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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

     Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, 

tidak lepas dari keterlibatan sektor moneter dan perbankan. Sebagai salah satu 

unsur penting, sektor moneter dan perbankan sering dianggap mampu untuk 

memecahkan berbagai masalah ekonomi salah satunya jumlah uang beredar.    

     Menurut bank Indonesia (2017), Jumlah uang beredar dapat 

didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan dalam arti luas (M2). M1 meliputi 

uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral (giro berdenominasi 

rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, uang kuasi (mencakup tabungan, 

simpanan berjangka dalam rupiah dan valas, serta giro dalam valuta asing) 

dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor 

swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan  satu tahun.  

         Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia untuk kurun waktu 

Januari 2012 – Januari 2016 terlihat pada tabel 1-1. 

Tabel 1-1 

Perkembangan Jumlah Uang Beredar di Indonesia 

Periode  Januari 2012 – Januari 2016 

Periode Jumlah Uang Beredar 

Rp. Miliar 
Januari 2012 2.854.978,21 

Januari 2013 3.268.789,14 

Januari 2014 3.652.349,28 

Januari 2015 4.174.825,90 

Januari 2016 4.498.361,27 

        Sumber: Bank Indonesia, 2017 
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      Tabel 1-1 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah uang beredar 

cenderung mengalami peningkatan dari periode Januari 2012 hingga Januari 

2016. Terlihat bahwa pada periode Januari 2016 mengalami jumlah paling 

tinggi diantara tahun tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah uang beredar 

yang agak melambat pada periode Januari 2012 – Januari 2015 sejalan dengan 

upaya otoritas moneter untuk memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. 

     Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan jumlah uang beredar di 

banyak negara berasal dari variabel domestik dan variabel eksternal. Variabel 

tersebut diantaranya nilai tukar rupiah, cadangan devisa , suku bunga, inflasi 

dan perubahan atau guncangan ekonomi negara lain (Sholihin, 2011). 

         Menurut bank Indonesia (2003), Faktor lain yang mempengaruhi 

perlambatan jumlah uang beredar antara lain :  

1. Lambatnya penciptaan uang akibat belum optimalnya fungsi intermediasi 

perbankan. 

2. Berkembangnya alternatif penyimpanan dana lain dalam bentuk reksa 

dana yang menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik, sehingga 

terjadi pengalihan aset masyarakat dari aset perbankan ke aset nonbank. 

3. Menurunnya kapitalisasi bunga seiring dengan terus turunnya suku bunga. 

     Pentingnya jumlah uang beredar harus dapat dikendalikan sesuai dengan 

kapasitas perekonomian suatu negara yaitu diupayakan agar jumlah uang yang 

beredar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jumlah uang beredar 

yang terlalu tinggi dianggap berbahaya karena dapat mendorong kenaikan 

harga barang-barang secara umum (inflasi). Sebaliknya, apabila jumlah uang 

beredar terlalu rendah maka terjadi kelesuan ekonomi (Nanga, 2005). 
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     Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka peneliti tertarik ingin 

meneliti lebih jauh mengenai seberapa besar pengaruh nilai tukar rupiah,  

suku bunga, inflasi dan cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia. 

 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia 2012.1-2016.12? 

2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia 2012.1-2016.12? 

3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap jumlah uang beredar di Indonesia 

2012.1-2016.12? 

4. Bagaimana pengaruh cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia 2012.1-2016.12?  

 

C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruhnilai tukar rupiah terhadap jumlah uang 

beredar di Indonesia 2012.1-2016.12. 

2. Untuk menganalisis pengaruh suku bunga terhadap jumlah uang beredar 

di Indonesia 2012.1-2016.12. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia 2012.1-2016.12. 

4. Untuk menganalisis pengaruh cadangan devisa terhadap jumlah uang 

beredar di Indonesia 2012.1-2016.12. 

 

D. Manfaat Penelitian  

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada : 

1. Bagi bank Indonesia 

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan kepada BI 

sebagai pengendali otoritas moneter dalam mengambil kebijakan di sektor 

moneter sehingga dapat mengontrol jumlah uang beredar agar 

perekonomian berjalan dengan baik. 

2. Bank-bank umum 

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan perbankan 

pada umumnya dalam menjalankan fungsi intermediasi yakni melalui 

pemberian kredit kepada masyarakat atau unit-unit usaha yang 

membutuhkan dana agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi. 

3. Peneliti lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian 

selanjutnya agar hasilnya lebih baik dari penelitian sebelumnya.   

 



5 
 

 
 

E. Metode Analisis Data 

    Teknik analisis penelitian pengaruh nilai tukar rupiah suku bunga, inflasi 

dan cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar di Indonesia ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan metode ordinary least square 

(OLS). Persamaan estimasi yang digunakan adalah (Gujarati, 2012):  

 

D(JUB)t = β0 + β1D(KURS)t + β2D(CD)t + β3SBt + β4INFt + µt 

Keterangan : 

JUB  =   Jumlah uang beredar (rupiah) 

KURS  =   Nilai tukar rupiah (rupiah/bulan) 

CD  =   Cadangan devisa (rupiah/bulan) 

SB    =   Suku bunga (persen/bulan) 

INF  =   Inflasi (persen/bulan) 

D   =   Selisih/delta 

       =   Konstanta 

           =   Koefisien regresi berganda 

ut    =   Variabel pengganggu   

  

F. Sistematika Penulisan 

   Agar penulisan tertulis secara sistematis guna untuk mempermudah 

pemahaman, maka penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB  I PENDAHULUAN 
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   Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisisis data dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

   Dalam bab ini menguraikan tinjauan teori yang merupakan dasar teoritis 

penulisan, pengertian tentang  jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, suku 

bunga, inflasi dan cadangan devisa terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia, penelitian terdahulu dan uraian hipotesis dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

   Dalam bab ini menguraikan tentang variabel penelitian dan operasional 

variabel, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini beserta 

penjelasan tentang pengumpulan data, serta uraian tentang metode analisis 

yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

   Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, 

deskrripsi data penelitian, hasil analisis data yang menitikberatkan pada hasil 

olah data sesuai dengan alat dan teknik yang digunakan, serta interpretasi 

hasil. 

BAB V PENUTUP 

   Pada bab ini disampaikan simpulan dan saran yang dapat diambil dari 

penelitian yang dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


