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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, oleh karena itu 

Indonesia harus giat melaksanakan pembangunan di segala bidang. Tujuan 

utama pembangunan adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur 

merata materiil dan spirituil, serta tercapainya kualitas masyarakat Indonesia 

yang maju dan mandiri. Untuk mencapai sasaran pembangunan tersebut perlu 

adanya kestabilan di segala bidang. Demikian pula Indonesia sebagai negara 

yang sedang berkembang juga giat melaksanakan pembangunan untuk 

mencapai era tinggal landas menuju negara maju. Sementara itu, untuk 

mencapai tujuan utama pembangunan tersebut diperlukan kestabilan di segala 

bidang, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan 

pertahanan keamanan.  

Dalam perekonomian Indonesia, permasalahan Jumlah Uang Beredar 

(JUB) dan Tingkat Inflasi merupakan indikator ekonomi makro yang sangat 

penting. Kedua indikator ini, masing-masing mempunyai faktor-faktor 

penyebab dan mempunyai dampak negatif yang parah terhadap perekonomian 

bila tidak segera diatasi. 

Variabel uang beredar penawaran ataupun penawaran uang tidak saja 

sebagai variabel ekonomi pada umumnya, tetapi juga berperan menjadi 

variabel kontrol atau variabel kebijakan ataupun variabel yang ditargetkan 
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guna mencapai tujuan tertentu dari kebijakan pemerintah. Hal ini karena uang 

beredar sering sekali dikaitkan dengan masalah perubahan harga ataupun laju 

inflasi (Insukindro, 1993). 

Inflasi merupakan salah satu bentuk penyakit ekonomi yang sering 

kambuh dan dialami oleh hampir semua negara. Definisi sederhana mengenai 

Inflasi menyatakan bahwa Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga-

harga secara umum dan terus menerus. Dari definisi ini dapat disimpulkan 

bahwa kenaikan harga satu atau beberapa barang pada suatu saat tertentu dan 

hanya sementara belum tentu menimbulkan inflasi. Di samping itu perlu 

diamati seberapa besar peranan harga barang-barang tersebut dalam 

perhitungan inflasi.  

Di tahun 1960 (orde lama), Indonesia pernah mengalami 

hyperinflation hingga 600%. Tingginya tingkat inflasi tersebut menurut 

banyak peneliti, terutama disebabkan terlalu banyaknya jumlah uang beredar 

(bahkan tidak terkendali). Kondisi tersebut seperti yang dikemukakan para 

penganut monetaris. Baru sekitar tahun 1970-an inflasi dapat ditekan hingga 

mencapai 6,6% pada tahun 1972 dan sekitar 8,1% tahun 1978 (Arndt & 

Sundrum, 1984). 

Pada tahun 1984 sampai tahun 1996 laju inflasi dapat dikendalikan 

pada level satu digit. Krisis eknomi yang terjadi di Indonesia pada 

pertengahan tahun 1997 membuat laju inflasi dan JUB di Indonesia naik yaitu 

sebesar 11,05% dan 78.343,- Milyar, dengan mencapai puncaknya pada tahun 
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1998 Inflasi sebesar 77,63 % dengan JUB mencapai 101.197,- Milyar (Badan 

Pusat Statistik). 

Kondisi perekonomian Indonesia pasca krisis moneter mulai 

mengalami perbaikan. Hal ini didapat dari menurunnya laju inflasi sebesar 

75,62 % yaitu dari tahun 1998 sebesar 77,63 % menjadi 2,01 % pada tahun 

1999 (Badan Pusat Statistik). 

Laju inflasi pada tahun 2001 sampai 2002 kembali naik pada level dua 

digit yaitu sebesar 12,55 % dan 10,03 %. Penyebab tingginya laju inflasi 

tersebut selain kondisi keamanan dalam negeri yang kurang kondusif juga 

dipicu oleh kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga BBM, tarif listrik dan 

telepon, dan tingginya JUB. 

Pada pertengahan tahun 2005 inflasi kembali bergejolak,yaitu sebesar 

17,11 % dan laju JUB sebesar 281.905,-Milyar. Gejolak ini dipengaruhi oleh 

kebijakan pemerintahan Indonesia melepas program subsidi BBM dan 

menaikkan harga BBM di dalam negeri. Pada tahun 2006 angka Inflasi hanya 

mencapai 6,6 % dengan tingkat JUB 361.075,-Milyar. Hal ini membawa 

ruang gerak yang lebih leluasa bagi Bank Indonesia untuk segera menurunkan 

tingkat bunga BI Rate secara bertahap. Kecenderungan ini mendapatkan 

response dari kalangan dunia usaha dan masyarakat dengan meningkatnya 

tingkat kepercayaan konsumen pada bulan Agustus 2006.Perkembangan JUB 

di negara-negara yang sedang berkembang tidak luput dari perkembangan dan 

pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan di negara sedang berkembang yang 

mempunyai peranan penting dalam peningkatan pembangunan ekonomi di 
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negara sedang berkembang. Lembaga-lembaga keuangan ini termasuk di 

dalamnya adalah: Bank Sentral, bank-bank umum komersial, bank-bank 

koperasi, bank pembangunan dan lembaga-lembaga keuangan terorganisasi.. ( 

Iswardono, 1981) 

Faktor-faktor pemicu laju kenaikan tingkat Inflasi dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, sebagian ditentukan dari sudut pandang teori inflasi yang 

dianut. Pada kasus perekonomian di Indonesia paling tidak terdapat beberapa 

faktor yang baik secara langsung maupun secara psikologis dapat mendorong 

trend kenaikan tingkat inflasi. Faktor ekonomi dan non-ekonomi yang 

diperkirakan mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia antara lain dapat 

diidentifikasi berikut ini: 

1. Adanya peningkatan jumlah uang beredar. Peningkatan jumlah uang 

beredar ini di Indonesia disebabkan antara lain oleh peristiwa: 

a. Kenaikan harga migas di luar negeri 

b. Meningkatnya bantuan luar negeri 

c. Masuknya modal asing, khususnya investasi portfolio di pasar uang 

d. Meningkatnya anggaran Pemerintah secara mencolok 

e. Depresiasi nilai Rupiah dan gejolak mata uang konvertibel 

2. Adanya tekanan pada tingkat harga umum, yang dapat dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian seperti : 

a.   Penurunan produksi pangan akibat musim kering yang berkepanjangan  

b.   Peningkatan harga komoditi umum secara mendadak  

c.   Pencabutan program subsidi BBM  
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d.   Kenaikan harga BBM yang mencolok  

e.   Kenaikan tarif listrik  

Jumlah Uang Beredar (JUB) berpengaruh positif terhadap Inflasi. 

Peningkatan JUB yang berlebihan dapat mendorong laju Inflasi. Dan begitu 

juga sebaliknya jika Tingkat Inflasi tinggi, juga akan meningkatkan JUB. 

Berdasar latar belakang di atas, penulis tertarik dan mencoba 

menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :  

” ANALISIS KAUSALITAS JUMLAH UANG BEREDAR DENGAN 

TINGKAT INFLASI DI INDONESIA TAHUN 1981.1 - 2007.4 ” 

 

B. Perumusan Masalah 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

”Apakah variabel inflasi dalam hal ini sebagai faktor internal berpengaruh 

terhadap variabel JUB, ataukah sebaliknya yaitu JUB yang memberi pengaruh 

kepada perubahan tingkat inflasi”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberadaan hubungan kausal 

antara JUB dan Inflasi dengan menerapkan konsep teori kausalitas Granger. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan 

teori-teori yang sudah diperoleh di bangku kuliah dan salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi . 

b. Bagi Pemerintah  

Bagi pemerintah dapat digunakan sebagai masukan dalam 

menentukan kebijakan selanjutnya mengenai tingkat inflasi dan JUB 

c. Bagi Peneliti selanjutnya  

Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya dan sebagai masukan bagi mahasiswa atau peneliti lain 

yang berkaitan dengan JUB dan Inflasi. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari sub-

sub bab yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, 

 perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

 sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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  Dalam bab ini berisikan uraian mengenai teori-teori yang 

 dipergunakan untuk melandasi pembahasan masalah yang diambil 

 dari buku-buku yang ada kaitannya dengan skripsi dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Dalam bab ini membahas mengenai kerangka pemikiran,data dan 

 sumber data, definisi operasional variabel, dan analisis data. 

BAB IV Dalam bab ini berisikan data yang diperoleh, analisis data, dan 

 hasil analisis data. 

BAB V Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.  
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