun dengan media 
telekomunikasi (telepon, fax, dll).

• Sampel ± 2.700 perusahaan dgn
metode stratified sampling 
(karakteristik lokasi dan kelas gedung
yang mewakili populasi)

• Metodologi: indeks harga merupakan
komposit hasil perhitungan rata-rata 
tertimbang indeks strata di bawahnya
dengan menggunakan value of stock 
sebagai bobot.

Indikator

• Indeks Harga Properti Komersial

• Indeks Pasokan Properti Komersial

• Indeks Permintaan Properti 
Komersial



Survei Perbankan
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Survei Perbankan
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Tujuan Survei: 
• Memperoleh informasi dini mengenai perkembangan permintaan dan penawaran kredit baru, kebijakan perbankan

dalam penyaluran kredit dan pengumpulan dana, serta penentuan suku bunga sebagai salah satu masukan dalam
memformulasikan kebijakan moneter.

Cakupan

• Bank Umum di Indonesia

Metodologi

• Triwulanan sejak triwulan III-
1999

• Mail Survey

• Jumlah sampel sebanyak 40 
bank terpilih dengan metode
purposive sampling dan 
mewakili penyaluran kredit
secara nasional (> 80%) .

• Metode perhitungan: Weighted 
Net Balance, Weighted 
Average, dan Pooling.

Indikator

• Pertumbuhan Kredit baru

• Suku Bunga Dana dan Suku 
Bunga Kredit

• Standar Peyaluran Kredit 
(Lending Standar)



Survei Proyeksi Indikator
Makro Ekonomi (SPIME)
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Survei Proyeksi Indikator Makro Ekonomi (SPIME)
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Tujuan Survei: 
• Mendapatkan informasi mengenai perkiraan kondisi perekonomian nasional (inflasi, PDB, dan nilai tukar) dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya.

Cakupan

• Ekonom/analis/peneliti
perbankan dan non perbankan, 
praktisi perbankan dan non 
perbankan, dan akademisi di 
Indonesia

Metodologi

• Triwulanan sejak triwulan III-
2001

• Mail Survey

• Jumlah sampel sebanyak 50 
responden terpilih dgn tingkat
akurasi terbaik dalam 
memproyeksikan indikator 
ekonomi.

• Metode perhitungan: Mean point 
estimate, Median, Modus, dan  
Trimmed mean.

Indikator

• Perkiraan Pertumbuhan
Ekonomi

• Perkiraan Inflasi

• Perkiraan Nilai Tukar Rupiah



Pemanfaatan Hasil Survei
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Penggunaan hasil Survei dari Bank Indonesia sebagai pendukung prakiraan PDB Sektoral dan Indikator Makro Lainnya
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Penggunaan Hasil Survei Bank Indonesia

Materi
Internal 

BI



PEMANFAATAN HASIL SURVEI

Penggunaan hasil Survei dari Bank Indonesia sebagai pendukung perkiraan PDB Rumah Tangga
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Penggunaan Hasil Survei Bank Indonesia
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Penggunaan hasil Survei dari Bank Indonesia sebagai pendukung Kebijakan Properti
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Penggunaan Hasil Survei Bank Indonesia
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Penggunaan hasil Survei dari Bank Indonesia sebagai pendukung Kebijakan Perbankan
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Penggunaan Hasil Survei Bank Indonesia



PEMANFAATAN HASIL SURVEI

Contoh Analisis yang Menggunakan Hasil Survei Bank Indonesia

Penggunaan hasil Survei dari Bank Indonesia
sebagai pendukung analisis maupun opini
dalam artikel berjudul “Pemulihan Ekonomi V,
U atau W” karya M. Chatib Basri di Harian
Kompas pada tanggal 26 September 2020
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Sumber
Data 

Analisis



PEMANFAATAN HASIL SURVEI

Contoh Artikel Berita Media yang Menggunakan Hasil Survei Bank Indonesia

Penggunaan hasil Survei dari Bank Indonesia sebagai pendukung analisis
pada berbagai Artikel Berita (Informasi Media)
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Sumber
Informasi

Media
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