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ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, TINGKAT KURS, DAN INFLASI 

TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI INDONESIA   

TAHUN 1999 – 2020 

 

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh Inflasi, Suku 

Bunga, Nilai Tukar Rupiah terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia tahun 

1999-2020. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan data sekunder 

berdasarkan runtun waktu (time series). Data meliputi Jumlah Uang Beredar, 

Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar yang di peroleh dari the world bank, Badan 

Pusat Statistik (BPS), Adapun guna membuktikan hipotesis, penelitian ini 

mengunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Dilakukanya uji asumsi 

klasik selanjutnya dilakukan uji kebaikan model yaitu eksistensi model terestimasi 

(Uji F), interpretasi koefisien determinan (  dan uji validitas pengaruh (Uji T) 

untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel secara bersama maupu secara 

sendiri. hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Variabel Inflasi 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Jumlah Uang Beredar. Variabel 

suku bunga dan nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap jumlah uang beredar. 

 

Kata Kunci: jumlah uang beredar, inflasi, suku bunga, tingkat kurs    

 

Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze how the influence of Inflation, Interest 

Rates, Rupiah Exchange Rate on the Money Supply in Indonesia in 1999-2020. 

This research is a research that uses secondary data based on time series. The data 

includes the Money Supply, Inflation, Interest Rates, Exchange Rates obtained 

from the world bank, the Central Statistics Agency (BPS). In order to prove the 

hypothesis, this study uses the Ordinary Least Square (OLS) method. The 

classical assumption test is then carried out to test the goodness of the model, 

namely the existence of the estimated model (F-test), interpretation of the 

determinant coefficient (R^2) and the validity of the influence test (T-test) to 

determine the effect of each variable jointly or independently. the results of the 

research conducted indicate that the inflation variable has no significant effect on 

the money supply variable. Interest rate and exchange rate variables have a 

significant effect on the money supply. 

 

Keywords: money supply, inflation, interest rate, exchange rate 

 

1. PENDAHULUAN 

Di negara seperti Indonesia seringkali terjadi gejolak dalam hal menjaga 

kestabilan kegiatan perekonomian. Krisis keuangan global 2008/2009, dan krisis 

yang berulang terjadi sebelumnya, telah berdampak sangat buruk terhadap sistem 
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keuangan, perekonomian, kondisi fiskal, dan kesejahteraan masyarakat. Pada hal 

yang sama pada krisis asia 1997-1998 yang didorong oleh boom ekonomi paska 

liberalisasi keuangan dekade 1980-an, yang kemudian mendorong pertumbuhan 

kredit yang tinggi, Gelembung property atau property bubbles, akumulasi utang 

luar negeri swasta secara berlebihan (Warjiyo, 2016). Di Indonesia akibat dari 

krisis di AS tahun 2008/2009, karena boom sektor perumahaan AS yang di biayai 

dari kredit perbankan dan sekuritisasi kredit hipotik kelas dua, subprime mortgage 

securities, akhirnya macet secara massal (Warjiyo, 2016). Dari semua masalah 

yang muncul selama krisis, akumulasi utang yang berlebihan serta meningkatnya 

perilaku berisiko baik oleh pemerintah maupun sektor swasta terlihat dari sejarah 

panjang krisis di dunia Peradaban manusia.  

Perekonomian selalu menjadi perhatian yang paling penting dikarenakan 

apabila perekonomian dalam kondisi tidak stabil maka akan timbul 

masalahmasalah ekonomi seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya 

tingkat pengangguran dan tingginya tingkat inflasi. Krisis keuangan global 

2008/2009 menekankan pentingnya membangun sistem keuangan tidak hanya dari 

segi kesehatan individu lembaga keuangan, tetapi juga dalam hal fungsi penting 

mereka dalam sirkulasi uang dan mendanai perekonomian. Setiap kali krisis 

terjadi secara alami, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah krisis berulang, 

reformasi kebijakan dilakukan untuk mengatasi masalah sementara di Amerika 

Serikat, mengatasinya dengan cara mengatur jumlah uang beredar, menaikkan 

atau menurunkan dolar yang beredar dalam operasi pasar terbuka. Jumlah uang 

beredar ditentukan tidak hanya oleh kebijakan bank sentral, tetapi juga oleh 

tindakan rumah tangga (memiliki uang) dan bank. Di Indonesia pada bulan 

oktober 2021 tumbuh meningkat. Posisi uang beredar pada Oktober 2021 tercatat 

sebesar naik 10,4%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya (8,2%), peningkatan 

jumlah uang beredar akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi seiring dengan 

peningkatan Jumlah Uang Beredar akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 

Indonesia  secara signifikan, sedangkan inflasi, jika jumlah uang beredar 

meningkat sebesar 1% maka tingkat inflasi akan meningkat sebesar 2,452% 

(ceteris paribus), jumlah uang beredar juga akan berdampak pada pergerakan nilai 
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tukar terhadap dollar AS apabila penawaran atas rupiah meningkat maka nilai 

akan terdepresiasi, sedangkan jika penawaran atas rupiah menurun maka nilai 

mata uang rupiah akan terdepresiasi, dalam suku bunga BI Rate berpengaruh 

terhadap penurunan jumlah uang beredar di bank dan sebaliknya penurunan suku 

bunga bank akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar. Ada dua sisi 

stabilitas rupiah yang dimaksud, Aspek pertama dari stabilitas nilai rupiah adalah 

stabilitas harga barang dan jasa, yang tercermin dalam evolusi inflasi. Dimensi 

kedua terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang lainnya. 

Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating). Namun, peran 

kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem 

keuangan.  

Sistem moneter di Indonesia terdiri dari organisasi atau lembaga yang 

dapat menciptakan uang, menyimpan uang, dan menjual uang, serta dapat 

diklasifikasikan menurut sistem moneternya, yaitu bank dan bukan bank 

Indonesia. perbankan, sistem perbankan adalah bagian dari sistem moneter. 

Kerangka kebijakan disinkronkan menggunakan mandat & aspek kelembagaan yg 

diamanatkan sang Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi adalah target yg 

diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia terus melakukan berbagai 

penyempurnaan kerangka kebijakan moneter sejalan dengan dinamika perubahan 

dan tantangan ekonomi baru guna meningkatkan efektivitas kerangka kebijakan 

moneter. 

Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan 

meningkatnya nilai ekspor. Harga barang domestik yang lebih murah menarik 

minat pihak luar negeri untuk menambah jumlah permintaan akan barangnya 

sehingga perlahan-lahan harga akan naik dan menyebabkan inflasi.  

Budhi & Sipayung, (2013). Untuk mengantisipasi fluktuasi inflasi yang 

semakin drastis, otoritas moneter didorong untuk membuat kerangka kebijakan 

moneter atau dengan kata lain Inflation Targeting Framework (ITF) dengan 

tujuan untuk menjaga dan mencapai variabilitas inflasi yang rendah dan stabil. 

Bank Indonesia semenjak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter 

Inflation Targeting Framework (ITF). Inflasi, Tingkat suku bunga di temukan 
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berpengaruh negatif terhadap jumlah uang beredar, Nilai tukar di temukan 

berpengaruh negatif terhadap jumlah uang beredar Amanah et al., (2019)  

Hendayanti et al.,(2017) menyatakan bahwa dari beberapa penelitian 

yang di kemukakan menggunakan metode Error Correction Model (ECM) 

menujukan berpengaruh pada variabel menunjukan berpengaruh negatif terhadap 

variabel dependent.  

Dari Tabel 1. Menunjukan perkembangan jumlah uang beredar di tahun 

2005 sampai 2020 yang cinderung mengalami kenaikan, pada tahun ke tahun di 

mulai pada tahun 2005 terjadi peningkatan secara signifikan, hingga tahun 2020 di 

angka Rp 6.900.049.486 (Milyar Rupiah)  

Tabel 1. Jumlah Uang Beredar (M2) Tahun 2005 – 2020 (Rupiah) 

Tahun Jumlah Uang Beredar 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 
 

Rp    1.202.762.248  

 Rp     1.382.493.281  

 Rp     1.649.661.781  

 Rp     1.895.838.620  

 Rp     2.141.383.778  

 Rp     2.471.205.870  

 Rp     2.877.219.653  

 Rp     3.307.507.636  

 Rp     3.730.197.122  

 Rp     4.173.326.611  

 Rp     4.548.800.392  

 Rp     5.004.976.786  

 Rp     5.419.165.045  

 Rp     5.760.046.195  

 Rp     6.136.551.813  

 Rp     6.900.049.486  
 

Sumber: Word Bank 2021 

Terjadinya kenaiknya jumlah uang yang beredar setiap tahunnya salah 

satunya harga barang dan jasa di masyarakat yang mengalami kenaikan akan 

mempengaruh jumlah uang beredar, jumlah uang beredar berbanding lurus dengan 

tingkat harga, selain itu suku Bunga yang di tetapkan bank Indonesia juga akan 

mepengaruh jumlah uang beredar di Indonesia. 
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2. METODE 

Analisis Regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat serta memprediksi nilai variabel terikat dengan menggunakan 

variabel bebas, Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan model ekonometrika yang 

di modifikasi dari jurnal Analisis Pengaruh Suku Bunga SBI, Suku Bunga Kredit, 

dan Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia periode tahun 2006 - 

2012. Nyimas Deviana Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Jurnal Ekonomi 

Pembangunan.sebagai berikut: 

 (1) 

di mana: 

JUB  = Jumlah Uang Beredar 

0  = Konstanta 

1… 3  = Koefisien Regresi Variabel Independen 

INF  = Inflasi 

BIRATE = Suku bunga rate  

KURS  = Nilai tukar  

log  = Operator Logaritma Natural (ln)   

  = Unsur kesalahan (error Term) 

t  = Tahun ke t  

log  = Operator Logaritma Natural (In) 

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data timeseries 

dengan rentang penelitian dari tahun 1999 sampai 2020, dengan pertimbangan 

ketersediaan data. Data merupakan keterangan atau informasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian,  

Menggunakan data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan oleh 

lembaga pengumpul data, peneliti memilih data sekunder sebab objek yang 

bersifat makro dan mudah didapat data yang di peroleh kemudian diolah kembali 

sesuai degan kebutuhan model yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber 

antara lain Badan Pusat Statistik, World Bank, Keuangan Indonesia, jurnal jurnal 
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ilmiah  serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan judul yang di ambil 

penelitian ini seluruh variabel yang akan diteliti dimulai dari 1999 sampai tahun 

2020 yang meliputi data Inflasi, Suku Bunga (BI Rate), Nilai tukar, dan Jumlah 

Uang Beredar.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model ekonometrika di atas beserta semua uji pelengkapnya 

terangkum dalam Tabel 2. 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data time series¸ sehingga seperti yang tersaji dalam 

Tabel 2, uji asumsi klasiknya akan meliputi uji multikolinieritas, uji normalitas 

residual, uji otokorelasi, uji heteroskedasitas, dan uji spesifikasi atau linieritas 

model.  

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik 
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3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yang di pakai uji VIF. Pada uji VIF, multikolinieritas terjadi 

apabila nilai VIF untuk variabel independennya ada yang memiliki nilai < 10. 

Hasil uji VIF terlihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

INF 

BIRATE 

Log(KURS) 

 1.982787 

 2.400626 

 1.325929 

< 10 

< 10 

< 10  

Tidak menyebabkan multikolinieritas  

Tidak menyebabkan multikolinieritas  

Tidak menyebabkan multikolinieritas  

Sumber: Tabel 2 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual model terestimasi akan diuji memakai Jarque Bera (JB). H0 

uji JB adalah distribusi residual model terestimasi normal; dan HA-nya distribusi 

model terestimasi tidak normal. H0 diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 

atau signifikasi empirik statistik JB > α; H0 ditolak jika nilai p (p value), 

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB ≤ α.  

Dari Tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik JB adalah sebesar 0,15385 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, distribusi 

residual model terestimasi normal.  

3.2.3 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan Breusch Godfrey (BG). H0 dari uji BG adalah tidak 

terdapat otokorelasi dalam model terestimasi; HA-nya terdapat otokorelasi dalam 

model terestimasi. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik  
2
 uji BG > α; H0 ditolak apabila nilai  p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
2
 uji BG ≤ α.  

Dari Tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik 
2
 uji BG sebesar 0,1164 (> 0,05); H0 diterima. Simpulan, tidak terdapat 

otokorelasi dalam model terestimasi.  

3.2.4 Uji Heteroskedasitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedasitas. H0 uji White adalah tidak 

ada masalah heteroskedasitas dalam model terestimasi; dan HA-nya terdapat 

masalah heteroskedasitas dalam model terestimasi. H0 diterima apabila nilai p (p 
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value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
2
 uji White > α; H0 ditolak 

apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
2
 uji 

White ≤ α. 

Dari Tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik 
2
 uji white adalah sebesar 0,5591 (> 0,05) ; jadi H0 diterima. Simpulan, 

tidak terdapat heteroskedasitas dalam model terestimasi. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki H0 spesifikasi model 

terestimasi tepat atau linier; sementara HA-nya spesifikasi model terestimasi tidak 

tepat atau tidak linier. H0  diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F  uji Ramsey Reset > α ; H0  ditolak apabila nilai p 

(p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α.  

Nilai p  ̧ probabilitas, atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey 

Reset, dari Tabel 2, terlihat memiliki nilai sebesar 0,2941 (> 0,01); jadi H0 

diterima, simpulan spesifikas model terestimasi tepat atau linier.  

 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Eksistensi Model Terestimasi 

Model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independenya secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi model 

terestimasi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensis model terestimasi 

me- makai uji F. Dalam penelitian ini, karena variabel independen model 

terestimasi ada tiga, maka formulasi hipotesisnya ujinya adalah H0 : 1 = 2 = 3 

= 4 = 5 = 0, koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau model 

terestimasi tidak eksis; H0 : 1 ≠ 0 v 2 ≠ 0 v 3 ≠ 0, koefisien regresi tidak secara 

simultan bernilai nol atau model terestimasi eksis.  H0 akan diterima jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α.; H0 akan ditolak jikai 

nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α.; H0 akan 

ditolak jika nilai p (p value). Probabilitas atau signifikasi empirik statistik F < α.  
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Dari Tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

statistik F pada model terestimasi memiliki nilai 0,000000, yang berarti < 0,01; 

jadi H0 ditolak, kesimpulan model terestimasi eksis.  

3.3.2 Interpretasi Koefisiensi Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari 

Tabel 2 terlihat nilai R
2
 sebesar  artinya 92,85% variasi variabel jumlah 

uang beredar (JUB) dapat dijelaskan oleh variabel Inflasi (INF), Tingkat Suku 

Bunga (BIRATE), dan Nilai Tukar (KURS). Sisanya, 7,15% di pengaruhi oleh 

variabel – variabel atau faktor faktor lain yang tidak terdapat dalam model 

terestimasi. 

 

3.4 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t adalah i = 0, 

variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan HA-nya i ≠ 0, 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikan empirik statistik > α; H0  akan ditolak jika 

nilaip(p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t ≤ α.  

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum 

pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel  Sig.t Kriteria Kesimpulan 

INF 

BIRATE 

Log(KURS) 

0.6944 

0.0001 

0.0000 

> 10 

≤ 0,01 

≤ 0,01 

Tidak berpengaruh signifikan  

Berpengaruh signifikan ada α = 0,01 

Berpengaruh signifikan ada α = 0,01 

Sumber: Tabel 3 

 

3.5 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Dari uji validitas pengaruh di muka terlihat bahwa variabel independen yang 

memiliki pengaruh terhadap variabel Jumlah Uang Beredar adalah Tingkat Suku 

Bunga (BIRATE), Nilai Tukar (KURS). Variabel Inflasi (INF) tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel Jumlah Uang Beredar.  
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Variabel Tingkat Suku Bunga (BIRATE) memiliki koefisien 0,109677 

Pola hubungan antara variabel Suku Bunga dan Jumlah Uang Beredar adalah 

logaritma-linier, artinya apabila Suku Bunga (BIRATE) naik sebesar 1 persen 

maka Jumlah Uang Beredar akan turun sebesar 0,109677 . 100 = 10,9677 persen. 

Sebaliknya apabila Suku Bunga (BIRATE) turun 1 persen maka Jumlah Uang 

Beredar akan naik 10,9677 persen.  

Variabel Nilai Tukar memiliki koefisien sebesar 2,250574. Variabel Nilai 

Tukar dan Jumlah Uang Beredar memiliki pola hubungan logaritma-logaritma, 

artinya jika Nilai Tukar naik sebesar 1 persen maka jumlah uang beredar juga 

akan naik sebesar 2,250574 persen. Sebaliknya bila Nilai Tukar turun sebesar 1 

persen maka Jumlah Uang Beredar akan turun juga sebesar 2,250574 persen.  

 

3.6 Interpretasi Ekonomi 

Jumlah Uang Beredar di Indonesia, selama periode tahun 1999-2020 ternyata 

dipengaruhi oleh Suku Bunga (BIRATE), dan Nilai Tukar. Sementara, variabel 

Inflasi tidak berpengaruh terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia.  

Inflasi bertolak belakang dengan teori yang dikemukakan Irving Fisher 

yang menyimpulkan bahwa inflasi merupakan akibat utama adanya perubahan 

Jumlah Uang Beredar. Akan tetapi penelitian ini sama dengan penelitian (Utami 

& Soebagiyo, 2013) penelitiannya menghasilkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Jumlah Uang beredar dan juga sejalan dengan studi (Nugroho, 

2012) yang menyatakan variabel jumlah uang beredar (M2) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap inflasi. Hal ini disebabkan jumlah uang beredar dalam 

artian luas yang terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening valas 

milik swasta domestic cukup besar, uang kuasi dalam hal ini merupakan nilai 

tinggi namun tidak cukup mempengaruhi peningkatan inflasi yang ada dalam 

perekonomian.   

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Keynes, Suku Bunga 

ternyata berpengaruh negatif terhadap Jumlah Uang Beredar. Jika Suku Bunga 

naik, maka Jumlah Uang Beredar di indonesia akan menurun, ketika Jumlah Uang 

Beredar Menurun akan berdampak pada penentuan Suku Bunga yang cenderung 



11 

naik.  Oleh sebab itu akan terjadi kenaikan Suku Bunga berdampak menurunya 

investasi dan dengan kondisi naik nya suku bunga masyarkat kecenderungan 

orang untuk menyimpan uang mereka di bank. Apabila kenaikkan suku bunga 

tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang dalam kelesuan ekonomi, 

kelesuan ekonomi akan lebih parah dan diperpanjang, selain itu naiknya suku 

bunga juga akan perpengaruh terhadap penurunnya daya beli masyarakat, turunya 

daya beli terhadap jumlah unit perumahan baru dapat memperlambat 

perekonomian dan mendorong ke arah resesi. Sebaliknya peningkatan pada 

jumlah unit perumahan baru mengindikasikan tumbuhnya perekonomian.  

Mishkin & Frederic, (2008) menyatakan bahwa teori Nilai Tukar 

berpengaruh positif terhadap Jumlah Uang Beredar. Jika Nilai Tukar naik, maka 

Jumlah Uang Beredar di Indonesia akan naik, dimana jumlah uang beredar 

tergantung kepada penawaran uang, jika penawaran atas rupiah meningkat maka 

nilainya akan terdepresiasi, sedangkan jika penawaran atas rupiah menuruh maka 

nilai mata uang akan terapresiasi, nilai tukar juga mepengaruh harga barang dan 

jasa dan juga berdampak pada pendapatan dan biaya dampak yang lebih besar 

bagi negara ketika ekonomi suatu negara bergantung pada perdangan internasional 

khususnya pada kegiatan ekpor dan impor, karena nilai tukar mampu 

menerjemahkan berbagai harga dengan mata uang negara lain, nilai tukar juga 

berperan penting didalam pasar valuta asing. 

 

4. PENUTUP 

1) Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini lolos dari keempat uji 

asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas residual, uji otokorelasi, uji 

heteroskedasitas, dan uji spesifikasi.  

2) Model terestimasi eksis, dengan koefisien determinasi ( ) sebesar 0,9285 

artinya 92,85% variasi variabel Jumlah Uang Beredar (JUB) dapat dijelaskan 

oleh variabel Inflasi (INF), Tingkat Suku Bunga (BIRATE), dan Nilai Tukar 

(KURS). Sisanya 7,15% di pengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor 

lain yang tidakterdapat dalam model terestimasi.  
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3) Hasil uji validitas pengaruh (uji t) memperlihatkan bahwa variabel Tingkat 

Suku Bunga (BIRATE), Nilai Tukar (KURS) berpengaruh terhadap Jumlah 

Uang Beredar (JUB). Sedangkan Inflasi (INF) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Jumlah Uang Beredar (JUB). 
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