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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dapat dijumpai hampir 

semua negara di dunia adalah inflasi (Soebagiyo,2016:95). Definisi singkat dari 

inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-

menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali 

bila kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar 

dari harga barang-barang lain. Syarat adanya kecenderungan naik secara terus 

menerus juga perlu diperhatikan. Kenaikan harga-harga misalnya disebabkan oleh 

musiman, menjelang hari-hari besar, atau yang terjadi sekali saja dan tidak 

mempunyai pengaruh lanjutan tidak disebut inflasi. Kenaikan harga semacam ini 

tidak dianggap sebagai masalah ekonomi dan tidak memerlukan kebijaksanaan 

khusus untuk mempengaruhinya (Boediono,1985).  

Kestabilan harga dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh variabel-

variabel makro dalam perekonomian, oleh sebab itu laju inflasi sering digunakan 

sebagai indikator kestabilan ekonomi. Inflasi dapat mengakibatkan penurunan 

pendapatan rill rumah tangga, khususnya bagi para pekerja yang memiliki pendapatan 

tetap. Inflasi juga dapat menghambat pertumbuhan rill ekonomi, memicu kenaikan 

tingkat pengangguran dan dalam jangka panjang dapat menimbulkan ketidakstabilan 

sosial (Bank Indonesia, 2016). 
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Negara berkembang umumnya memiliki stuktur perekonomian yang masih 

bercorak agraris dan cenderung masih rentan dengan adanya goncangan terhadap 

kestabilan kegiatan perekonomian. Ukuran kestabilan perekonomian yakni dimana 

terjadi pertumbuhan ekonomi, tidak terdapat angka pengangguran yang tinggi serta 

tingkat harga barang dan jasa yang perubahannya tidak terlalu berarti bagi 

perekonomian,hal tersebut tercermin dari laju inflasi. Inflasi merupakan salah satu 

indikator perekonomian yang penting, laju perubahannya selalu di upayakan rendah 

dan stabil agar 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. Dengan 

naiknya tingkat harga ini daya beli dari masyarakat akan menurun akibatnya barang-

barang hasil produksi tidak akan habis terjual dan masyarakat akan menurunkan 

konsumsinya yang mengakibatkan 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 (Langi,et al, 2014) 

Meskipun demikian, laju inflasi bukan harus ditekan serendah mungkin 

karena dalam mekanisme ekonomi di masyarakat diperlukan kenaikan harga-harga. 

Dengan adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa akan mendorong masyarakat 
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untuk melakukan kegiatan produksi sehingga perekonomian dapat dipacu untuk 

meningkatkan aktivitas produksi nasional (Suriani dan Syarifah, 2014). 

Menurut Sudarso (1991), salah satu indikator ekonomi makro yang 

digunakan untuk melihat atau mengukur stabilitas perekonomian suatu negara adalah 

inflasi. Perubahan dalam indikator ini akan berdampak terhadap dinamika 

pertumbuhan ekonomi. Gejolak perekonomian yang terjadi salah satunya karena 

adanya faktor inflasi.    

Inflasi pada dasarnya harus dihindari seperti masalah-masalah ekonomi yang 

lainnya karena dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif untuk masyarakat. 

Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran masyarakat suatu negara. 

Merosotnya nilai uang yang secara rill dibawa oleh masyarakat adalah salah satu 

dampak yang dapat ditimbulkan oleh inflasi. Pendapatan riil masyarakat akan 

mengalami penurunan karena pendapatan masyarakat yang jumlahnya tetap dan tidak 

dapat mengikuti kenaikan harga-harga. Inflasi juga menyebabkan daya beli akan 

mengalami penurunan terutama bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Minat masyarakat untuk menabung juga turun karena karena 

nilai mata uang semakin turun yang disebabkan oleh naiknya tingkat inflasi (Saputra 

dan Nugroho SBM, 2014). 

Negara Indonesia sebagai subsistem perekonomian dunia dan juga sebagai 

negara berkembang juga tidak lepas dari masalah inflasi tersebut. Tabel 1.1 berikut 

menunjukkan  perkembangan tingkat inflasi di Indonesia. tingkat suku bunga acuan 
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(BI Rate), jumlah uang beredar (M2), nilai tukar (kurs), dan harga minyak dunia 

(Crude Oil WTI) dari Oktober 2014-Desember 2016 : 

Tabel 1.1 

Perkembangan laju inflasi, BI Rate, jumlah uang beredar, nilai tukar dan harga 

minyak Oktober 2014 – Desember 2016 

Sumber : Badan Pusat Statistik(2016), Bank Indonesia(2016),Kementrian 

PerdaganganIndonesia, Investing dan World Bank (2016) 

 

TAHUN INFLASI BI RATE JUB KURS HARGA MINYAK 

2014:10 0.47 7.50 4024488.87 12085.00 84.40 

2014:11 1.50 7.63 4076669.88 12204.00 75.81 

2014:12 2.46 7.75 4173326.50 12385.00 59.26 

2015:01 -0.24 7.75 4174825.91 12667.50 47.27 

2015:02 -0.36 7.50 4218122.76 12925.00 50.61 

2015:03 0.17 7.50 4246361.19 13075.00 47.78 

2015:04 0.36 7.50 4275711.11 12962.50 54.44 

2015:05 0.50 7.50 4288369.26 13224.00 59.27 

2015:06 0.54 7.50 4358801.51 13332.50 59.80 

2015:07 0.93 7.50 4373208.10 13527.50 50.90 

2015:08 0.39 7.50 4404085.03 14050.00 42.86 

2015:09 -0.05 7.50 4508603.17 14650.00 45.45 

2015:10 -0.08 7.50 4443078.08 13687.50 46.20 

2015:11 0.21 7.50 4452324.65 13835.00 42.70 

2015:12 0.96 7.50 4546743.03 13787.50 37.23 

2016:01 0.51 7.25 4498361.28 13775.00 31.54 

2016:02 -0.09 7.00 4521951.20 13372.00 30.39 

2016:03 0.19 6.75 4561872.52 13260.00 37.77 

2016:04 -0.45 6.75 4581877.87 13185.00 40.96 

2016:05 0.24 6.75 4614061.82 13660.00 46.73 

2016:06 0.66 6.50 4737451.23 13212.50 48.75 

2016:07 0.69 6.50 4730379.68 13098.50 44.69 

2016:08 -0.02 5.25 4746026.68 13267.50 44.75 

2016:09 0.22 5.00 4737630.76 13051.00 45.20 

2016:10 0.14 4.75 4778478.89 13048.00 49.89 

2016:11 0.47 4.75 4868651.16 13552.50 45.57 

2016:12 0.42 4.75 5004976.79 13472.50 52.01 
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Dari Tabel 1.1 terlihat, inflasi tertinggi terjadi pada Desember 2014 karena 

disebabkan oleh gejolak harga komoditas beras dan aneka cabai yang terjadi hingga 

penghujung tahun 2014 namun demikian inflasi pada tahun 2014 masih tetap 

terkendali pada single digit ditengah tingginya tekanan inflasi kelompok 

administrated prices yang bersumber dari kenaikan harga BBM bersubsidi, 

penyesuaian tarif tenaga listrik untuk kelompok rumah tangga dan industri, kenaikan 

harga LPG 12 kg, dan penyesuaian tarif angkutan udara (Bank Indonesia, 2015).   

Pada April 2016 terjadi deflasi tertinggi yaitu sebesar 0,45%. Deflasi  pada 

bulan April 2016 merupakan deflasi yang tertinggi sejak tahun 2000. Deflasi ini 

disebabkan oleh berbagai hal yaitu ada tiga kelompok pengeluaran yang mengalami 

penurunan harga di bulan April. Pertama, kelompok bahan makanan yang mengalami 

deflasi sebesar 0,94%. Kedua, adalah kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan 

bakar yang mengalami deflasi sebesar 0,13%. Ketiga, deflasi pada kelompok 

transportasi, komunikasi dan jasa keuangan yang mengalami deflasi cukup besar 

yaitu sebesar 1,6%. Penurunan kelompok pengeluaran ini diakibatkan penurunan tarif 

angkutan dalam kota maupun antar kota didorong penurunan bahan bakar minyak 

(BBM).  

Tingkat inflasi  yang berfluktuasi di Indonesia dengan beragam faktor yang 

mempengaruhi mengakibatkan semakin sulitnya pengendalian inflasi, sehingga dalam 

pengendaliannya pemerintah harus mengetahui faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan terbentuknya inflasi di Indonesia. 
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Dalam perekonomian terbuka, kestabilan harga dapat dilihat dari nilai tukar 

suatu mata uang. Nilai tukar ini merupakan harga terhadap barang-barang dan jasa 

yang diminta dan ditawarkan oleh suatu negara. Tinggi rendahnya nilai tukar suatu 

mata uang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. 

Terdepresiasinya nilai rupiah yang tinggi akan mengakibatkan naiknya harga-harga 

barang terutama barang impor atau bahan baku industri yang belum dapat diproduksi 

di dalam negeri. Situasi tersebut mengakibatkan melambungnya laju inflasi, dan 

apabila situasi tersebut terjadi secara berkelanjutan dan semakin hari tingkat harga 

terus meningkat maka menyebabkan laju inflasi yang tinggi dari tahun ke tahun 

(Minanda,2008). 

Nilai tukar yang berlaku di atur dalam sistem kurs yang diterapkan di 

masing-masing negara.  Indonesia telah menerapkan tiga sistem kurs, yaitu sistem 

kurs mengambang bebas, sistem kurs tetap, dan sistem kurs mengambang terkendali 

(Leonufna dkk,2016) 

Kurs valuta asing yang digunakan untuk bertransaksi di pasar internasional 

saat ini adalah kurs dollar Amerika serikat. Kurs dollar (U$) Amerika Serikat 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi inflasi. Kurs valuta asing diperlukan 

untuk bertransaksi perdagangan antar negara baik ekspor ataupun impor.  

Ketika mata uang suatu negara terapresiasi (nilainya naik secara relatif 

terhadap mata uang lainnya), barang yang dihasilkan oleh negara tersebut di luar 

negeri menjadi mahal dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih 

murah (asumsi harga domestik konstan di kedua negara). Sebaliknya, ketika mata 
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uang suatu negara terdepresiasi, barang-barang negara tersebut yang di luar negeri 

menjadi lebih murah dan barang-barang luar negeri di negara tersebut menjadi lebih 

mahal (Mishkin, 2009:11). Perubahan nilai kurs dollar Amerika Serikat terhadap 

rupiah pada Oktober 2014 hingga Desember 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. 

Tingkat perubahan kurs rupiah terhadap dollar Amerika selama kurun waktu 

Oktober 2014 hingga Desember 2016 mengalami fluktuasi. Hal tersebut terjadi 

karena nilai tukar rupiah mengalami apresiasi maupun depresiasi dan juga mengingat 

bahwa Indonesia menganut sistem kurs mengambang terkendali yang menyebabkan 

fluktuasi nilai tukar tidak  bisa dihindari. Nilai tukar tertinggi pada September 2015 

yang mencapai Rp 14.650 sedangkan nilai tukar terendah terjadi pada Oktober 2014 

sebesar Rp 12.085. 

Jumlah uang beredar juga dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Hal tersebut 

terjadi  karena jumlah uang beredar termasuk di dalam variabel makro ekonomi yang 

saling mempengaruhi variabel lainnya seperti tingkat inflasi. Menurut Kalalo et 

al,2016 mengatakan bahwa teori yang menyoroti hubungan antara inflasi dan jumlah 

uang berdar adalah teori kuantitas uang. Pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika 

terdapat penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang 

beredar hanya akan menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah 

uang tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebabnya dari 

awal kenaikan harga tersebut. Kedua laju inflasi ditentukan oleh laju petambahannya 

jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenaik kenaikan 

harga-harga di masa depan. 
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Hubungan antara jumlah uang beredar dan inflasi memiliki sifat korelasi 

positif dimana jika ada peningkatan dalam jumlah uang beredar maka akan 

meningkatkan tingkat inflasi dan sebaliknya jika ada penurunan dalam jumlah uang 

beredar maka akan menurunkan tingkat inflasi (Langi et al,2014).  

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan jumlah uang beredar selama 

kurun waktu 27 bulan, mulai dari Oktober 2014-Desember 2016 jumlah uang beredar 

cenderung selalu mengalami peningkatan. Terjadi penurunan jumlah uang beredar 

hanya pada Oktober 2015  dan Desember 2015.  

Perubahan BI Rate mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga 

kredit perbankan. Apabila perekonomian mengalami kelesuan, Bank Indonesia dapat 

menggunakan kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk 

mendorong aktivitas 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 menurunkan biaya modal perusahaan 

untuk melakukan investasi. Semua ini menyebabkan meningkatnya aktifitas 

konsumsi dan investasi sehingga aktivitas perekonomian semakin meningkat pula. 

Sebaliknya apabila tekanan inflasi mengalamai kenaikan, bank Indonesia merespon 

dengan menaikkan suku bunga BI Rate, untuk mengerem aktifitas perekonomian 

yang terlalu cepat sehingga mengurangi tekanan inflasi (Bank Indonesia,2016). 

Theodores Manuela dkk (2014) berpendapat bahwa otoritas moneter akan 

menaikkan suku bunganya untuk mempengaruhi suku bunga di perbankan yaitu suku 

bunga kredit, tabungan dan deposito. Naiknya suku bunga tabungan dan deposito 
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membuat seseorang atau masyarakat cenderung menyimpan uangnya di bank 

sehingga jumlah uang beredar akan menurun. Kenaikan suku bunga kredit 

meyebabkan permintaan kredit dari seseorang atau perusahaan akan menurun 

sehingga tidak ada lagi penambahan kapasitas produksi pada akhirnya akan 

menurunkan tingkat inflasi.  

Jika suku bunga naik, hasrat untuk melakukan kegiatan konsumsi (propensity 

to consume) akan turun dan begitu juga keinginan untuk berinvestasi. Kemudian, 

melemahnya konsumsi dan investasi menyebabkan berkurangnya permintaan agregat 

(aggregate demand). Di sisi lain dengan suku bunga yang tinggi BI akan 

menghimpun dana dari masyarakat dan menguatkan likuiditas dollar Amerika karena 

akan banyak pemilik dollar Amerika konversi ke rupiah dengan bunga bank yang 

lebih tinggi hingga akhirnya akan menguatkan kembali nilai tukar rupiah. 

Friedman (1968) menggatakan bahwa kebijakan moneter akan 

mempengaruhi variabel ekonomi yang menggunakan waktu panjang (long run) dan 

mempunyai lag. Sejarah membuktikan, BI senantiasa menggunakan suku bunga 

tinggi untuk meredakan panasnya perekonomian di Indonesia. 

Sejarah juga menunjukkan kebijakan tingkat suku bunga yang tinggi dapat 

membawa Indonesia ke dalam krisis. Pada tahun 1997/1998 Bank Indonesia 

menerapkan kebijakan suku bunga tinggi untuk meredam inflasi. Efek dari kebijakan 

tersebut kurang mendorong pertumbuhan ekonomi justru terjadi kontraksi yang cepat 

dan besar. Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang mencapai Rp 15.000, per 
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U$1. Perbankan mengalami keterpurukan dengan likuiditas yang buruk bahkan ada 

yang sampai tingkat kebangkrutan.  

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingka suku bunga tertinggi pada bulan 

Desember 2014 sebesar 7,75% . Hal tersebut juga diikuti dengan tingkat inflasi yang 

tinggi yaitu sebesar 2,46%. Otoritas moneter memandang ruang pelonggaran 

kebijakan moneter menjaga stabilitas ekonomi dengan inflasi yang diperkirakan di 

bawah 3%  

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan di atas, Indonesia yang 

merupakan salah satu Negara importir minyak terbesar akibat ketergantungan 

terhadap minyak yang sangat tinggi guna menggerakkan perekonomian. Peranan 

minyak bumi yang sangat besar dalam kegiatan perekonomian yang berperan sebagai 

input produksi atau faktor produksi di tingkat perusahaan ataupun untuk konsumsi 

rumah tangga. Kenaikan harga minyak dunia akan berpengaruh terhadap harga dalam 

negeri. Pemerintah mengambil kebijakan pemberian subsidi untuk masyarakat seperti 

subsidi bahan bakar minyak, pupuk, listrik dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan 

untuk menekan harga barang-barang maupun jasa yang meningkat karena naiknya 

harga minyak (Kalalo et al,2016) . 

Minyak bumi menjadi salah satu komoditi yang diekspor dan diimpor di 

Indonesia karena minyak bumi adalah salah satu energi utama yang digunakan 

hamper di setiap negara (Mustika dkk,2015) . Ramandhika (2014) menyatakan bahwa 

minyak bumi diperlukan setiap Negara untuk melakukan kegiatan diantaranya 
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konsumsi dan produksi guna meningkatkan produktivitas sektor industri dan 

transportasi agar dapat menggerakkan perekonomian. 

Pada masa reformasi sekarang gejolak kenaikan harga dunia akan 

berpengaruh terhadap terhadap beban APBN yang menanggung subsidi terhadap 

konsumen bahan bakar minyak. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan bagi 

pemerintah antara pilihan menanggung subsidi yang semakin besar atau mengurangi 

subsidi dengan konsekuensi meningkatnya inflasi karena naiknya harga bahan bakar 

minyak di dalam negeri. Keadaaan itu ditambah karena posisi Indonesia sudah tidak 

lagi menjadi bagian anggota OPEC dan menjadi negara pengimpor neto terhadap 

bahan bakar minyak. Peran dari adanya minyak bumi yang kita ketahui vital dan 

dampak dari implikasi yang timbul akibat fluktuasi harga minyak beragam. Berbagai 

studi yang pernah dilakukan setelah krisis minyak (oil shocks) pada tahun 1970- an 

yang mengkonfirmasi bahwa guncangan harga minyak berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hasil studi tersebut lalu dijadikan 

sebagai dasar justifikasi bahwa krisis minyak adalah penyebab resesi ekonomi yang 

terjadi utamanya di Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa pada waktu itu. 

Pengaruh OPEC sebagai kartel produsen minyak dalam mengontrol pasokan 

tambahan ( marginal supply) minyak dunia juga mempengaruhi harga minyak dunia. 

Ulah dari para spekulan disini ikut andil terhadap perilaku harga minyak yang sangat 

fluktuatif. Pembelian minyak mentah secara besar-besaran oleh para spekulan melalui 

kontrak berjangka (futures contracts) telah mendorong naiknya permintaan tambahan 
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atas minyak, sehingga harga minyak untuk penyerahan kemudian juga melonjak naik 

(Kaufman, 2011).  

Perkembangan harga minyak selama kurun waktu Oktober 2014-Desember 

2016 mengalami fluktuaktif yang cukup signifikan, terutama pada Oktober 2014  

mencapai angka 80,40 U$ per barrel atau per 159 liter. Harga minyak terendah pada 

Februari 2016 sebesar 30,39%. Hal tersebut juga diiringi dengan tingkat inflasi yang 

rendah yaitu sebesar 0,42% atau deflasi sebesar 0,09 %.  

Mekanisme transisi dampak oil price shock terhadap harga dan inflasi, 

dimana ketika terjadi kenaikan harga minyak maka perusahaan merespon dengan 

menaikkan mark up oleh karena itu harga akan naik, karena hubungan keduanya 

berbanding lurus. Dengan asumsi upah tetap, peningkatan harga minyak 

mengakibatkan biaya produksi dan mendorong perusahaan untuk meningkatkan harga 

(Kalalo et al,2016) .  

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia Periode Oktober 2014-Desember 2016 

yang berpotensi menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka dari itu 

peneliti mengambil judul “Analisis Pengaruh Suku Bunga Acuan, Jumlah Uang 

Beredar, Nilai Tukar, Dan Harga Minyak Dunia Terhadap Laju Inflasi Di 

Indonesia Periode Oktober 2014-Desember 2016”. Metode analisis yang 

digunakan adalah metode analisa dengan Ordinary least Square (OLS) dan alat 

analisis Partial Adusjment Model (PAM) untuk menganalisis faktor apa saja yang 

mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah atau pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh harga minyak dunia terhadap laju inflasi di Indonesia 

pada Oktober 2014-Desember 2016 ? 

2. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap laju inflasi di Indonesia pada 

Oktober 2014-Desember 2016 ? 

3. Bagaimana pengaruh suku bunga acuan terhadap laju inflasi di Indonesia pada 

Oktober 2014-Desember 2016 ? 

4. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap laju inflasi di Indonesia 

Oktober 2014-Desember 2016 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh harga minyak dunia terhadap laju inflasi di Indonesia 

pada Oktober 2014-Desember 2016  

2. Menganalisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap laju inflasi di Indonesia 

pada Oktober 2014-Desember 2016 

3. Menganalisis pengaruh suku bunga acuan terhadap laju inflasi di Indonesia 

pada Oktober 2014-Desember 2016 

4. Menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap laju inflasi di Indonesia 

pada Oktober 2014-Desember 2016 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan dalam menentukan 

kebijaksanaan dalam mengurangi dampak negatif dari laju inflasi. 

2. Manfaat Bagi Pembaca 

Sebagai referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang 

tertarik dengan masalah harga minyak dunia, jumlah uang beredar, nilai tukar 

rupiah, suku bunga acuan, dan inflasi 

3. Manfaat Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual (intellectual exercise) yang 

diharapkan dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan terutama 

dalam bidang ekonomi makro bagi penulis. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

Ordinary Least Square (OLS) dengan metode Partial Adjustment Model 

(PAM). Adapun model ekonometrika jangka pendek yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

IHKt = f(BIRATE, Δ JUB, Δ KURS, Δ PO, IHKt-1) 

IHKt = α0 +  α1  BIRATE + α2 Δ(JUB) + α3 Δ(KURS) + α4 Δ(PO) + λIHKt-1 

+ ut 
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Di mana : 

IHK              : Indeks harga konsumen yang disetarakan dengan inflasi di 

mana ihk adalah indikator dari inflasi dan sifatnya berbanding 

lurus 

α0   : Konstanta 

α1, α2, α3, a4 : Koefisien variabel regresi 

λ  : Koefisien IHKt-1 

BIRATE : Suku bunga acuan 

D(JUB) : Pertumbuhan jumlah uang beredar 

D(KURS) : Pertumbuhan nilai tukar rupiah  

D(PO)  : Pertumbuhan harga minyak dunia 

 

E.2   Data dan Sumber Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari dari perpustakaan, 

website, jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu dan dari lembaga 

atau instansi yang terkait dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan 

adalah data time series. Data time series periode bulanan Oktober 2014-

Desember 2016 di Indonesia yang meliputi data inflasi yang diukur dari 

indeks harga konsumen (IHK), data nilai tukar rupiah terhadap dollar 

Amerika, jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga BI Rate serta data 

dunia yaitu data harga minyak dunia crude oil WTI  yang diperoleh di World 

Bank.  
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F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan ini adalah : 

Bab I  Pendahuluan 

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodelogi 

penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori  

Berisi tentang teori inflasi, teori nilai tukar (kurs), konsep 

jumlah uang beredar, konsep tingkat suku bunga acuan (BI 

Rate), konsep harga minyak dunia, serta teori-teori yang 

relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, tinjauan 

terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya serta kerangka pemikiran penelitian. 

Bab III  Metode Penelitian 

Bab ini berisikan tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi variabel. Dan tekhnik analisi data. 

Bab IV  Analisis Data dan Pembahasan 

Menguraikan atau menjabarkan tentang deskripsi pengolahan 

data dengan menggunakan metode Ordinary least Square 

(OLS) dan alat analisis Partial Adjusment Model (PAM), 

pembahasan dan hasil analisis tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat inflasi 
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Bab IV  Penutup 

Membahas tentang kesimpulan dan sasaran dari penelitian 

yang dilakukan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

  


