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ANALISIS PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, SUKU BUNGA, 

DAN KURS TERHADAP TINGKAT INFLASI DI INDONESIA  

TAHUN 2009.I–2017.IV 

 

Abstrak  

Inflasi merupakan hal yang sangat populer dalam perkembangan moneter 

Indonesia. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki peran penting dalam 

menjaga inflasi pada posisi yang aman. Pentingnya pengendalian inflasi 

didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil 

memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jumlah Uang Beredar 

(JUB), Suku Bunga (SBI), Kurs, terhadap Inflasi di Indonesia Tahun 2009.I-

2017.IV. Alat Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error 

Correction Model (ECM) sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat Inflasi di Indonesia Tahun 2009.I-2017.IV 

Kata Kunci: Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, Nilai Tukar Kurs 

 

Abstract  

Inflation is a very popular thing in Indonesia's monetary development. Bank 

Indonesia as the Central Bank has an important role in maintaining inflation in a 

safe position. The importance of controlling inflation is based on the consideration 

that high and unstable inflation has a negative impact on the socio-economic 

conditions of the community. This study aims to analyze the effect of the Amount 

of Money Supply (JUB), Interest Rate (SBI), Exchange Rate, on Inflation in 

Indonesia 2009.I-2017.IV. The Analysis Tool used in this study is the Error 

Correction Model (ECM) so that it can find out the factors that influence the level 

of Inflation in Indonesia 2009.I-2017.IV 

Keywords: Inflation, Amount of Circulating Money, Interest Rate, Exchange Rat 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu peristiwa penting dan hampir dijumpai semua Negara di dunia 

adalah inflasi. Inflasi berasal dari bahasa latin “inflance” yang berarti 

meningkatkan. Secara umum inflasi adalah perkembangan dalam 

perekonomian, dimana harga dan gaji meningkat, permintaan tenaga kerja 

melebihi penawaran dan jumlah uang yang beredar sangat meningkat. Inflasi 

selalu ditandai dengan peningkatan harga-harga secara cepat. Inflasi 
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merupakan proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan berlaku 

terus-menerus. Ini tidak berarti bahwa harga berbagai macam barang itu naik 

dengan persentase yang sama. Mungkin dapat terjadi kenaikan harga umum 

barang secara terus-menerus selama periode tertentu, kenaikan yang terjadi 

hanya sekali saja (meskipun dalam presentase yang cukup besar) bukan 

merupakan inflasi (Nopirin, 1992:25) 

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk 

dibahas terutama berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap agregat 

makro ekonomi. Pertama, inflasi domestik yang tinggi menyebabkan tingkat 

balas jasa riil terhadap aset finansial domestik menjadi rendah (bahkan 

seringkali negatif), sehingga dapat mengganggu mobilisasi dana domestik dan 

bahkan dapat mengurangi tabungan domestik yang menjadi sumber dana 

investasi. Kedua, inflasi dapat menyebabkan daya saing barang ekspor 

berkurang dan dapat menimbulkan defisit dalam transaksi berjalan dan 

sekaligus dapat meningkatkan utang luar negeri. Ketiga, inflasi dapat 

memperburuk distribusi pendapatan dengan terjadinya transfer sumber daya 

dari konsumen dan golongan berpenghasilan tetap kepada produsen. Keempat, 

inflasi yang tinggi dapat mendorong terjadinya pelarian modal ke luar negeri. 

Kelima, inflasi yang tinggi akan dapat menyebabkan kenaikan tingkat bunga 

nominal yang dapat mengganggu tingkat investasi yang dibutuhkan untuk 

memacu tingkat pertumbuhan ekonomi tertentu (Hera Susanti dkk, 1995). 

Salah satu kebijakan dalam pengendalian inflasi adalah kebijakan 

moneter. Untuk kebijakan moneter, pada umumnya kebijakan yang dilakukan 

oleh pihak otoritas moneter untuk mempengaruhi variabel moneter, jumlah 

uang beredar, suku bunga SBI dan nilai tukar. Pada umumnya kebijakan 

moneter adalah dicapainya keseimbangan  intern (internal balance)  dan  

keseimbangan  ekstern (external balance). Keseimbangan   internal biasanya   

ditunjukkan   dengan   terciptanya keseimbangan kerja yang tinggi, ter 

capainya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan  dipertahankan  laju  

inflasi  yang rendah.  Disisi  lain  keseimbangan  internal biasanya ditunjukkan 

dengan neraca pembayaran yang seimbang (Insukindro, 1994:204).  
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Faktor inflasi di Indonesia juga disebabkan oleh faktor luar negeri 

mengingat bahwa  Indonesia  adalah  suatu negara  dengan  perekonomian  

terbuka yang  di tengah-tengah perekonomian dunia. Dengan keadaan seperti 

itu maka implikasinya adalah adanya gejolak perekonomian di luar negeri akan 

berpengaruh terhadap perekonomian di dalam negeri. Bagi Indonesia dalam 

upaya membangun kembali perekonomiannya tingkat  inflasi  yang  tinggi  

harus  dihindari agar  supaya momentum pembangunan yang sehat dan 

semangat dalam dunia usaha agar dapat tetap terpelihara. 

2. METODE  

2.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan Inflasi sebagai 

variabel dependen. Adapun variabel makro ekonomi berupa Jumlah Uang 

Beredar, Suku Bunga, dan Nilai Tukar (Kurs) sebagai variabel 

independen. 

2.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari lembaga atau instansi yaitu Bank Indonesia (BI) dan 

Badan Pusat Statistik (BPS).  

2.3 Metode dan Analisis Data 

Metode analisis penelitian ini adalah menggunakan estimasi model 

analis ECM (Error Corection Model) dengan menggunakan data runtut 

waktu (time series), uji asumsi klasik dan uji kebaikan model untuk 

mengetahui  pengaruh faktor-faktor moneter terhadap inflasi di Indonesia.   

Estimasi Model jangka panjang adalah sebagai berikut: 

INFt*=β0 +β1log(JUB)t + β2SBIt +β3log(KURS)t + Ut             (1) 

Keterangan: 

INF    = Inflasi 

JUB       = Jumlah uang beredar 

SBI           = BI rate 

KURS   = Kurs 
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Β1, Β2, Β3  = Parameter 

Ut          = Error Correction Term 

Sementara model jangka pendeknya : 

  Δ(INF)t = γ0 + γ1 Δlog(JUB)t + γ2 ΔSBIt + γ3 Δlog(KURS)t +  

γ4 Log(JUB)t-1 + γ5 SBIt-1+ γ6 Log(KURS)t-1 + γ7ECT + εt                (2) 

Di mana : 

γ0 = λ β0 

γ1............. γ3, koefisien jangka pendek 

γ4 = - λ(1- β1), γ5 = - λ (1- β2) , γ6 = - λ(1- β3) , γ7 = λ, untuk mencari 

koefisien jangka panjang 

ECT = log(JUB)t-1 + SBIt-1 + log(KURS)t-1 – INFt-1 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) di atas terangkum 

dalam Tabel 1 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model ECM 

 

     ̂  0.369467+1.954757Δlog(JUB)t+1.573185ΔSBIt+8.573725Δlog(KURS) 

        (0.9766)   (0.5582)                   (0.0129**)              (0.1799)          

                +0.293419log(JUB)t-1–0.196647SBIt-1– 2.104044log(KURS) t-1  

                  (0.8273)                     (0.3958)               (0.3445)                                            

+0.655274ECT t + εt          

                  (0.0002***) 

R
2
 = 0.601575; DW-Stat. = 2.353592; F-Stat. = 5.823831;  

Prob. F-Stat. = 0.000345 

Uji Diagnosis 

(1) Multikolinieritas (VIF) 

DlogJUB = 1,215996  DSBI = 1.878004  Dlog(KURS) = 2.394214  

Log(JUB)(-1) = 4.748704  SBI(-1) =  59.79413 log(KURS(-1)) = 

3.649879 

(2) {Normalitas (Jargue Berra)} 

       
2
 (0,05, 2) = 0.183050  Sig(

2
) = 0,912538 

(3) Otokrelasi (Breush-Godfrey)  


2
 (0,05, 3) = 3.604222   Sig(

2
) = 0,3075 
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(4) Heteroskedastisitas(White) 


2
 (0,05, 7) = 11.58906   Sig (

2
) = 0.1149 

(5) Uji Spesifikasi Model(Ramsey Reset) 

F (0,05, 2, 25) = 0.377777; Probability =  0.6892 

Sumber:Data Hasil Olahan, diolah.Keterangan:*Signifikan pada  = 0,01; 

**Signifikan pada  = 0,05;*** Signifikasni pada α = 0,10. Angka dalam kurung 
adalah probabilitas nilai t-statistik. 

 

Dari Tabel 1 koefisien regresi ECT (koefisien adjustment, ) terlihat 

memiliki sebesar 0 <0.655274  yang berarti memenuhi syarat 0 << 1. 

Koefisien ini memiliki nilai p atau probabilitas (signifikansi) empirik stastistik 

t sebesar 0.0002  yang berarti koefisien adjustment signifikan pada   = (0,01). 

Kedua kondisi ini memperlihatkan bahwa model terestimasi benar-benar 

merupakan model ECM, yang melalui mekanisme koreksi kesalahan dapat 

mencapaiekuilibrium teoritik jangka panjang antara variabel independen dan 

variabel dependen dalam model ekonometrik, yang dipakai dalam penelitian 

ini. 

3.1 Uji Asumsi Klasik 

3.1.1 Uji Multikolinieritas 

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolinieritas (VIF) 

 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

DLOG(JUB) 1.215996 <10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

DSBI 1.878004 <10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

DLOG(KURS) 2.394214 <10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

LOG(JUB(-1)) 4.748704 <10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

SBI(-1) 1.451220 <10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

LOG(KURS(-

1) 

3,649879   <10 Tidak menyebabkan 

multikolinieritas 

 Sumber : Data hasil olahan 
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 3.1.2 Uji Normalitas Residual 

Diketahui nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 

0,912538 yang berarti > 0,10; jadi Ho diterima, distribusi residual normal. 

3.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Diketahui nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik 

2
uji White adalah sebesar 0.1149 (> 0,10) ; jadi H0 diterima kesimpulan 

tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. 

3.1.4 Uji Autokorelasi 

Diketahui nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik 

2
uji BG sebesar 0.3075 (>0,10); jadi H0 diterima  kesimpulan tidak 

terdapat autokorelasi dalam model. 

3.1.5 Uji Spesifikasi Model  

Nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F uji 

Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0.6892 (>0,10) – jadi H0 

diterima .Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai dalam penelitian 

tepat atau linier 

3.2 Uji Kebaikan model 

3.2.1 Uji Eksistensi Model (Uji F) 

Diketahui nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F 

pada estimasi model memiliki nilai  0.000345, yang berarti < 0,01; jadi H0 

ditolak, kesimpulan model yang dipakai dalam penelitian eksis 

3.2.2 Uji Interpretasi Determinasi Regresi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukan daya ramal dari model 

terestimasi. Diketahui nilai R
2
sebesar 0,601575, artinya 60,15%. variasi 

varaiabel Inflasi (INF) dapat dijelaskan oleh variabel Jumlah Uang 

Beredar(JUB), Suku Bunga (SBI), dan nilai tukar(KURS). Sisanya 

39,85%.dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang 

tidak dimasukkan dalam model.. 
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3.3 Uji Validasi Pengaruh (Uji t) 

Hasil uji validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum 

pada Tabel 3. 

Tabel 3 

Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

 

Variabel Prob.t Keterangan 

DLOG(JUB) 0.5582>0,10 Jumlah Uang Beredar tidak 

berpengaruh signifikan dalam 

jangka pendek  

DSBI 0.0129<0,05 Suku bunga berpengaruh signifikan 

dalam jangka pendek 

DLOGKURS 

 

0.1799>0,10 Kurs tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka pendek dengan α = 

0,10 

LOG(JUB(-1)) 0.8273>0,10 Jumlah Uang Beredar tidak 

berpengaruh signifikan dalam 

jangka panjang dengan α = 0,05 

SB(-1) 0.3958>0,10 Suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan dalam jangka panjang 

dengan α = 0,05 

LOG(KURS(-

1)) 

0.3445>0,10 Kurs tidak berpengaruh signifikan 

dalam jangka panjang 

Sumber : Data hasil olahan 

3.4 Interpretasi Pengaruh Variabel Independent 

Dari uji validitas pengaruh (uji t) di atas, variabel Jumlah Uang Beredar 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dalam jangka pendek dan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dalam jangka panjang. Variabel suku 

bunga  berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dalam jangka pendek dan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dalam jangka panjang. 

Sedangkan variabel Kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dalam 

jangka pendek dan tidak berpengaruh signifikan terhadap Inflasi dalam 

jangka panjang. Interpretasi dari variabel independen pada model Error 

Correction Model (ECM) dapat diuraikan sebagai berikut: 

Variabel Suku Bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Inflasi jangka pendek. Pola hubungan antara variabel independen Suku Bunga 

dan Inflasi adalah linier-linier sehingga apabila  Suku Bunga naik satu persen 



8 
 

maka perubahan tingkat Inflasi akan naik sebesar 1.573185 persen. 

Sebaliknya apabila Suku Bunga turun 1 persen maka tingkat Inflasi akan 

turun sebesar 1.573185 persen. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Penelitian ini menggunakan estimasi model ECM, hasil ECM terlihat 

bahwa nilai koefisien ECT sudah memenuhi kriteria dengan kata lain model 

ECM dalam penelitian ini dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh 

Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga, dan Kurs terhadap tingkat Inflasi periode 

tahun 2009.I – 2017.IV. 

Hasil analisis dalam jangka pendek, variabel Jumlah Uang Beredar 

dan Kurs tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat Inflasi periode tahun 

2009.I – 2017.IV. Sedangkan variabel Suku Bunga memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap Inflasi periode tahun 2009.I – 2017.IV. 

Hasil analisis dalam jangka panjang, variabel Jumlah Uang Beredar, 

Suku Bunga, dan Kurs tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat 

Inflasi periode tahun 2009.I – 2017.IV.  

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil yang telah di dapat dari penelitian ini, maka saran yang 

dapat disampaikan adalah sebagai berikut: 

4.2.1. Bagi Investor  

Bagi para investor yang ingin berinvestasi di pasar modal, hendaknya 

memperhatikan faktor-faktor makro ekonomi seperti suku bunga SBI 

yang berpengaruh signifikan terhadap Inflasi untuk memprediksi 

pergerakan inflasi. 

4.2.2. Bagi Akademisi 

Bagi peneliti berikutnya diharapkan memperpanjang periode penelitian 

dan juga menggunakan variabel penelitian yang lebih banyak sehingga 

dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik. 

 



9 
 

4.2.3. Bagi Pemerintah 

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dila-kukan, 

pemerintah perlu berhati-hati dalam menaikkan tingkat SBI karena 

kenaikan SBI akan memberikan pengaruh yang proporsional terhadap 

kenaikan inflasi di Indonesia. 
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