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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu variabel tolok ukur kemajuan suatu negara adalah 

pertumbuhan perekonomian. Jika perekonomian suatu negara stabil maka 

dapat dikatakan negara tersebut maju, sebaliknya jika keadaan perekonomian 

suatu negara terpuruk maka negara tersebut belum dapat dikatakan sebagai 

negara maju. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka kegiatan 

perekonomian suatu negara harus meningkat setiap tahunnya (Mankiw, 2003). 

Dalam analisis makro pengukuran dalam perekonomian suatu negara 

adalah Produk Domestik Bruto (PDB).  PDB mengukur aliran pendapatan dan 

pengeluaran dalam perekonomian selama periode tertentu. Pertumbuhan 

ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, nilai 

PDB yang digunakan adalah PDB berdasarkan harga konstan (PDB riil) 

sehingga angka pertumbuhan yang dihasilkan merupakan pertumbuhan riil 

yang terjadi karena adanya tambahan produksi. Adanya keseimbangan dalam 

suatu perekonomian merupakan salah satu target dalam rangka peningkatan 

perekonomian suatu negara. Hal tersebut dapat dicapai melalui keterlibatan 

variabel ekonomi yang mempengaruhi dalam keseimbangan tersebut.  
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Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara 

berkelanjutan, bank Sentral atau otoritas moneter akan berusaha untuk 

mengatur keseimbangan antara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa 

dan kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Hal ini dilakukan 

agar tercipta kesempatan kerja penuh serta kelancaran dalam pasokan atau 

distribusi barang (Bank Indonesia, 2015). 

Perekonomian yang stabil akan lebih disukai dibandingkan dengan 

perekonomian yang mengalami gejolak dan guncangan. Kestabilan 

perekonomian suatu negara akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi 

suatu negara. Perekonomian yang stabil dapat menekan laju inflasi dan 

menyeimbangkan peredaran jumlah uang beredar di masyarakat. Salah satu 

indikator yang dapat mengukur kestabilan perekonomian yaitu dengan melihat 

kinerja dari stabilitas makroekonomi diantaranya jumlah uang beredar, 

investasi, suku bunga dan inflasi. 

Untuk itu, salah satu kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan 

dan menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah salah 

satunya dengan menggunakan kebijakan moneter (monetary policy). Kebijakan 

moneter merupakan salah satu ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk 

mengatasi permasalahan ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara 

kestabilan nilai rupiah. Kebijakan moneter ini juga sebagai senjata untuk 

mengatur jalannya perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi 

makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan yaitu dengan 
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beberapa instrumen-instrumen kebijakan moneter yang sudah ditentukan oleh 

pembuat kebijakan. 

Pada Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan perekonomian 

Indonesia pada periode 2016.1 – 2017.2. 

Tabel 1.1 

Perkembangan PDB periode 2016.1-2017.2 

(dalam satuan Miliar Rupiah) 

 

Tahun PDB (Miliar Rupiah) 

2015.1 2.158.040,00 

2015.2 2.238.704,40 

2015.3 2.312.843,50 

2015.4 2.272.929,20 

2016.1 2.264.680,00 

2016.2 2.355.422,10 

2016.3 2.429.286,20 

2016.4 2.385.244,00 

2016.1 2.378.176,30 

2017.2 2.473.425,00 

       Sumber: BPS, data diolah. 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 

setiap triwulan1 tahun 2015 sampai dengan triwulan 2 tahun 2017, meskipun 

berfluktuasi memperlihatkan adanya peningkatan, dari tahun 2015 triwulan 

pertama selalu mengalami kenaikan hingga triwulan ke tiga yaitu menjadi 

2.312.843,50, dan mengalami penurunan menjadi sebesar 2.264.680,00 Milyar 

Rupiah kemudian meningkat lagi hingga tahun 2016 triwulan ke tiga, menurun 

lagi pada triwulan ke empat dan mengalami kenaikan lagi hingga tahun 2017 

triwulan ke dua menjadi sebesar 2.473.425,00 Milyar Rupiah. 

Dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan 

menjadi alat transmisi kebijakan moneter, yang mengacu pada kebijakan 
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otoritas moneter suatu negara yang menyangkut masalah-masalah moneter. 

Kebijaksanaan tersebut dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang berkenaan 

dengan pengendalian lembaga keuangan, penjualan dan pembelian secara aktif 

surat-surat berharga oleh otoritas moneter sebagai pengaruh pengubah keadaan 

uang dan pembelian dan penjualan secara pasif surat berharga yang timbul dari 

usaha mempertahankan struktur suku bunga tertentu, stabilitas harga saham, 

atau untuk memenuhi kewajiban dan komitmen tertentu lainnya (Jhingan, 

2000). 

Pada umumnya kebijakan yang dilakukan oleh pihak otoritas moneter 

untuk mempengaruhi variabel moneter, seperti uang inti, uang beredar dan 

suku bunga. Pada dasarnya tujuan kebijakan moneter adalah dicapainya 

keseimbangan internal (internal balance) dan keseimbangan eksternal 

(external balance). Keseimbangan internal biasanya ditunjukkan dengan 

terciptanya keseimbangan kerja dan tercapainya laju pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi dan dipertahankan laju inflasi yang rendah. Disisi lain 

keseimbangan intern biasanya ditunjukkan dengan neraca pembayaran yang 

seimbang (Insukindro, 1997). 

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini judul yang 

diambil adalah “Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Indonesia 2010.1-2017.2”. 

  



5 
 

 
 

B. Perumusan Masalah 

Untuk memberikan pedoman arah penelitian dari analisis data yang 

dikumpulkan, maka perlu adanya perumusan masalah yang jelas. Berdasarkan 

latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

Indonesia periode tahun 2010.1 – 2017.2? 

2. Apakah investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

periode tahun 2010.1 – 2017.2? 

3. Apakah tingkat suku bunga (BI rate) berpengaruh terhadap pertumbuhan 

ekonomi Indonesia periode tahun 2010.1 – 2017.2? 

4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

periode tahun 2010.1 – 2017.2? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar 

terhadap pertumbuhan ekonomi periode tahun 2010.1 – 2017.2. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh investasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi periode tahun 2010.1 – 2017.2. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh suku bunga (BI rate) 

terhadap pertumbuhan ekonomi periode tahun 2010.1 – 2017.2. 
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4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi periode tahun 2010.1 – 2017.2. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa 

Fakultas Ekonomi terutama Jurusan Ekonomi Pembangunan yang ingin 

melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis dan peneliti yang tertarik 

untuk membahas topik yang sama. 

3. Sebagai proses pembelajaran dan penambah wawasan ilmiah penulis dalam 

disiplin ilmu yang penulis tekuni. 

E. Metode Penelitian 

A. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (time series) dari 

periode tahun 2010.1-2017.2. Data yang digunakan diperoleh dari beberapa 

sumber yaitu, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari tahun 2010.1 - 2017.2. 

B. Definisi Operasional Variabel 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi 

yang berlaku dari tahun ke tahun dalam persentase. Untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan cara membandingkan produk 
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domestik bruto riil (PDB riil) dari berbagai tahun. Produk Domestik Bruto 

(PDB) merupakan nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di 

dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu (Sukirno, 2008). 

2. Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Jumlah uang beredar adalah seluruh uang kartal ditambah uang giral 

yang tersedia dan digunakan oleh masyarakat. Jumlah uang beredar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uang dalam arti luas (M2) yakni 

uang giral dan uang kartal ditambah dengan uang kuasi. 

3. Investasi  

Investasi merupakan pengeluaran atau pengeluaran penanam-

penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan 

perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan 

memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam 

perekonomian (Sukirno, 2008). 

4. Tingkat Suku Bunga (BI Rate) 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen 

dari kebijakan moneter bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar. 

a. Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah indeks yang menghitung rata-

rata perubahan harga dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah 

tangga  dalam suatu kurun waktu tertentu atau antar waktu. IHK merupakan 

hasil pengolahan data harga konsumen setiap kota. Pencacahan data 

meliputi jenis barang dan jasa, termasuk harga-harga makanan, pakaian, 
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pemukiman, bahan bakar, transportasi, kesehatan, pendidikan dan komoditi 

lain yang menunjang kehidupan sehari-hari yang di konsumsi oleh 

masyarakat. IHK sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi suatu 

daerah (BPS, 2014). 

 

C. Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ekonometrika Error Correction Model (ECM), yang digunakan untuk 

menjelaskan pengaruh jumlah uang beredar, investasi, suku bunga dan inflasi 

terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode tahun 2010.1 - 2017.2. 

Metode dalam penelitian ini mereplikasi model dari jurnal “Pengaruh Investasi, 

Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014” oleh Tiwa dkk. 

pada model JUB, INV, BIRATE dan jurnal “Pengaruh Tingkat Inflasi, Indeks 

Harga Konsumen terhadap PBD di Indonesia pada Tahun 2011-2015” pada 

model IHK. Model ECM jangka panjang sebagai berikut:   

𝐿𝑜𝑔(𝑃𝐷𝐵) ∗𝑡= 𝛽0 + 𝛽1𝐿𝑜𝑔(𝐽𝑈𝐵)𝑡 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐼𝑁𝑉)𝑡 + 𝛽3(𝐵𝐼𝑅𝐴𝑇𝐸)𝑡 +

𝛽4(𝐼𝐻𝐾)𝑡+𝑒𝑡  

Dimana: 

PDB = Produk Domestik Bruto (dalam satuan Miliar Rupiah) 

JUB = Jumlah Uang Beredar (dalam satuan Miliar Rupiah) 

INV = Investasi (dalam satuan Triliun Rupiah) 

BIRATE = Suku Bunga (BI Rate) (dalam satuan %) 

INF = Inflasi (dalam satuan %) 

𝛽0  = Intersep (konstanta) 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 = Koefisien Regresi 

𝑒𝑡  = Error Term 
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Model jangka pendek sebagai berikut: 

∆LogPDB𝑡 =  ɣ0 + ɣ1∆Log(JUB)t + ɣ2∆Log(INV)t + ɣ3∆BIRATEt +

ɣ4IHKt + ɣ5∆Log(JUB)t−1 + ɣ6∆Log(INV)t−1 + ɣ7∆BIRATEt−1 −

ɣ8IHKt−1 + ɣ9ECTt + ωt  

Di mana : 

PDB = Produk Domestik Bruto 

JUB = Jumlah Uang Beredar 

INV = Investasi 

BIRATE = Suku Bunga (BI Rate) 

IHK = Inflasi 

ECTt                       = Log(JUB)t−1 + Log(INV)t−1 + BIRATEt−1 −  IHKt−1  

∆  = operator pembedaaan (differencing) 

ɣ9  = λ 

ɣ0  = λ, β0 

ɣ1, ɣ2, ɣ3, ɣ4 = koefisien regresi jangka pendek JUB, INV, BI Rate, 

  Inflasi 

ɣ5 = −λ(1 − 𝛽1), ɣ6 = −λ(1 − 𝛽2), ɣ7 = −λ(1 − 𝛽3), ɣ8 = −λ(1 − 𝛽4)  

𝛽0,𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 = koefisien regresi jangka panjang JUB, INV, BI Rate,  

  Inflasi 

ω  = unsur kesalahan (error term) 

𝑡  = tahun 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini berisi penjabaran landasan teori kebijakan 

moneter, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang beredar, investasi, 

tingkat suku bunga (BI rate),  indeks harga konsumen (IHK) 
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atau consumer price index (CPI), hubungan kebijakan moneter 

dengan pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikian serta hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, jenis dan 

sumber data, definisi operasional variabel dan pengukuran 

variabel, metode analisis data, serta tahap-tahap pengujian 

ECM. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini berisi tentang deskripsi data penilaian, hasil 

analisis data, hasil uji asumsi klasik, uji pengaruh variabel 

independen, intepretasi pengaruh variabel independen serta 

intepretasi ekonomi. 

BAB V PENUTUP 

 Berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


