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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat dari berbagai indikator     

makroekonomi. Indikator-indikator makroekonomi tersebut di antaranya adalah 

nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, defisit neraca perdagangan dan inflasi. Dari 

berbagai indikator makroekonomi, inflasi merupakan salah satu indikator penting 

bagi perekonomian suatu negara. Inflasi memberikan pengaruh yang cukup besar 

terhadap pencapaian beberapa tujuan kebijakan makroekonomi, seperti 

pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan keseimbangan 

neraca pembayaran. Perkembangannya yang terus meningkat memberikan 

hambatan pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi merupakan suatu 

fenomena ekonomi dalam masyarakat yang dapat terjadi secara alamiah. Inflasi 

adalah proses kenaikan harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung 

secara terus menerus (Mankiw, 2018:167). 

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada inflasi yang tinggi dan 

tidak stabil akan memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil 

masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun. Kedua, 

inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku 

ekonomi dalam mengambil keputusan. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih 

tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat 
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bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan 

pada nilai rupiah. 

   Perbedaan tingkat bunga internasional dan domestik disebabkan oleh dua 

alasan, pertama: Resiko negara yang dicerminkan oleh resiko politik karena 

memberi pinjaman disebuah Negara, dan kedua: perubahan yang diharapkan dalam 

kurs riil. Ekspektasi bahwa mata uang akan kehilangan nilainya di masa depan akan 

menyebabkan mata uang itu kehilangan nilainya saat ini. Sehingga tingkat bunga 

domestik ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah dengan resiko politik  

(Mankiw,2007). 

 Pada umumnya, masyarakat menginginkan biaya kebutuhan hidup yang 

stabil dari waktu ke waktu, serta menginginkan pendapatan yang meningkat dari 

waktu ke waktu atau secara makro terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 

disertai stabilitas ekonomi yang mantap. Stabilitas ekonomi diperlukan agar dapat 

menjaga pendapatan masyarakat tersebut tidak tergerus oleh kenaikan harga 

(inflasi) dengan begitu masyarakat akan menjadi lebih makmur (Boediono, 2010). 

Untuk mencapai stabilitas harga dan tingkat inflasi yang diinginkan, 

dibutuhkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien yang 

diikuti pula dengan kebijakan ekonomi lainnya. Sesuai Undang-Undang No. 23 

Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang telah diubah menjadi Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, mengenai kebijakan moneter, 

disebutkan bahwa Bank Indonesia diberi amanah sebagai otoritas moneter ganda 

yang dapat menjalankan kebijakan moneter konvensional maupun kebijakan 



3 
 

moneter syariah dengan tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah yaitu kestabilan harga (inflasi) dan nilai tukar rupiah (OJK, 2010). 

Perkembangan tingkat inflasi Indonesia selama periode 2000-2018 tersaji pada 

Grafik  1.1.  

Grafik 1.1 

Tingkat inflasi di Indonesia periode 2000-2018 

 

Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik) 2019, diolah.  

Dari Grafik I-1 terlihat tingkat inflasi di Indonesia setiap tahunnya 

mengalami fluktuatif yang beragam dari tahun 2000-2018. Pasca krisis yang terjadi 

pada tahun 1997/1998 tingkat inflasi menunjukan sesuatu yang positif  (membaik) 

pada tahun 2000 sebesar 9,35 persen. Namun pada tahun 2001 tingkat inflasi  

mengalami kenaikan menjadi 12,55 persen, tingginya tingkat inflasi itu disebabkan 

oleh kenaikan harga komoditas pangan seperti beras dan daging. Tahun 2002 

tingkat inflasi mengalami penurunan sebesar 2,52 persen menjadi 10,03 persen, 
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tekanan inflasi itu disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, tarif dasar 

listrik dan tarif telepon. Tahun 2003-2004 tingkat inflasi cukup stabil. Pada tahun 

2005 tingkat inflasi mengalami kenaikan sebesar 17,11 persen, hal ini disebabkan 

oleh kenaikan harga minyak dunia. Dalam rangka mengendalikan ekspektasi dan 

pencapaian sasaran inflasi jangka menengah panjang, Bank Indonesia menempuh 

kebijakan moneter yang cenderung ketat. Kebijakan moneter cenderung ketat 

tercermin pada kenaikan suku bunga secara bertahap. Pada Pebruari 2005 tercatat 

suku bunga secara bertahap. Pada Pebruari 2005 tercatat suku bunga sebesar 7,43 

persen perlahan meningkat menjadi 8,25 persen pada juni 2005 dan 12,75 persen 

pada desember 2005 (Bank Indonesia, 2005). 

Tingkat inflasi mulai membaik pada tahun 2006-2007. Pada tahun 2008 

terjadi kenaikan yang signifikan sebesar 11,06 persen. Fenomena itu disebabkan 

oleh  kenaikan harga minyak dunia. Selain itu meningkatnya harga komoditas 

pangan dunia sejak akhir 2017 yang otomatis meningkatkan biaya pokok produksi 

perusahaan juga memberikan kontribusi angka inflasi yang sangat besar. 

Peningkatan pengeluaran pemerintah juga dapat berkontribusi dalam meningkatkan 

inflasi (Mishkin, 2008). Hal ini dapat dilihat pada tahun 2008 ketika pengeluaran 

pemerintah meningkat sebesar 10,4 persen dari tahun sebelumnya, inflasi juga 

meningkat sebesar 11,06 persen. Tahun 2009-2012 tingkat inflasi cukup stabil. 

Tahun 2013 tingkat inflasi mencapai 8,38 persen ini disebabkan oleh kenaikan 

harga BBM. Tingkat inflasi  periode 2015-2018 mulai stabil dan masih berada 

dalam target prediksi pemerintah. 
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Ginting (2016) menemukan bahwa perkembangan inflasi tahun 2004-2014 

mengalami peningkatan khususnya pada periode tahun 2005-2006 sebagai dampak 

kenaikan BBM. Pada periode 2009-2013 tingkat inflasi Indonesia berada pada level 

yang relatif stabil dan rendah, namun pada akhir tahun 2014 kembali inflasi di 

Indonesia mengalami tekanan akibat dampak perubahan kebijakan subsisdi BBM. 

Dampak dari kebijakan ini menyebabkan terjadi peningkatan inflasi di Indonesia. 

Selain itu pada penelitian ini dikatakan bahwa pemerintah harus melakukan 

pengendalian level inflasi di Indonesia dengan cara mengendalikan nilai tukar pada 

level yang rendah dan stabil serta mengontrol secara ketat jumlah uang beredar. 

Endri (2008) menemukan bahwa inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh 

faktor eksternal dan faktor internal. Pengaruh faktor eksternal tidak terlepas dari 

karakteristik Indonesia sebagai negara small open economy. Perekonomian 

Indonesia diproyeksikan sebagai negara yang berkarakteristik small open economy 

dimana konsekuensi yang ditimbulkan yaitu stabilitas perekonomian domestik akan 

rawan terhadap guncangan yang ditimbulkan oleh perekonomian dunia. Adapun 

small open economy merupakan karakteristik suatu negara yang termasuk dalam 

bagian kecil dari pasar dunia yang memiliki pengaruh kecil pada perekonomian 

dunia. Inflasi juga dipengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal 

dari dalam negeri, seperti perubahan kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan 

kebijakan dibidang harga.   

 Langi (2014) menemukan bahwa suku bunga berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap tingkat inflasi di Indonesia, berbeda dengan jumlah uang 

beredar yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat inflasi di 
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Indonesia dan temuan tersebut tidak sejalan dengan teori yang menyatakan apabila 

jumlah uang beredar bertambah maka tingkat inflasi akan meningkat.  

Faktor lain yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dari sisi permintaan 

adalah permintaan musiman. Dibandingkan dengan Malaysia, Thailand dan 

Pakistan, Indonesia memiliki dampak inflasi yang lebih tinggi dalam triwulan di 

mana Idul Fitri berlangsung (Hutabarat, 2005).   

Ridwan et al (2013) dengan menggunakan data panel propinsi menemukan 

bahwa variabel upah turut berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Respon 

kenaikan upah terhadap kenaikan inflasi terjadi secara gradual dan memerlukan 

waktu.  Kenaikan inflasi akan direspon dengan kenaikan upah melalui kebijakan 

kenaikan UMR oleh Pemerintah. Kenaikan upah tersebut, sebagaimana hasil survey 

terutama mengenai perilaku penetapan harga, pada tahap tertentu akan direspon 

oleh perusahaan dengan menaikkan harga jual produknya sehingga mengkibatkan 

inflasi kembali meningkat. Dengan tingkat inflasi yang relatif tinggi akan sulit 

untuk mempertahankan unit labour cost (ULC) yang rendah. Selanjutnya, 

peningkatan ULC tersebut akan kembali memengaruhi tingkat inflasi pada periode 

berikutnya (second-round inflation). 

Berdasarkan pada latar belakang di muka penelitian ini akan mengamati 

pengaruh jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pengeluaran 

pemerintah, suku bunga, jumlah tenaga kerja dan harga minyak dunia terhadap 

inflasi di Indonesia periode 2000-2018 . 
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B. Rumusan Masalah 

Bagaimana arah dan besarnya pengaruh variabel jumlah uang beredar, 

nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, pengeluaran pemerintah, suku bunga, jumlah 

tenaga kerja dan harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia. 

C. Tujuan Penelitian 

Menghitung arah dan besarnya pengaruh jumlah uang beredar, nilai tukar 

rupiah terhadap dollar AS, pengeluaran pemerintah, suku bunga, jumlah tenaga 

kerja dan harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

informasi yang berguna dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi 

di Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan dalam mengatasi inflasi di Indonesia. 

Di sisi akademik, penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu 

ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu 

pengetahuan yakni dapat menambah khasanah penelitian sejenis yang telah ada dan 

sebagai perbandingan seseorang yang ingin melakukan penelitian selanjutnya. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi Ordinary Least Square (OLS) dengan model ekonometrika sebagai berikut: 
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𝐼𝑁𝐹𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝐽𝑈𝐵𝑡 + 𝛽2𝑙𝑜𝑔𝐸𝑀𝑃𝑡 + 𝛽3𝑙𝑜𝑔𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡 + 𝛽4𝑙𝑜𝑔𝐺𝑂𝑉𝑡 + 𝛽5𝐵𝐼_𝑅𝐴𝑇𝐸𝑡 +

𝛽6𝑙𝑜𝑔𝑃𝑂𝑡  

Di mana :  

𝐼𝑁𝐹𝑡   : Inflasi di Indonesia (persen) 

𝐽𝑈𝐵𝑡   : Jumlah uang beredar (milyar rupiah) 

𝐸𝑀𝑃𝑡   : Jumlah tenaga kerja (juta orang) 

𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡  : Nilai tukar rupiah terhadap USD (Rupiah) 

𝐺𝑂𝑉𝑡   : Pengeluaran pemerintah (milyar rupiah) 

𝐵𝐼_𝑅𝐴𝑇𝐸𝑡  : Suku bunga (persen) 

𝑃𝑂𝑡   : Price Oil (US$/Barel) 

𝜀𝑡    : Error term (faktor kesalahan) 

𝛽0    : Konstanta 

𝛽1 …𝛽6 : Koefisien regresi variabel independen 

t   : tahun ke t 

E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder tersebut berupa data runtut waktu (time series) dengan frekuensi tahunan 

dari tahun 2000 - tahun 2018. Untuk data Inflasi, suku bunga, jumlah uang beredar, 

nilai tukar, jumlah tenaga kerja dan belanja negara diperoleh dari situs 

(https://www.bps.go.id). Untuk data seperti harga minyak dunia diperoleh dari situs 

(https://www.worldbank.org). Penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan 

Ordinary Least Square (OLS). 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang 

tersusun sebagai berikut :  

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan ini dikemukakan latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini menyajikan teori-teori tentang inflasi, penelitian terdahulu dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menyajikan pembahasan alat analisis, model ekonometrika, 

definisi operasional variabel dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil estimasi, interpretasi kuantitatif dan interpretasi 

ekonomi. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menyajikan kesimpulan yang dapat ditarik dari analisis kuantitatif 

dan analisis ekonomi, kemudian merumuskan saran bagi pihak-pihak yang 

berwenang. 


