
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masih melekat dalam ingatan kita bersama bagaimana beratnya 

dampak krisis keuangan yang terjadi di Indonesia beberapa waktu yang lalu, 

dimana hampir seluruh masyarakat harus ikut menanggung akibatnya. Jumlah 

pengangguran yang meningkat tajam, kurs nilai tukar yang tidak stabil, serta 

tipisnya kadar kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan 

merupakan faktor-faktor yang hingga saat ini masih terus diupayakan 

perbaikannya.  

Krisis moneter yang terjadi tidak terlepas dari kurangnya kesiapan 

infrastruktur sistem keuangan Indonesia dalam mengantisipasi tekanan-

tekanan yang berasal dari eksternal atau pasar internasional, serta belum 

adanya prosedur resolusi dari krisis yang bersifat baku dan diterima oleh 

semua pihak. 

Untuk mengatasi kemungkinan terjadinya krisis keuangan serupa, 

berbagai negara telah memiliki perhatian yang sama dalam mengkaji secara 

formal pembentuan kerangka kerja yang dapat diterapkan dalam menjaga 

kestabilan sistem keuangan. Permasalahan krisis moneter menjadi lebih 

penting lagi bagi negara yang memisahkan fungsi pengawasan dan pengaturan 

perbankannya dari Bank Sentral. Hal ini terutama bekaitan dengan perlunya 

koordinasi dalam melakukan tugas pemantauan sistem keuangan, serta peran 

masing-masing lembaga dalam mengatasi krisis yang terjadi (Syahril Sabirin. 

2003:1). 
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   Sesuai dengan UU BI No 23/1999 pasal 7, fokus utama kebijakan 

moneter BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam 

tujuan ini, secara implisit terkandung pengertian kestabilan harga (laju inflasi) 

dan nilai tukar rupiah sebagai sasaran akhir yang hendak dicapai. 

Untuk mencapai tujuan diatas, BI hingga saat ini masih menerapkan 

kerangka kebijakan moneter yang didasarkan kepada pengendalian jumlah 

uang yang beredar. Didalam kerangka tersebut BI berupaya mengendalikan 

uang primer (base money) sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, 

Dengan jumlah uang primer yang terkendali maka perkembangan jumlah uang 

yang beredar, yaitu M1 dan M2, diharapkan juga ikut terkendali. Selanjutnya, 

dengan jumlah uang yang beredar yang terkendali diharapkan permintaan 

agregat terhadap barang dan jasa akan selalu bergerak dalam jumlah yang 

seimbang dengan kemampuan produksi nasional sehingga harga-harga dan 

nilai tukar dapat bergerak stabil (Joko Tirto R & Berly M, 2000:1). 

Namun demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa 

pengendalian moneter melalui pengendalian jumlah uang yang beredar telah 

kehilangan keefektifitasnya. Salah satu penyebabnya adalah perilaku 

permintaan uang yang tidak stabil. Dengan demikian ketepatan formulasi 

kebijakan tersebut untuk mencapai sasaran akhir menjadi meragukan. Untuk 

mengetahui dan memberikan gambaran lebih jauh mengenai perilaku 

permintaan uang di Indonesia, maka dalam penelitian ini mengambil judul : 

“ANALISIS STABILITAS PERMINTAAN UANG DI INDONESIA 

TAHUN 1984-2000.”  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka perumusan masalah ini adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh SBI (Sertifikat Bank Indonesia) terhadap 

permintaan uang di Indonesia tahun 1984 – 2000. 

2. Bagaimanakah pengaruh tingkat suku bunga deposito terhadap permintaan 

uang di Indonesia tahun 1984 – 2000. 

3. Bagaimanakah pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terhadap 

permintaan uang di Indonesia tahun 1984 – 2000. 

4. Bagaimanakah pengaruh inflasi terhadap permintaan uang di Indonesia 

tahun 1984 – 2000. 

5. Bagaimanakah pengaruh kebijakan deregulasi perbankan 1988 terhadap 

permintaan uang di Indonesia tahun 1984 – 2000. 

6. Faktor manakah yang paling dominan pengaruhnya terhadap permintaan 

uang di Indonesia tahun 1984 – 2000. 

 

C. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui stabilitas permintaan uang 

di Indonesia periode 1984-2000 serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 



 4

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai dasar 

mengkaji lebih lanjut fungsi kestabilan permintaan uang di Indonesia  

2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta masukan bagi 

pihak lain yang akan melakukan penelitian di bidang yang sama dengan 

ruang lingkup yang lebih luas dan analisis yang lebih mendalam 

3. Hasil analisis ini dapat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman 

penulis mengenai fungsi kestabilan uang di Indonesia serta merupakan 

penerapan ilmu pengetahuan yang telah diterima penulis selama di bangku 

kuliah. 

 

E.  Kerangka Penelitian 

Untuk memudahkan kegiatan penelitian sejak  dari perencanaan  

pelaksanaannya sampai dengan penyelesaiannya sehingga dapat diperoleh 

suatu kesimpulan yang pasti, maka penulis membuat kerangka pemikiran 

sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

 

Gross Domestic Bruto 

SBI 

Tingkat  
Suku Bunga Deposito 

Nilai Tukar Rupiah 
Terhadap Dollar 

Tingkat Inflasi 

Paket Deregulasi 1988 

Permintaan Uang (JUB) 

Gambar 1.1 
Skema Kerangka Pemikiran
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Dari skema kerangka pemikiran diatas, dapat kita jabarkan variabel 

yang mempengaruhi Permintaan uang diantaranya adalah GDP, SBI, suku 

bunga Deposito, Nilai tukar rupiah terhadap dollar, tingkat inflasi dan Pakdes 

1988. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka yaitu dengan 

memanfaatkan literatur–literatur dan kepustakaan yang ada dalam 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah. 

2. Jenis dan Sumber Data 

Sebagian besar data yang digunakan adalah data tahunan  yang 

dibuat menjadi triwulanan dari tahun 1984-2000. 

Sumber data antara lain: 

a) Nota Keuangan  

b) APBN dari Bank Indonesia 

c) Dan Statistik Indonesia (BPS), berbagai  terbitan  

3. Definisi dan Pengukuran 

(a) Permintaan Uang  (Jumlah Uang Beredar) 

Menurut  Baumul-Tobin Permintaan Uang adalah kebutuhan akan uang 

dari seseorang (baik Rumah tangga atau perusahaan untuk tujuan transaksi 

(Nopirin, Phd, 1992:125). 
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(b) GDP  

Jumlah balas jasa atau jumlah pendapatan domestik suatu negara baik warga 

negara asing / warga negara indonesia yang berada disuatu negara, dengan 

memakai harga yang berlaku dihitung dalam juta rupiah per triwulan. 

(c) SBI 

Sertifikat Bank Indonesia yang ditentukan oleh otoritas moneter sehingga 

diadakan lelang SBI hanya dijual kepada bank-bank yang ingin membeli 

dengan tingkat bunga sesuai atau lebih rendah pada tingkat diskonto yang 

diinginkan oleh otoritas moneter dinyatakan dalam miliar rupiah berjangka 

waktu per triwulan. 

(d) Tingkat suku bunga Deposito 

Variabel ini diukur dari tingkat suku bunga deposito yang dikeluarkan oleh 

Bank Indonesia yang dinyatakan dalam persen dan berjangka waktu 

triwulanan. 

(e) Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar AS 

Kurs (exchange rate) adalah perbandingan nilai/harga antara dua mata 

uang yang berbeda dinyatakan dalam satuan rupiah. (Nopirin, 1999: 137) 

(f) Inflasi 

Kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus 

menerus (Boediono, 1982:155). yang dinyatakan dalam persen dan 

berjangka waktu triwulanan. 

(g) Pakdes 1988 

Variabel kebijakan pemerintah ini berisi tentang deregulasi perbankan 

tahun 1988 yang dinyatakan sebagai variabel dummy. D = 0 (Sebelum 

kebijakan 1988) D = 1 (Sesudah kebijakan 1988) 
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4. Metode Analisis Data 

Didalam analisis ini, untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang 

ditimbulkan oleh variabel-variabel independen, diantaranya adalah GDP, 

SBI, tingkat suku bunga Deposito, nilai tukar rupiah terhadap dollar, 

inflasi, Pakdes 1988 terhadap variabel dependen yaitu  Permintaan uang di 

Indonesia digunakan model metode analisis variabel kualitatif, atau 

disebut juga variabel Dummy, yaitu dengan membuat model regresi linier 

suatu alat yang sangat fleksibel. 

Rumus : 

 JUB = β0 + β1GDP  + β2  SBI + β3 Dep + β4 NT +β5 Inf  + D + Ui 

Dimana : 

JUB = Permintaan uang milyar rupiah 

GDP  = GDP 

SBI = SBI (Sertifikat Bank Indonesia) 

Dep = Tingkat suku bunga deposito 

NT = Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS 

Inf = Inflasi 

D = Pakdes 1988 

D = 0  = Sebelum kebijakan 1988 

D = 1 = Sesudah kebijakan 1988 

β0 = Konstanta 

β1…β2 = Koefisien elastisitas regresi 

Ui = Variabel pengganggu 
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Data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, dimana data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah data triwulanan dari tahun 1984 

sampai tahun 2000. namun demikian tidak semua data dapat langsung 

diperoleh dalam bentuk triwulanan, untuk itu dipergunakan suatu cara 

interpolasi linier sebagai berikut: 

 Q1 = ¼ (Yt- 5,4/12 (Yt – Yt – 1)) 

 Q2 = ¼ (Yt- 1,5/12 (Yt – Yt – 1)) 

 Q3 = ¼ (Yt- 1,5/12 (Yt – Yt – 1)) 

 Q4 = ¼ (Yt- 5,4/12 (Yt – Yt – 1)) 

 Keterangan : 

Q1 = Adalah data triwulan 1, dan seterusnya, 

Yt = Adalah data tahun yang berlaku 

Yt-1 = Adalah data satu tahun sebelumnya 

(Dr. Insukindro, MA. 1995:142) 

Untuk menguji hipotesis yang telah dikemukakan diatas, maka 

dianalisa dengan menggunakan pendekatan ekonometrika. Sedang model 

ekonometrika yang digunakan adalah model regresi linier berganda (OLS). 
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G. Sistimatika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab yang berisi latar belakang masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi 

penelitian dan sistematika pembahasan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang deskripsi secara deskripsi secara 

teorotis masing-masing variabel ekonomi yang digunakan, hasil 

penelitian sebelumnya dan hipotesis 

BAB III  GAMBARAN UMUM 

Dalam bab ini dibahas tentang variabel yang mempengaruhi 

Permintaan uang, diantaranya adalah GDP, SBI, Suku Bunga 

Deposito, Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar, Tingkat Inflasi. 

BAB IV ANALISIS DATA 

Dalam bab ini dilakukan pengujian hipotesis dengan metode 

analisis variabel kualitatif, atau disebut juga variabel dummy, yaitu 

dengan membuat model regresi linier suatu alat yang sangat 

fleksibel. Yang dilengkapi dengan pengujian asumsi klasik 

meliputi pengujian Multikolinearitas, Heteroskedastisitas, 

Autokorelasi, dan Uji statistik Uji t, Uji F dan Uji koefisien 

Determinasi (R2). 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran/implikasi. 


