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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Jumlah uang beredar dan Inflasi adalah dua diantara sekian banyak 

variabel ekonomi makro yang paling banyak memiliki peran dalam aktivitas 

perekonomian suatu negara, tidak terkecuali dalam perekonomian Indonesia. 

Berkaitan dengan hal ini, kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi dan 

mengendalikan kedua variabel tersebut terlihat dalam kebijakan moneter yang 

dijalankan oleh Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI), sebagai 

pemegang otoritas moneter di Indonesia. Selama ini kebijakan pengendalian 

uang beredar dan pengendalian tingkat inflasi menjadi kebijakan prioritas BI, 

hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memang memiliki dampak 

yang sangat penting bagi perjalanan perekonomian Indonesia. Jumlah uang 

beredar menjadi teramat penting karena peranannya sebagai alat transaksi 

penggerak perekonomian. Besar kecilnya uang beredar akan mempengaruhi 

daya beli riil masyarakat dan juga tersedianya komoditi yang dibutuhkan 

masyarakat. Begitu pula dengan Inflasi, dampaknya pada nilai riil kekayaan 

masyarakat, dan juga kernampuan sisi penawaran dalam menyediakan 

komoditi, menjadikan variabel ini sangat penting untuk secara berkelanjutan 

diperhatikan (Setyawan, 2005). 

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong 

peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka 

panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila 
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peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan 

terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, maka kemakmuran 

masyarakat secara keseluruhan yang pada gilirannya akan mengalami 

penurunan. Kondisi tersebut antara lain yang melatarbelakangi upaya-upaya 

yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara dalam mengendalikan jumlah 

uang beredar dan kegiatan pengendalian jumlah uang beredar tersebut 

lazimnya disebut dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan 

kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian 

besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan 

perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan 

ekonomi yang diinginkan tersebut adalah terjaganya stabilitas ekonomi makro 

yang dicerminkan antara lain stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), 

membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta semakin 

luasnya kesempatan kerja yang tersedia (full employment). Walaupun dalam 

pelaksanaannya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-beda dari suatu 

negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan 

mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang 

bersangkutan (Hidayat, 2010). 

Perkembangan ekonomi suatu negara tentu mengalami pasang surut 

(siklus) yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada 

periode yang lain tumbuh melambat. Untuk mengelolah dan mempengaruhi 

perkembangan perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil 

maka pemerintah dan atau otoritas moneter biasanya melakukan langkah-

langkah yang dikenal dengan kebijakan stabilisasi ekonomi makro. Inti dari 
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kebijakan tersebut pada dasarnya adalah pengelolaan sisi permintaan dan sisi 

penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan 

dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Hidayat, 

2010). 

Hubungan antara uang, dalam berbagai bentuk dan definisinya, dengan 

kegiatan perekonomian, khususnya pertumbuhan ekonomi dan inflasi, telah 

menjadi topik perdebatan antara kelompok Keynesian dan Monetarist 

sepanjang sejarah teori ekonomi moneter. Kelompok Monetarist berpendapat 

bahwa uang hanya berpengaruh pada tingkat inflasi dan tidak pada 

pertumbuhan ekonomi riil. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter 

harus diarahkan hanya untuk pengendalian inflasi dan tidak bisa dipergunakan 

untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil. Sehingga dalam pelaksanaannya, 

kebijakan moneter tersebut perlu dilakukan dengan rules yang dibakukan dan 

diarahkan untuk mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter tidak dapat 

dipergunakan secara aktif mempengaruhi kegiatan ekonomi riil, dalam arti 

dapat dilonggarkan apabila sektor riil sedang lesu dan diketatkan apabila 

terjadi peningkatan kegiatan ekonomi riil secara berlebihan (Hidayat, 2010). 

Tingkat inflasi yang fluktuatif dan tingginya jumlah uang yang beredar 

menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, berdasarkan hal itu 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ANALISIS 

HUBUNGAN KAUSALITAS DAN KOINTEGRASI ANTARA INFLASI, 

JUMLAH UANG BEREDAR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI 

INDONESIA TAHUN 1981-2015”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dengan Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia tahun 1981-2015? 

2. Apakah terdapat hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1981-2015? 

3. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 

tahun 1981-2015? 

4. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

di Indonesia tahun 1981-2015? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis hubungan kausalitas antara inflasi dengan Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia tahun 1981-2015. 

2. Menganalisis hubungan kausalitas antara jumlah uang beredar dengan 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 1981-2015. 

3. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 

Indonesia tahun 1981-2015. 

4. Menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi di Indonesia tahun 1981-2015. 
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D. Manfaat Penelitian 

Setelah penelitian ini dilaksanakan maka diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru mengenai hubungan 

kausalitas dan kointegrasi antara Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan 

Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 

2. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam 

menentukan kebijakan ekonomi yang tepat guna meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

3. Sebagai bahan informasi dan menambah literatur bagi pihak-pihak lain 

yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai 

pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bank 

Indonesia, yaitu inflasi, jumlah uang beredar dan pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia tahun 1981-2015. Untuk mendapatkan hasil yang valid dan 

akurat maka penelitian ini menggunakan data time series bulanan yang 

diperoleh dari Bank Indonesia dan sejumlah publikasi lainnya (Amaludin, 

2010) 
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2. Definisi Operasional Variabel 

a. Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah inflasi dan jumlah 

uang beredar. Jumlah uang beredar dan Inflasi adalah dua diantara 

sekian banyak variabel ekonomi makro yang paling banyak memiliki 

peran dalam aktivitas perekonomian suatu negara, tidak terkecuali 

dalam perekonomian Indonesia (Setyawan, 2005). 

1) Tingkat inflasi adalah prosentase kenaikan tahunan dalam tingkat 

harga umum yang diukur berdasarkan indeks harga konsumen. 

Dengan adanya inflasi maka harga barang mengalami peningkatan, 

sehingga daya beli masyarakat akan menurun (Nofiatin, 2013). 

Inflasi adalah peningkatan harga keseluruhan dalam suatu 

perekonomian. Variabel ini diukur dengan mencatat laju inflasi 

indeks harga konsumen nasional yang diterbitkan BI setiap tahun 

mulai tahun 1981–2015.  

2) Jumlah Uang Beredar adalah hasil kali uang primer (B= monetary 

base atau disebut juga high-powered money) dengan pengganda 

uang (m= money multiplier) atau M = mB. Jumlah uang beredar 

terdiri dari M1, M2, M3. M1 terdiri dari uang kartal yang berada di 

luar sistem perbankan, non bank trafeler’s check, dan saldo giro 

perbankan. M2 terdiri dari M1 ditambah tabungan, rekening surat 

berharga pasar uang (money market deposits account), deposito 

berjangka dalam jumlah kecil (small denomination tim deposits), 
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peranti pasar uang antar bank dan saldo surat berharga pasar uang 

yang dikuasai non lembaga (noninstitution money market mutual 

fund balance). Sedangkan M3 terdiri dari M2 ditambah dengan 

deposito berjangka dengan jumlah besar, pasar uang antar bank 

berjangka (term RP), dan surat berharga pasar uang yang dikuasai 

lembaga (Institution only money market mutual funds). Pada 

penelitian ini jumlah uang beredar diukur berdasarkan M1 yaitu 

jumlah uang kartal yang berada di luar sistem perbankan. 

b. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan 

kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju 

keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Ukuran yang 

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah output 

nasional per kapita, yang diukur dengan PDB atau PNB per kapita 

(Kurniawan dan Prawoto, 2014). 

3. Metode Analisis Data 

Untuk membuktikan secara empiris hipotesis yang dikemukakan 

maka dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis 

kausalitas Granger dan kausalitas Final Prediction Error (FPE) yaitu 

merupakan sebuah metode analisis untuk mengetahui kausalitas antara 

dua variabel dengan menggunakan program Eview. 
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Pada data urut waktu (time series) sering terjadi hubungan 

korelasi yang lancung (spurious) karena masalah data yang tidak stasioner 

dan tidak terkointergrasi. Oleh karena itu di dalam penelitian ini 

dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:  

a. Uji Stasioneritas  

Suatu data urut waktu dikatakan stasioner apabila rata-rata, 

varian dan otokovarian pada berbagai waktu kelambanan (lag) 

bernilai konstan pada titik waktu yang manapun dilakukan. Pada data 

urut waktu yang stasioner, pada dasarnya tidak ada gerakan trend yang 

bersifat sistematik, artinya perkembangan nilai variabel diakibatkan 

faktor random yang stokastik. Metode pengujian stasioneritas uji ADF 

(Augmented Dickey Fuller) dengan waktu kelambanan maksimum (k). 

Uji unit roots-nya menggunakan metode uji unit roots yang 

dikembangkan oleh Dickey-Fuller yakni uji unit roots Augmented 

DickeyFuller (ADF)(Rasbin, 2015). Model pengujiannya adalah 

sebagai berikut (Gujarati, 2003): 

 

 
Hipotesis uji ADF adalah: HO : =  (data tidak stasioner) dengan 

HA : <  (data stasioner). Apabila koefisien >  (positif), maka uji 
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ADF tidak valid dikarenakan data urut waktu yang diuji berarti 

bersifat eksplosif. Model uji ADF terbaik adalah model yang memiliki 

nilai akaike information criterion (AIC) minimum (Gujarati, 2003). 

b. Uji Kointegrasi  

Uji statistik pertama adalah uji trace (Trace test, λtrace) yaitu 

menguji hipotesis nol (null hypothesis) yang mensyaratkan bahwa 

jumlah dari arah kointegrasi adalah kurang dari atau sama dengan þ 

dan uji ini dapat dilakukan sebagai berikut: 

 

dimana λr+1,…, λn adalah nilai eigenvectors terkecil (p – r) . Null 

hypothesis yang disepakati adalah jumlah dari arah kointegrasi sama 

dengan banyaknya r. dengan kata lain, jumlah vektor kointegrasi lebih 

kecil atau sama dengan r (≤ r), dimana r = 0,1,2, dan seterusnya. 

Untuk uji statistik yang kedua adalah uji maksimum eigenvalue (λmax) 

yang dilakukan dengan formula sebagai berikut: 

 

Uji berdasarkan pada uji null hypothesis bahwa terdapat r dari 

vektor kointegrasi yang berlawanan (r + 1) dengan vektor kointegrasi. 

Untuk melihat hubungan kointegrasi tersebut maka dapat dilihat dari 

besarnya nilai Trace statistik dan Max-eigen statistik dibandingkan 

dengan nilai critical value pada kepercayaan (α) sama dengan 5 

persen (5%). 
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c. Uji Kausalitas Granger  

Uji kausalitas granger yaitu untuk menganalisa pola hubungan 

kausalitas atau hubungan timbal balik antara dua variabel yang di 

teliti. Granger mengemukakan definisi kausalitas adalah variabel X 

dikatakan menyebabkan Y jika variasi Y dapat dijelaskan secara lebih 

baik dengan menggunakan nilai masa lalu X dibandingkan jika tidak 

menggunakannya (Gujarati, 1995).  

Dua perangkat data time series yang linier berkaitan dengan 

variabel Inflasi (INFt), Jumlah Uang Beredar (JUBt) dan Pertumbuhan 

Ekonomi (PEt-1). Model Granger’s Causality dinyatakan dalam 

bentuk vektor autoregresi yang dinyatakan dalam persamaan berikut 

ini: 

 
(Siahaan dan Hidayat, 2014) 

Dalam konteks penelitian ini persamaannya adalah sebagai 

berikut: 

PEt = ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 INF𝑡−𝑗 + 𝑈1𝑡

𝑚
𝑗=1  

INFt = ∑ 𝑎𝑖 INF𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑗 + 𝑈2𝑡

𝑚
𝑗=1  

PEt = ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 JUB𝑡−𝑗 + 𝑈1𝑡

𝑚
𝑗=1  

JUBt = ∑ 𝑎𝑖 JUB𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑗 + 𝑈2𝑡

𝑚
𝑗=1  
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Dimana: 

PEt = Pertumbuhan Ekonomi 

INFt = Inflasi  

JUBt = Jumlah Uang Beredar 

n,m = Jumlah lag 

Ut  = Variabel Pengganggu 

Hasil-hasil regresi kedua bentuk model ini akan menghasilkan 

empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi 

masing-masing yaitu (Purnomo, 2004): 

∑ 𝑏𝑗  0 dan ∑ 𝑑𝑗 = 0

𝑛

𝑗=𝑖

𝑛

𝑗=𝑖

 

Maka terdapat kausalitas satu 

arah dari variabel suku bunga 

deposito dengan variabel 

jumlah uang beredar 

∑ 𝑏𝑗 =  0 dan ∑ 𝑑𝑗  0

𝑛

𝑗=𝑖

𝑛

𝑗=𝑖

 

Maka terdapat kausalitas satu 

arah dari variabel suku bunga 

deposito dengan variabel 

jumlah uang beredar 

∑ 𝑏𝑗 =  0 dan ∑ 𝑑𝑗 = 0

𝑛

𝑗=𝑖

𝑛

𝑗=𝑖

 

Maka tidak ada hubungan 

kausalitas antara kedua variabel 

tersebut 

∑ 𝑏𝑗  0 dan ∑ 𝑑𝑗  0

𝑛

𝑗=𝑖

𝑛

𝑗=𝑖

 

Maka tidak ada hubungan 

kausalitas antara kedua variabel 

tersebut 

 

d. Kausalitas Final Predicition Error (FPE)  

Analisis kausalitas Final Predicition Error (FPE) pada dasarnya 

merupakan uji kausalitas Granger dengan penentuan lag (waktu 

kelambanan) maksimal tidak secara sembarangan. Dalam uji 
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kausalitas FPE, penentuan lag ini didasarkan pada kriteria Final 

Prediction Error yang dikenalkan oleh Akaike. Oleh karena itu, 

formulasi model uji kausalitas FPE pada dasarnya sama dengan 

formulasi uji kausalitas Granger sebagai berikut (Akaike, 1969): 

PEt = ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 INF𝑡−𝑗 + 𝑈1𝑡

𝑚
𝑗=1  

INFt = ∑ 𝑎𝑖 INF𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑗 + 𝑈2𝑡

𝑚
𝑗=1  

PEt = ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 JUB𝑡−𝑗 + 𝑈1𝑡

𝑚
𝑗=1  

JUBt = ∑ 𝑎𝑖 JUB𝑡−𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑎𝑖 PE𝑡−𝑗 + 𝑈2𝑡

𝑚
𝑗=1  

Uji kausalitas FPE, namun demikian, memiliki langkah-langkah 

estimasi model dan kriteria penentuan arah kausalitas yang sangat 

berbeda dengan uji kausalitas Granger. Apabila pada uji kausalitas 

Granger k ditentukan secara seragam dan sama bagi semua model dan 

variabel, pada uji kausalitas FPE estimasi model, penentuan waktu 

kelambanan, dan arah kausalitasnya, dilakukan secara bertahap. Untuk 

mengetahui apakah Inflasi (INF) dan Jumlah Uang Beredar (JUB) 

menyebabkan terjadi Pertumbuhan Ekonomi (PE), misalnya harus 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Utomo, 2012): 

a. Regres INF dan JUB dengan nilai masa lalu PE dengan berbagai 

waktu kelambanan maksimum (m) yang berbeda-beda:  

INFt = ∑ 𝑖 INF𝑡−1
𝑚
𝑖=1  

JUBt = ∑ 𝑖 JUB𝑡−1
𝑚
𝑖=1  

b. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai m dengan rumus: 
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FPEINF (m) = 
N+ m + 1

N − 𝑚−1
. 

SSE

N 
 

FPEJUB (m) = 
N+ m + 1

N − 𝑚−1
. 

SSE

N 
 

Pada saat FPEINF (m) dan FPEJUB (m) minimum berarti m ini 

adalah waktu kelambanan maksimum optimal untuk variabel INF, 

sebut saja sebagai FPEINF (m,o) dan variabel JUB, sebut saja 

sebagai FPEJUB (m,o).  

c. Regres kembali INF terhadap nilai masa lalu INF dan JUB 

terhadap nilai masa lalu JUB dengan waktu kelambanan 

maksimum optimal (m,o) dan masa lalu nilai variabel R dengan 

berbagai kelambanan maksimum (n) yang berbeda-beda:  

INFt = ∑ 𝑖 INF𝑡−1
(𝑚,𝑜)
𝑖=1 + ∑ 𝑖 PE𝑡−1

𝑛
𝑗=1  

JUBt = ∑ 𝑖 JUB𝑡−1
(𝑚,𝑜)
𝑖=1 + ∑ 𝑖 PE𝑡−1

𝑛
𝑗=1  

d. Hitung nilai FPE untuk masing-masing nilai n dengan rumus: 

FPEINF (mn) = 
N+(m,𝑜)+ n+ 1

N −(𝑚,𝑜) −𝑛 − 1
. 

SSE

N 
 

FPEJUB (mn) = 
N+(m,𝑜)+ n+ 1

N −(𝑚,𝑜) −𝑛 − 1
. 

SSE

N 
 

Pada saat FPEINF (m,o) minimum berarti n ini adalah waktu 

kelambanan maksimum optimal untuk variabel PE, sebut saja 

sebagai FPEINF (m,o). Pada saat FPEJUB (m,o) minimum berarti n 

ini adalah waktu kelambanan maksimum optimal untuk variabel 

PE, sebut saja sebagai FPEJUB (m,o). 
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e. Bandingkan FPEINF (m,o) dengan FPEPE (mn,o). ‘ 

1) Apabila FPEINF (m,o) < FPEPE (mn,o) berarti model yang tepat 

adalah model tanpa keberadaan variabel INF, artinya INF tidak 

menyebabkan PE. Apabila FPEINF (mn,o) < FPEPE (m,o) 

berarti model yang tepat adalah model dengan keberadaan 

variabel INF, artinya INF menyebabkan PE.  

2) Perbandingan FPEJUB (m,o) dengan FPEPE (mn,o). Apabila 

FPEJUB (m,o) < FPEPE (mn,o) berarti model yang tepat adalah 

model tanpa keberadaan variabel JUB, artinya JUB tidak 

menyebabkan PE. Apabila FPEJUB (mn,o) < FPEPE (m,o) 

berarti model yang tepat adalah model dengan keberadaan 

variabel JUB, artinya JUB menyebabkan PE. 

 

 


