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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam ruang lingkup kebijakan makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat 

transmisi kebijakan moneter, yang mengacu pada kebijakan otoritas moneter suatu 

negara yang menyangkut masalah-masalah moneter. Dalam perkembangan 

sejarah peradaban manusia, peranan uang dirasakan sangat penting. Hampir tidak 

ada satu pun bagian dari kehidupan ekonomi manusia yang tidak terkait dengan 

keberadaan uang. Pengalaman menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di luar 

kendali dapat menimbulkan konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi 

perekonomian secara keseluruhan. Konsekuensi atau pengaruh buruk dari kurang 

terkendalinya perkembangan jumlah uang beredar tersebut antara lain dapat 

dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel-variabel ekonomi 

utama, yaitu tingkat produksi (output) dan harga. 

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong 

peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga dalam jangka 

panjang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, apabila 

peningkatan jumlah uang beredar sangat rendah, maka kelesuan ekonomi akan 

terjadi. Apabila hal ini berlangsung terus menerus, kemakmuran masyarakat 

secara keseluruhan pada gilirannya akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut 

antara lain melatar belakangi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau 

otoritas moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang beredar dalam 

perekonomian. Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar tersebut lazimnya 
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disebut dengan kebijakan moneter, yang pada dasarnya merupakan salah satu 

bagian intergal dari kebijakan ekonomi makro yang ditempuh oleh otoritas 

moneter. 

Tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh kebijakan moneter dan kebijakan 

makro adalah pencapaian stabilitas ekonomi makro, seperti stabilitas harga 

(rendahnya laju inflasi), pertumbuhan ekonomi serta tersedianya 

lapangan/kesempatan kerja. Secara prinsip terdapat beberapa strategi dalam 

mencapai tujuan kebijakan moneter. Masing-masing strategi memiliki 

karakteristik sesuai dengan indikator nominal yang digunakan sebagai nominal 

anchor (dasar acuan). Beberapa strategi pelaksanaan kebijakan moneter tersebut 

antara lain : (1) exchange rate targeting/penargetan nilai tukar, (2) monetary 

tergeting/penargetan besaran moneter, (3) inflation targeting/penargetan inflasi, 

(4) implicit but not explicit anchor/strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang 

tegas.  

Tingginya angka inflasi dapat berdampak pada sektor perbankan. Oleh karena 

itu, Bank Indonesia juga perlu untuk menetapkan tingkat suku bunga (BI Rate) 

yang sesuai sebagai dasar atau patokan bank umum dan swasta untuk menentukan 

suku bunga mereka agar mereka dapat tetap likuid dan menguntungkan. Salah 

satu penyebab krisis yang dialami oleh Indonesia adalah inflasi yang 

berkepanjangan. Inflasi adalah suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga 

secara tajam ( absolute ) yang berlangsung secara terus-menerus dalam jangka 

waktu yang cukup lama yang diikuti dengan semakin merosotnya nilai riil 

(intrinsik) mata uang suatu negara (Khalwaty, 2000). 
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Tabel 1.1  

Tingkat Inflasi di Indonesia 

Tahun Tingkat Inflasi 

2013 8.38 % 

2014 8.36 % 

2015 3.35 % 

2016 3.02 % 

2017 3.61 % 

Sumber : Bank Indonesia 

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tentang tingkat inflasi di Indonesia lima tahun 

terakhir yaitu mulai dari tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2013 

tingkat inflasi mencapai 8.38 % dan pada tahun 2014 mengalami penurunan 

menjadi 8.36 %. Pada tahun 2015 mengalami penurunan yang signifikan yaitu 

3.35 % dan pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan sebesar 3.02 %. 

Namun, pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 3.61 %. 

Besarnya tingkat suku bunga (BI Rate) manjadi salah satu faktor bagi 

perbankan untuk menentukan besarnya suku bunga yang ditawarkan kepada 

masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap keinginan dan ketertarikan 

masyarakat untuk menanamkan dananya di bank melalui produk-produk yang 

ditawarkan. Dampak bagi bank itu sendiri, yakni dengan semakin banyaknya dana 

yang ditanamkan oleh masyarakat, akan meningkatkan kemampuan bank dalam 

menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit dimana dari kredit yang 

disalurkan tersebut, bank memperoleh profit. Sehingga, semakin banyak kredit 

yang disalurkan, berdampak pada besarnya pendapatan yang diperoleh bank 

(Almilia dan Utomo, 2006). 
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Nilai tukar mata uang asing menjadi salah satu faktor profitabilitas perbankan 

dalam menentukan kebijakan moneter karena dalam kegiatannya, bank 

memberikan jasa jual beli valuta asing. Dalam kegiatan transaksi tesebut, nilai 

tukar akan mata uang asing menjadi perhatian bank karena hal tersebut mampu 

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Dengan terjadinya fluktuasi akan nilai 

tukar mata uang asing, bank dapat memperoleh pendapatan berupa fee dan selisih 

kurs. 

Faktor ekonomi makro lain yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter 

adalah jumlah uang beredar (M1) yang menjadi salah satu alat otoritas moneter 

dengan menggunakan perubahan jumlah uang beredar (money supply). Jika bank 

sentral menurunkan giro wajib minimum maka daya ekspansi kredit bank umum 

akan meningkat, sehingga jumlah uang beredar akan bertambah.  

 

Grafik 1.1 Ekspektasi Laju Inflasi dan Realita Laju Inflasi Tahun 2013-2017 

Sumber : Bank Indonesia 

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa antara realita laju inflasi semakin 

tahun mendekati ekspektasi laju inflasi. Pada tahun 2013 ekspektasi laju inflasi 

sebesar 4.5 % dengan realita laju inflasi yang tinggi sebesar 8.38 %. Realita laju 
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inflasi tiap tahunnya mendekati dengan ekspektasi inflasi hingga pada tahun 2017 

ekspektasi laju inflasi menjadi 4.0 % dan realita laju inflasi sebesar 3.61 %. 

Bank Indonesia secara konsisten mengarahkan kebijakan moneter untuk 

menjaga stabilitas makroekonomi. Upaya menjaga stabilitas makroekonomi 

sangat penting karena akan menjadi pijakan yang kuat untuk memasuki periode 

pemulihan ekonomi.  

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kebijakan Moneter (BI Rate, 

Nilai Tukar, Dan Jumlah Uang Beredar/M1) Terhadap Inflasi                

Tahun 1999-2017”. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh kebijakan moneter (bi rate, nilai tukar, dan jumlah uang 

beredar/M1) di indonesia terhadap inflasi pada tahun 1999-2017 ? 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk menganalisis pengaruh kebijakan moneter (bi rate, nilai tukar, dan 

jumlah uang beredar/M1) di indonesia terhadap inflasi pada tahun 1999-2017. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Untuk memperoleh pengetahuan tentang hubungan pengaruh kebijakan 

moneter (bi rate, nilai tukar, dan jumlah uang beredar/M1) di indonesia 

terhadap inflasi. 
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2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu panduan bagi

pemerintah dalam melakukan kebijakan peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan

menambah wawasan berpikir bagi peneliti lebih lanjut, khususnya dalam 

pengembangan teori pengaruh kebijakan moneter (bi rate, nilai tukar, dan 

jumlah uang beredar/M1) terhadap inflasi. 

E. Metode Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

diskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif untuk mendeskripsikan 

fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan, 

analisis kuantitatif untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang diukur, 

diuji dan diinformasikan dalam bentuk tabel dan lainnya). Tahapan analisis 

kuantitatif terdiri dari pembentukan model persamaan dasar. 

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan moneter yang 

dilakukan oleh Bank Indonesia selama periode 1999-2017. Sementara variabel 

yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, bi rate, nilai tukar, dan 

jumlah uang beredar (M1). 
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Fungsi atau model regresi dalam penelitian ini di modifikasi dari Harjunata, 

at.all (2016) adalah sebagai berikut : 

                                        

Keterangan : 

INF : Inflasi (Persen) 

BI RATE : BI Rate (Persen) 

KURS : Nilai Tukar (Rp/US$) 

JUB : Jumlah Uang Beredar/M1 (Miliar Rupiah) 

β0      : Konstanta 

β1, β2, β3 : Koefisien regresi variabel bebas 

ln : Operasional Logaritma Natural 

u     : Komponen error (error term) 

t     : Periode waktu penelitian (Tahun 1999-2017) 

2. Jenis dan Sumber Data

Explanatory research merupakan jenis dari penelitian ini serta penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Prasetyo dan Jannah (2009), 

“explanatory research merupakan penelitian yang melihat hubungan antara 

variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah disusun sebelumnya” . Data 

bersumber dari Bank Indonesia, website resmi Badan Pusat Statistik, website 

resmi Kemendag, World Bank, publikasi dari penelitian terdahulu, buku, media 

internet dan jurnal. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder time series. 

Menurut Prasetyo dan Jannah (2009:201), “data time series merupakan data yang 

menjelaskan suatu fenomena yang disusun secara berurutan sesuai dengan 
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kronologis atau disusun berdasarkan runtutan waktu sebenarnya”. Data yang 

digunakan dari penelitian ini adalah seluruh data time series inflasi, bi rate, nilai 

tukar, jumlah uang beredar (M1) selama periode 1999-2017. 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran singkat, penelitian ini dibagi menjadi lima bab 

yang secara garis besarnya disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang 

sedang dikaji, antara lain pengertian dan teori terkait pokok 

bahasan yang akan dijelaskan, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran teoritis, dan hipotesis penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, data dan sumber data, 

metode penelitian, serta teknik analisa data. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian berupa pengaruh 

kebijakan moneter di indonesia terhadap inflasi, bi rate, nilai 

tukar, jumlah uang beredar (M1) serta dilengkapi dengan 

pembahasan atas hasil diatas. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan. Dalam hal ini juga berisi saran yang 

direkomendasikan kepada pihak terkait atas dasar temuan untuk 

dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

       LAMPIRAN 

 

 

 




