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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

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 

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 
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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 

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 
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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. 
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Bank Indonesia semenjak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter 

Inflation Targeting Framework (ITF). Inflasi, Tingkat suku bunga di temukan 

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 1.1. 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 1.1 

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 
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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. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di muka, penelitian ini 

akan memusatkan pengamatan pengaruh suku bunga, inflasi, nilai tukar, terhadap 

jumlah uang beredar tahun 1999 – 2020.  

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besaranya pengaruh suku bunga (BI Rate), Nilai 

tukar Rupiah dengan dollar, inflasi, terhadap jumlah uang beredar (JUB) 

berdasarkan penjelasan, maka rumusan masalah yang ingin sampaikan sebagai 

berikut: 

A. Bagaimana Pengaruh inflasi, Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia? 

B. Bagaimana pengaruh tingkat Suku Bunga SBI, Terhadap Jumlah Uang 

Beredar di indonesia?  

C. Bagaiamana pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai dalam penelitian sebagai berikut: 
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A. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi, terhadap Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia.  

B.  Untuk mengetahui Pengaruh Suku Bunga SBI, terhadap Jumlah Uang 

Beredar di Indonesia.   

C. Untuk Mengetahui Pengaruh Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) terhadap Jumlah 

Uang Beredar di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitaan  

Hasil analisis dengan mengunakan metode model Ordinary Least Square 

(OLS) diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung keputusan bagi pemerintah 

dalam menentukan pengaruh suku bunga, inflasi, dan, nilai tukar rupiah terhadap 

jumlah uang beredar. 

Diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung keputusan bagi 

pengambil kebijakan moneter dalam hal inflasi, nilai tukar, dan juga suku bunga 

sehingga dapat menentukan strategi untuk kesetabilan ekonomi yang akan datang. 

Penelitian ini dapat memperkaya dan meningkatkan pengetahuan peneliti 

tentang pengaruh nilai tukar, suku bunga dan inflasi terhadap jumlah uang 

beredar. Bahwa kondisi ekonomi makro juga berpengaruh terhadap nilai tukar, 

suku Bunga, dan inflasi di Indonesia. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Analisis 

Analisis Regresi digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat serta memprediksi nilai variabel terikat dengan 
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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: 

 

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) 
 

E.2. Data dan Sumber Data 

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 
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sesuai degan kebutuhan model yang digunakan diperoleh dari beberapa sumber 

antara lain Badan Pusat Statistik, World Bank, Keuangan Indonesia, jurnal jurnal 

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.  

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang secara 

ringkas menjelaskan alat dan model analisis, data dan sumber data. Pendahuluan 

diakhiri dengan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisikan landasan teori mengenai Jumlah Uang 

beredar (JUB) M2 dan faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar (JUB) M2 

di Indonesia, kemudian berisi hasil -  hasil penelitian terdahulu terkait jumlah 

uang beredar (JUB) M2 pada akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian menguraikan mengenai alat dan model eknometrika 

beserta langkah langkah estimasi dan uji hipotesisnya dengan menggunakan 
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analisis regresi Ordinary Least Square (OLS), jenis dan sumber data, yang terdiri 

dari pembahasan definisi oprasional variabel dan sumber data penelitian. 

BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan berisi mengenai analisis deskriptif, 

yang berisis deskripsi perkembangan kondisi ekonomi yang di wakili oleh 

beberapa variabel yang ada dalam model analisis seperti jumlah uang 

beredar(JUB), Inflasi (INF), Suku Bunga, dan juga Nilai Kurs, penyajian hasil 

estimasi model analisis dan interpretasi kuantitatifnya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan pembahasan, saran dan interpretasi 

ekonomi hasil estimasi model analisis, diakhiri dengan saran kebijakan, baik bagi 

otoritas pembuatan kebijakan ekonomi dan stakeholder, serta bagi peneliti.




