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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Dalam perekonomian Indonesia saat ini, pada umumnya transaksi 

dilakukan melalui media uang kertas (rupiah) yang merupakan alat pembayaran 

yang sah. Dengan sendirinya nilainya ditentukan berdasarkan pada standar 

moneter kepercayaan,  ini menunjukkan bahwa nilai uang rupiah tidak dijamin 

oleh seberat logam tertentu, tetapi ditentukan oleh pemerintah melalui Bank 

Indonesia. Hal ini karena Bank Indonesia adalah lembaga yang mempunyai hak 

untuk mencetak dan mengedarkan uang rupiah sebagai uang kartal (Insukindro, 

1995:20). 

Uang di Indonesia mengalami perkembangan sesuai dengan 

berkembangnya kebijakan-kebijakan  pemerintah . Berbagai kebijakan ini 

membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaku ekonomi di Indonesia dalam 

mengalokasikan kekayaannya dibandingkan pada masa-masa sebelumnya karena 

jumlah uang yang diminat mungkin dipengaruhi oleh institusi yang ada dan 

peraturan-peraturan serta tehnologi. Hal ini juga mempengaruhi perkembangan 

dalam uang beredar yang semula sebagai uang kartal ditambah uang giral 

(demand deposit money) telah mempengaruhi perkembangan. Selanjutnya 

muncullah deposit berjangka dan tabungan (Sugiyanto, 1995:163). 
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Uang didefinisikan masing-masing menurut tingkat likuiditasnya 

(Nopirin,  1992: 3). 

1. M1 adalah uang kertas dan uang logam ditambah simpanan dalam 

bentuk rekening koran (demand deposit). 

2. M2 adalah M1 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka (time 

deposit) pada bank-bank umum. 

3. M3 adalah M2 ditambah tabungan ditambah deposito berjangka pada 

lembaga-lembaga keuangan non bank. 

M1 yang paling likuid,  sebab proses menjadikannya uang kas sangat 

cepat dan tanpa adanya kerugian nilai. Sedang M2 karena mencangkup deposito 

berjangka maka likuiditasnya lebih rendah. Untuk menjadikannya uang kas,  

deposito berjangka perlu waktu (3, 6 atau 12 bulan). Dan apabila dijadikannya 

uang kas sebelum jangka waktu tersebut maka dikenakan denda (Nopirin,  

1992:3). 

Kebijakan moneter di Indonesia sebagai salah satu bagian intregal 

ekonomi mempunyai peran penting dalam pemerataan pembangunan. Kebijakan 

moneter bank sentral/Bank Indonesia sedemikian besar hingga merupakan faktor 

penentu kestabilan perekonomian keseluruhan. Aliran moneter yang dikenal 

sebagai mashab monetaris menganggap peran uang sedemikian unik dan strategis, 

hingga kebijakan moneter diberi kedudukan dominan, sedangkan kebijakan fiskal 

di nomor duakan. Kebijakan moneter selalu ditujukan dan dipusatkan untuk 
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mengatur dan mengawasi jumlah uang beredar(M2) yang sesuai demgan 

pertumbuhan ekonomi (Laporan Bank Indonesia).  

Dalam proses pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan 

indikator yang sesuai dengan penentuan jumlah uang beredar dilihat dari tingkat 

likuiditas yaitu penentuan uang kartal, uang giral dan time deposit (M2 = kartal + 

DD + TD). Indikator tingkat likuiditas memberikan arah kegiatan serta cara 

mengatur efektifitas kegiatan ekonomi, untuk menentukan besarnya jumlah uang 

beredar tidaklah mudah. Ketidakseimbangan jumlah uang beredar dalam 

masyarakat dengan jumlah output dipasar akan menganggu kestabilan 

perekonomian. Jika terlalu banyak peredaran uang akan mengakibatkan inflasi, 

sedangkan bila jumlah uang terlalu sedikit resesi akan timbul (Laporan Bank 

Indonesia). 

Pada bulan Juni 1983 deposito berjangka meningkat sehingga 

meningkatkan uang M2. Sejak tahun 1986, M2 meningkat lebih tajam 

dibandingkan M1 sebagai akibat pertumbuhan deposito berjangka dan tabungan 

baik dalam rupiah maupun mata uang asing. Ini sebagian diakibatkan oleh 

devaluasi rupiah sebesar 31% pada September 1986, pada 1988 yang menurunkan 

reserve requirement dari 15% menjadi 2% membuat M2 meningkat semakin 

cepat. Tingginya tingkat pendapatan mendorong seseorang untuk menempatkan 

sebagai uang yang dimilikinya dalam deposito berjangka dan tabungan yang 

memberikan bunga. Uang dalam arti sempit(M1)tumbuh rata-rata 8% uang kartal 

tumbuh rata-rata 10, 39% pertumbuhan ideal tersebut telah mencerminkan 
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peningkatan kepercayaan pada rupiah, walaupun pertumbuhan simpanan relatif 

kecil yakni 3, 9% dan simpanan (deposito) meningkat dari 37, 62% pada awal 

tahun 2002 menjadi 43, 8% pada awal tahun 2003 (www.bi.go.id). 

Berdasarkan gambaran perekonomian Indonesia tersebut maka penulis 

ingin meneliti likuiditas perekonomian (M2)di Indonesia sehingga penulis 

mengambil judul ”ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS TINGKAT SUKU 

BUNGA DEPOSITO TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR (JUB) DI 

INDONESIA TAHUN 1975-2005 (PENDEKATAN KAUSALITAS ECM)”.       

   

B. Perumusan Masalah 

Dalam hal ini penulis ingin menganalisis hubungan kausalitas tingkat suku  bunga 

deposito terhadap jumlah uang beredar (JUB) di indonesia tahun 1975-2005.. 

Maka berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan permasalahan 

bagaimana pola dan arah kausalitas antara tingkat suku    bunga deposito terhadap 

jumlah uang beredar (jub) di indonesia tahun 1975-2005 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pola dan arah kausalitas kausalitas tingkat suku    

bunga deposito terhadap jumlah uang beredar (JUB) di indonesia tahun 1975-

2005. 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui hubungan likuiditas tingkat suku bunga deposito terhadap 

kurs dollar as di indonesia. 

2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam peredaran uang di Indonesia,  dalam hal ini Bank 

Indonesia (BI). 

3. Sebagai bahan informasi dan penambahan wawasan bagi pihak-pihak 

terkait dengan permasalahan ekonomi indonesia. 

4. Menambah bahan informasi yang menguatkan dan memperkaya penelitian 

yang pernah dilakukan.  

5. Sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ada 

kaitannya dengan masalah ini. 

6. Penelitian ini merupakan salah satu proses aplikasi dari teori-teori 

ekonomi yang telah diterima penulis selama studi.  

 

E. Metodologi Penelitian 

1. Data dan sumber data 

Penelitian ini difokuskan pada analisis mengenai pengaruh Likuiditas 

tingkat suku bunga deposito,  terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Dan 
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merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif dengan mengambil data pada 

tahun 1975 sampai 2005. 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai buku yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

Data-data tersebut diperoleh dari berbagai buku laporan Bank 

Indonesia (BI) dan BPS. Dan merupakan data yang mencangkup tahun 1997 

sampai 2005. 

2. Alat dan Model Analisis 

          Dalam penelitian ini digunakan uji kausalitas ECM (Error Correction 

Model). Spesifikasi Model yang digunakan adalah : 

Persamaan 1 :  Tingkat Suku Bunga Deposito terhadap Jumlah Uang Beredar    

∆(SBD)t = γ0  +  γ1∆LN(JUB)t  + γ2LN(JUB)t - 1  +  γ3ECT + νt ...................(1) 

ECT   =  LN(JUB)t - 1  -  SBDt- 1 

  

Persamaan 2 : Jumlah Uang Beredar terhadap Tingkat Suku Bunga Deposito   

∆LN(JUB)t = γ0  +  γ1∆(SBD) t  + γ2 SBD t - 1  +  γ3ECT + νt ...........................(2) 

ECT   =    SBD t- 1 – LN(JUB)t - 1 

 
 

Dimana : 

SBD = Tingkat Suku Bunga Deposito      

JUB = Jumlah Uang Beredar  

LN = Logaritma Natural 

t-1 = Tahun Sebelumnya 
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∆ = Perubahan 

γ0 = Konstanta 

γ1 = Koefisien Regresi 

γ3 = Koefisien Penyesuaian 

ECT = Error Correction Term 

νt = Variabel Pengganggu 

 

Persamaan (1) merupakan persamaan untuk menguji hipotesis antara 

tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah uang beredar,  sedangkan 

persamaan (2) untuk menguji hipotesis antara jumlah uang beredar terhadap 

tingkat suku bunga deposito. 

3. Metode Analisis data 

             Alat analisis yang digunakan untuk menguji hubungan timbal balik 

atau kausalitas antara tingkat suku bunga deposito terhadap jumlah uang 

beredar adalah model dinamis koreksi kesalahan (ECM). Langkah pertama 

adalah uji stasioneritas data dan kointegrasi. Pengujian ini diperlukan untuk 

melihat apakah data yang digunakan adalah stasioner atau tidak stasioner. 

a. Uji stasioner data 

Uji stasioner data pada model ECM dilakukan dengan mengaplikasi 

uji akar-akar yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller yaitu DF 

(Gujarati,  1995). 
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b. Uji Kointegrasi 

Uij kointegrasi dilakukan dengan metode kointegrasi berdasarkan 

residual yang kemudian mengadopsi pengujian akar-akar unit dari Dickey 

dan Fuller.   

c.  Uji Kausalitas Error Correction Model (ECM)  

Uji kausalitas selain mengukur kekuatan hubungan antara dua 

variable atau lebih,  juga menunjukkan arah pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat (Kuncoro, 2001).  

• Kausalitas satu arah 

Y   X artinya Y mempengaruhi X dan tidak berlaku sebaliknya. 

• Kausalitas dua arah yaitu  X          Y artinya ada hubungan simulan 

antara X dengan Y .Dengan kata lain X mempengaruhi Y dan Y 

mempengaruhi X 

• Tidak ada hubungan kausalitas antara Y dan X. 

d. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan estimator garis regresi yang memiliki sifat 

BLUE (best linier unbiased estimation),  maka model yang dipakai harus 

memenuhi kriteria Uji Asumsi Klasik. Adapun Uji Asumsi Klasik yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Multikoliniearitas,  Uji 

Normalitas,  Uji Otokorelasi,  dan Uji Ketepatan Spesifikasi Model 

(Ramsey-Reset).   
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1. Multikoliniearitas  

Multikoliniearitas adalah suatu kondisi dimana satu atau lebih 

variabel bebas berkorelasi dengan variabel bebas lainnya,  atau dengan 

kata lain suatu variabel bebas merupakan fungsi liniear dari variabel 

bebas lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya multikoliniearitas dalam 

penelitian ini digunakan metode Klein (Gujarati,  1997: 166-167). 

2. Uji Normalitas 

Asumsi normalitas gangguan ut adalah penting sekali mengingat 

uji validitas pengaruh variabel independen baik secara serempak (uji F) 

maupun sendiri-sendiri (uji t) dan estimasi nilai variabel independen 

mensyaratkan hal ini. Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka kedua uji 

ini dan estimasi nilai variabel dependen adalah tidak valid untuk sampel 

kecil atau tertentu (Gujarati,  1995). Untuk mengetahui masalah 

Normalitas dalam penelitian ini digunakan Uji Jarque-Bera. 

3. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi terjadi apabila variabel masa lalu memiliki pengaruh 

terhadap nilai variabel masa kini,  atau masa datang. Konsekuensi dari 

keberadaan otokorelasi adalah metode regresi OLS akan menghasilkan 

estimasi yang terlalu tinggi  untuk R2. bahkan ketika estimasi nilai variasi 

Ut tidak terlalu rendah,  maka estimasi dari nilai variasi dari koefisien 

regresi mungkin akan terlalu rendah dan karenanya akan signifikan dari 

uji t dan uji F tidak valid lagi atau menghasilkan konklusi yang 
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menyesatkan ( Gujarati,  1995:411,  Johnston dan DiNardo,  1997:185-

7). Utnuk melihat keberadaan otokorelasi dalam penelitian ini digunakan 

Uji Bruesch-Godfrey. 

4. Uji Ketepatan Spesifikasi Model (Ramsey Reset). 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk menguji 

asumsi CLRM tentang linieritas model,  sehingga sering disebut juga 

sebagai uji linieritas model. Pada  pada penelitian ini digunakan uji 

Ramsey Reset yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan spesifikasi 

umum atau general test of spesification error. 

e. Uji Statistik 

Adapun Uji statistik yang dilakukan antara lain meliputi : 

1. Uji Validitas Pengaruh ( Uji t ) 

Pengujian ini bertujuan mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai 

t tabel yang diperoleh dibandingkan dengan nilai t hitung,  apabila t 

hitung lebih kecil dari min t tabel atau t hitung lebih besar dari t tabel,  

maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Uji Eksistensi Model ( Uji F )  

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan aksis atau tidak. Jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel 

maka Ho diterimayang berarti semua variabel independen tidak 
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berpengaruh terhadap variabel dependen atau model tidak eksis. 

Sebalinya,  jika F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak atau 

menerima Ha yang berarti model eksis.   

3. Uji Koefisien Determinasi Majemuk ( R2 ) 

Koefisien deteminasi menyatakan proposi atau prosentase total 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. 

Nilai R2 terletak anatar 0 dan 1,  jika R2 sama dengan 1 berarti regresi 

yang ditaksir mendekati atau menjelaskan 100% dari variasi dalam y 

(sebagai variabel dependen). Sebaliknya jika R2 sama dengan nol,  

maka model yang digunakan tidak menjelaskan sedikitpun variasi 

dalam y. 

F.  Sistematika Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tetang latar belakang masalah,  perumusan masalah,  

tujuan penelitian,  manfaat penelitian,  sitematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Di sini dikemukakan teori-teori yang menjadi pedoman penulisan yang 

diharapkan menjadi dasar yang kuat penulisan dalam menyusun 

skripsi serta hipotesis yang dijadikan dasar pemikiran oleh penulis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi keterangan rincian tetang bagaimana model yang digunakan 

dalam penelitian model tersebut diestimasikan dan diuji validitasnya. 
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BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

Dalam bab ini menguraikan tentang hubungan tingkat suku bunga 

deposito dan jumlah uang beredar (JUB). Dan juga berisi tetang 

diskripsi pengolahan data dan analisis dari hasil pengolahan data. 

BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran- saran  yang sesuai dengan hasil 

penelitian.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 




