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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan di Indonesia 

bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu 

kepada trilogi pembangunan. Demi mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya 

pembangunan di berbagai bidang, terutama pembangunan dalam bidang 

ekonomi. Secara umum tujuan  pembangunan ekonomi adalah meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan 

pokok masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga 

kestabilan harga. Masalah pertumbuhan ekonomi adalah masalah klasik 

dalam ilmu ekonomi. Banyak ahli ekonomi yang berbicara mengenai teori 

pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan aliran dalam masalah 

pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output 

per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi 

merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yakni sumber 

utama dalam upaya meningkatkan standar hidup masyarakat.Mmakin 

tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan 

masyarakat. Berhasil tidaknya program-program pembangunan di Negara 

berkembang sering dinilai dari tinggi-rendahnya tingkat pertumbuhan output 

dan pendapatan nasional. (Todaro dan Smith, 2004) . Menurut Sukirno (1995) 

pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam 
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perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat. 

Setiap negara di dunia tentu pernah mengalami masalah dalam 

perekonomiannya. Masalah dalam kegiatan ekonomi makro dapat 

dikelompokkan menjadi masalah jangka pendek dan masalah jangka panjang.  

Masalah jangka  pendek berkaitan dengan masalah stabilisasi, yaitu 

bagaimana agar dalam jangka pendek dapat terhindar dari masalah-masalah 

seperti inflasi, ketimpangan neraca pembayaran. Sementara masalah jangka 

panjang berkaitan mengenai bagaimana negara dapat menyetir perekonomian 

agar ada keserasian antara pertumbuhan  ekonomi,  pertumbuhan  penduduk,  

pertambahan kapasitas produksi, dan tersedianya dana untuk investasi 

(Boediono, 1994). Salah  satu ciri kegiatan perekonomian  sekarang ini  

adalah sulit lepas dari beberapa  permasalahan makroekonomi  seperti  yang 

dikemukakan di atas. Sistem pasar bebas  yang menyerahkan kegiatan 

ekonomi kepada mekanisme pasar biasanya gagal atau tidak  selalu berhasil 

dalam memecahkan permasalahan ekonomi yang dikemukakan di atas, seperti 

mewujudkan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau meminimalkan 

pengangguran, mewujudkan kestabilan harga atau meminimalkan inflasi dan 

mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Masalah ini dapat membawa 

dampak buruk kepada masyarakat, misalnya saja  masalah inflasi kalau  

terlalu berfluktuasi atau  tidak stabil maka  akan menyebabkan dampak buruk 

bagi perekonomian  sehingga  pemerintah perlu campur tangan  untuk 
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mengatasi hal tersebut  atau  paling tidak meminimalisir dampak negatif yang 

ditimbulkan. 

Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang penting 

dan menarik, laju perubahannya selalu di upayakan rendah dan stabil agar 

supaya tidak menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan 

memberikan dampak ketidakstabilan dalam perekonomian. Inflasi yang tinggi 

dan tidak stabil merupakan cerminan akan kecenderungan naiknya tingkat 

harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama periode waktu 

tertentu. Naiknya tingkat harga ini daya beli dari masyarakat akan menurun 

akibatnya barang-barang hasil produksi tidak akan habis terjual dan produsen 

pun tidak akan menambah besaran investasinya. Apabila besaran investasi 

berkurang hal ini akan menyebabkan pendapatan nasional akan menurun, 

yang merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi kestabilan kegiatan suatu perekonomian yakni sebagai 

roda pembangunan. Penyebab terjadinya inflasi adalah kenaikan permintaan 

total dan biaya produksi (Nopirin, 2000). Kenaikan permintaan total dan 

biaya produksi, hal ini akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa 

atau biasa disebut dengan inflasi. 

Inflasi sebenarnya tidak hanya memiliki dampak  negatif namun juga 

dampak positif, namun kebanyakan hanya dapat merasakan dampak 

negatifnya saja. Secara umum dampak inflasi dapat mempengaruhi distribusi 

pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Dampak positif 

inflasi yakni  dapat meningkatkan gairah produksi dan kesempatan kerja baru. 
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Namun untuk kasus di Indonesia, masalah inflasi sering kali banyak 

berdampak negatifnya daripada postifnya (Prasetyo, 2009). 

Pada dasarnya inflasi perlu dihindari karena sebagaimana masalah 

ekonomi lainnya, inflasi banyak berdampak negatif bagi pertumbuhan 

ekonomi dan banyak merugikan masyarakat. Inflasi cenderung menurunkan 

taraf kesejahteraan masyarakat suatu negara.  Salah satu dampak yang 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat  dari adanya inflasi  adalah 

merosotnya  nilai  uang yang secara riil dipegang  masyarakat. Pendapatan 

masyarakat yang cenderung tetap  tidak dapat mengimbangi kenaikan harga 

akan menyebabkan  pendapatan riil  masyarakat tersebut  menurun.  

Pendapatan masyarakat yang tetap disusul dengan kenaikan harga otomatis 

daya beli masyarakatpun turun hal ini berdampak pula pada masyarakat yang 

berpenghasilan rendah.  Inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat 

balas jasa yang rill terhadap asset finansial domestik semakin rendah, 

sehingga dapat menganggu mobilitas dana domestik dan mengurangi 

tabungan domestik yang menjadi sumber dana investasi. Inflasi juga 

menyebabkan daya saing barang ekspor berkurang sehingga menimbulkan 

defisit dalam transaksi berjalan dan otomatis meningkatkan hutang luar 

negeri. Inflasi yang tinggi akan mendorong terjadinya pelarian modal keluar 

negeri, menakibatkan tingkat bunga nominal yang dapat mengganggu tingkat 

investasi yang dibutuhkan untuk memicu tingkat pertumbuhan ekonomi 

tertentu. (Hera Susanti et all.1995). 
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Inflasi tidak hanya terjadi pada tingkat nasional namun inflasi dapat 

juga terjadi pada tingkat regional. Penelitian ini bersifat makro ekonomi 

regional yaitu propinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah terbukti mampu 

mengendalikan inflasi daerah. Menurut data BPS Provinsi Jawa Tengah, 

inflasi Jawa Tengah masih di bawah nasional. Rendahnya inflasi  tidak lepas 

dari peran Pemerintah Jawa Tengah yang bekerjasama dengan Bank 

Indonesia yang selalu memonitoring  harga melalui Sistem Informasi Harga 

dan Produksi Komoditi (SiHaTi) yang menurutnya sangat power full 

digunakan mengontrol harga di Jawa Tengah. Sistem Informasi Harga dan 

Produksi Komoditi (SiHaTi) merupakan aplikasi yang  menginformasikan 

harga produk komoditi di provinsi Jawa Tengah dan  memudahkan tim 

pengendali mengeluarkan kebijakan secara langsung melalui virtual meeting. 

Berikut merupakan perkembangan  inflasi di Propinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 

Berdasarkan tabel 1.1 di bawah ini dapat dilihat perkembangan inflasi 

selama periode tahun 2010 sampai 2015 telah mengalami fluktuasi yang 

beragam. Tingkat inflasi pada tahun 2010 sebesar 6.88%  kemudian bergerak 

turun pada tahun 2011 sebesar 2.68%. Mulai dari tahun 2011 tingkat inflasi di 

Jawa Tengah terus mengalami kenaikan. Tahun 2012  tingka inflasi sebesar 

4.24%  naik lagi di tahun 2013 sebesar 7.99%  dan mengalami puncak 

kenaikan tertinggi pada tahun 2014 sebesar 8.22%.  Pada tahun 2015 tingkat 

inflasi di Jawa Tengah mulai kembali stabil sebesar 2.73%. 
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Tabel 1.1 

Data inflasi provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015 (dalam persen). 

 

Tahun Inflasi 

2006 6.50 

2007 6.24 

2008 9.55 

2009 3.32 

2010 6.88 

2011 2.68 

2012 4.24 

2013 7.99 

2014 8.22 

2015 2.73 

     Sumber: BPS Jawa Tengah 

Salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi di Jawa Tengah yaitu 

tingkat suku bungan bank Indonesia atau biasa disebut dengan BI Rate yang 

menjadi patokan  perbankan untuk menetapkan tingkat suku bungan seperti 

tabungan, deposito dan kredit. Menurut Yodiatmaja (2012) perubangan suku 

bunga Bank Indonesia akan mempengaruhi beberapa variabel makroekonomi 

yang mampu memicu inflasi. Perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga 

deposito dan suku bunga kredit perbankan. Apabila perekonomian sedang 

mengalami kelesuan,  Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter 

yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas 

ekonomi. Penurunan suku bunga BI Rate menurunkan suku bunga kredit 

sehingga permintaan akan kredit dari perusahaan dan rumah tangga akan 

meningkat. Penurunan suku bunga kredit juga akan menurunkan biaya modal 

perusahaan untuk melakukan investasi. Ini semua akan meningkatkan 
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aktifitas konsumsi dan investasi sehingga aktifitas perekonomian semakin 

bergairah. Sebaliknya, apabila tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank 

Indonesia merespon dengan menaikkan suku bunga BI Rate untuk mengerem 

aktifitas perekonomian yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan 

inflasi (Bank Indonesia, 2013). 

 Luar ekonomi makro inflasi dapat disebabkan oleh faktor regional seperti 

Upah Minimum Regional (UMR). Apabila Upah Minimum Regional (UMR) 

meningkat secara tidak langsung akan menaikan harga-harga di pasaran. 

Diasumsikan bahwa ketika seseorang memperoleh upah yang lebih besar 

maka tingkat konsumsi seseorang tersebut juga akan meningkat. Tingginya 

tingkat permintaan oleh konsumen akan menaikan harga di pasaran,  jika 

kenaikan harga berlangsung terus menerus maka akan menyebabkan 

terjadinya inflasi.  

 Pengangguran  adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, 

sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau 

seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. 

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para 

pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang 

mampu menyerapnya. inflasi sangat berpengaruh besar pada pengangguran  

terlebih jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak tepat dan malah 

dapat memburuk keadaan ekonomi. Inflasi mempengaruhi daya beli 

masyarakat yang cenderung menurun, dengan hal tersebut berdampak pada 

pelaku usaha  untuk menekan biaya produksi agar usaha miliknya tidak 
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mengalami kebangkrutan. Demi menekan biaya produksi pelaku usaha 

biasanya memPHK karyawan dalam jumlah besar secara otomatis akan 

meningkatkan tingkat pengangguran didaerah tersebut. Begitu pula 

sebaliknya jika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk membuka 

lapangan pekerjaan, maka biaya produksi akan naik secara otomatis inflasi 

juga akan naik. 

 Inflasi adalah salah satu  masalah  makroekonomi yang penting untuk 

dikendalikan. Pentingnya  pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan 

bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada 

kondisi sosial ekonomi masyarakat.  Maka berdasarkan latar belakang 

tersebut, penulis ingin melakukan penelitian mengenai  faktor-faktor yang 

mempengaruhi inflasi  yang  terjadi  di Jawa Tengah dalam kurun waktu  

belakangan  ini  dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI  INFLASI  KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI 

JAWA TENGAH TAHUN 2014-2015” 

B. Rumusan Masalah 

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat inflasi di provinsi Jawa Tengah. Suku Bunga, Upah Regional (UMR) 

dan Pengangguran menjadi variabel independen yang dianggap memiliki 

pengaruh terhadap tingkat Inflasi di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang 

yang telah di uraikan sebelumnya maka rumusan masalah penelitian adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Jawa Tengah 

pada tahun 2014-2015? 
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2. Bagaimanakah pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap 

Inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2014-2015? 

3. Bagaimanakah pengaruh Pengangguran terhadap Inflasi di Jawa Tengah 

pada tahun 2014-2015? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya maka 

tujuan  penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh Suku Bunga terhadap Inflasi di Jawa 

Tengah pada tahun 2014-2015. 

2. Untuk menganalisis Upah Minimum Regional (UMR) beredar terhadap 

Inflasi di Jawa Tengah pada tahun 2014-2015. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Inflasi di Jawa 

Tengah pada tahun 2014-2015. 

D. Manfaat Peneltian 

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Dapat dijadikan pertimbangan untuk menyusun kebijakan-kebijakan 

ekonomi di Jawa Tengah dalam menanggulangi Inflasi. 

2. Memberikan gambaran, wawasan dan pengetahuan terhadap faktor-faktor 

yang mempengaruhi Inflasi di Jawa Tengah. 

3. Dapat dijadikan referesensi terhadap penelitian yang sejenis. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab telaah  pustaka berisi tentang teori-teori  yang relevan  dan 

penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori 

dan penelitian  terdahulu maka akan terbentuk suatu kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan 

dalam penelitian serta definisi operasionalnya,  jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai 

tujuan penelitian.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas tentang objek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan 

BAB V  

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran. 

LAMPIRAN 

  


