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ANALISIS PENGARUH HARGA MINYAK DUNIA, JUMLAH UANG 

BEREDAR, NILAI TUKAR DAN UTANG LUAR NEGERI TERHADAP 

INFLASI DI INDONESIA 

Abstrak 

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-

menerus, jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi 

mengalami kenaikan. Tujuan dari penelitian ini sendiri untuk mengetahui dan 

menganalisis pengaruh Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 

(JUB) dan Utang Luar Negeri terhadap tingkat Inflasi di Indonesia. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan time series periode 

2001-2019. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda atau 

Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukan Variabel Harga 

Minyak Dunia dan Nilai Tukar berpengaruh positif. Variabel Jumlah Uang Beredar 

berpengaruh negatif. Sedangkan Variabel Utang Luar Negeri tidak berpengaruh 

terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2001-2019. Berdasarkan uji koefisien 

determinasi (R2) variabel Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 

dan Utang Luar Negeri mampu menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap Inflasi 

dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Pemerintah 

diharapkan mampu selalu berkoordinasi dengan Bank Sentral terkait dengan 

pengurangan jumlah uang beredar. Pemerintah diharapkan dapat mengendalikan 

tingkat inflasi dengan cara melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat 

mempengaruhi inflasi tersebut seperti contohnya suku bunga, kurs dollar Amerika 

serta jumlah uang beredar. 

Kata Kunci:  Inflasi, Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 

(JUB), Utang Luar Negeri dan OLS 

Abstract 

Inflation is a process of increasing prices in general and continuously, if the price 

of goods and services in the country increases, then inflation will increase. The 

purpose of this study itself is to determine and analyze the effect of World Oil 

Prices, Exchange Rates, Total Money Supply (JUB) and Foreign Debt on the level 

of inflation in Indonesia. The data used in this study is secondary data with a time 

series for the period 2001-2019. The analytical tool used is multiple linear 

regression or Ordinary Least Square (OLS). The results showed that the World Oil 

Price and Exchange Rate variabels had a positive effect. variabel Amount of Money 

Supply has a negative effect. Meanwhile, the Foreign Debt variabel has no effect 

on Inflation in Indonesia in 2001-2019. Based on the coefficient of determination 

test (R2), the variabels of World Oil Price, Exchange Rate, Money Supply and 

Foreign Debt are able to explain the variation of their influence on inflation and the 

rest is explained by other variabels outside the research model. The government is 

expected to always be able to coordinate with the Central Bank related to reducing 

the money supply. The government is expected to control the inflation rate by 



 
 

implementing policies that can affect inflation, such as interest rates, the US dollar 

exchange rate and the money supply. 

Keywords: Inflation, World Oil Price, Exchange Rate, Money Supply (JUB), 

Foreign Debt and OLS 

 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu peristiwa moneter yang sangat penting dan dapat dijumpai hampir semua 

negara di dunia adalah inflasi (Soebagyo ,2016:95). Definisi singkat dari inflasi 

adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terusmenerus. 

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila 

kenaikan tersebut meluas kepada atau mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari 

harga barang-barang lain. 

Kestabilan harga dalam suatu perekonomian dipengaruhi oleh variabel-

variabel makro dalam perekonomian, oleh sebab itu laju inflasi sering digunakan 

sebagai indikator kestabilan ekonomi. Inflasi dapat mengakibatkan penurunan 

pendapatan rill rumah tangga, khususnya bagi para pekerja yang memiliki 

pendapatan tetap. Menurut Bank Indonesia (2016), inflasi juga dapat menghambat 

pertumbuhan rill ekonomi, memicu kenaikan tingkat pengangguran dan dalam 

jangka panjang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. 

Inflasi pada dasarnya harus dihindari seperti masalah-masalah ekonomi 

yang lainnya karena dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif untuk 

masyarakat. Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran masyarakat suatu 

negara. Merosotnya nilai uang yang secara rill dibawa oleh masyarakat adalah salah 

satu dampak yang dapat ditimbulkan oleh inflasi. Pendapatan riil masyarakat akan 

mengalami penurunan karena pendapatan masyarakat yang jumlahnya tetap dan 

tidak dapat mengikuti kenaikan harga-harga. Inflasi juga menyebabkan daya beli 

akan mengalami penurunan terutama bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang 

berpenghasilan rendah. Minat masyarakat untuk menabung juga turun karena 

karena nilai mata uang semakin turun yang disebabkan oleh naiknya tingkat inflasi 

(Saputra, 2014). 

Tingkat inflasi yang berfluktuasi di Indonesia dengan beragam faktor yang 

mempengaruhi mengakibatkan semakin sulitnya pengendalian inflasi, sehingga 

dalam pengendaliannya pemerintah harus mengetahui faktor-faktor yang dapat 



 
 

menyebabkan terbentuknya inflasi di Indonesia. Dalam perekonomian terbuka, 

kestabilan harga dapat dilihat dari nilai tukar suatu mata uang. Nilai tukar ini 

merupakan harga terhadap barang-barang dan jasa yang diminta dan ditawarkan 

oleh suatu negara. Tinggi rendahnya nilai tukar suatu mata uang dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran terhadap mata uang tersebut. Terdepresiasinya nilai 

rupiah yang tinggi akan mengakibatkan naiknya harga-harga barang terutama 

barang impor atau bahan baku industri yang belum dapat diproduksi di dalam 

negeri. Situasi tersebut mengakibatkan melambungnya inflasi, dan apabila situasi 

tersebut terjadi secara berkelanjutan dan semakin hari tingkat harga terus meningkat 

maka menyebabkan laju inflasi yang tinggi dari tahun ke tahun (Herlina, 2015). 

Berdasarkan latar belakang, diketahui bahwa laju inflasi di Indonesia 

menunjukan trend positif setiap tahunnya walaupun penurunannya masih rendah. 

Hal ini dikarenakan masih kurangnnya optimalisasi beberapa kebijakan moneter di 

Indonesia dan harga minyak dunia yang fluktuatif setiap tahunnya.Tingkat inflasi 

dapat dikendalikan dengan beberapa kebijakan moneter yang sesuai dengan 

permasalahan perekonomian. Kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah 

terlepas dari kegiatan pembayaran uang. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengestimasi pengaruh 

harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dollar, jumlah uang beredar, dan 

utang luar negeri terhadap Inflasi di Indonesia tahun 2001-2019. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda Ordinary Least Square. 

Inflasi merupakan variabel terikat sedangkan Harga Minyak Dunia, Jumlah Uang 

Beredar, Nilai Tukar dan Utang Luar Negeri sebagai variabel bebas. 

2.2. Teknik Analisis Data 

Model analisis dalam penelitian ini memodifikasi artikel Panjaitan dan Wardoyo 

(2016) dan Komariyah (2016). Diformulasikan sebagai berikut: 

(INFt)=β0 + β1 ln(POt) + β2 ln(KURSt) + β3 ln(JUBt) + β4 ln(ULNt) + µi  

di mana : 



 
 

INF  = Tingkat Inflasi di Indonesia (%) 

Po  = Harga Minyak Dunia (US$/barel) 

KURS  = Nilai Tukar (Rupiah) 

JUB  = Jumlah Uang Beredar (Milyar Rupiah) 

ULN  = Utang Luar Negeri (Juta US$) 

Ln   = Logaritma 

β0   = Konstanta  

µi  = Error Term 

β1 β2 β3 β4 = Koefisien regresi 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Estimasi 

Hasil estimasi model ekonometrik di atas beserta uji pelengkapnya terangkum 

dalam Tabel 1 berikut: 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Ekonometri 

 
INF𝐭 = − 194,810 + 11, 079ln(POt) + 33,769ln(KURSt) − 21,650ln(JUB𝑡) + 13,140ln(ULN𝑡) + 𝜀𝑡  

  (0,0020)*  (0,0025)* (0,0079)*   (0,2048)  

 
 R2 = 0,729; DW = 2,707; F = 8,753; Prob F = 0,001  

  
Uji Diagnosis  

1. Multikolinieritas (VIF)  

ln(PO) = 4,871; ln(KURS) = 7,905; ln(JUB) = 68,142; ln(ULN) = 47,181  

2. Normalitas (Jarque-Bera)  

JB(2) = 0,088; Prob. JB (2) = 0,957 

3. Autokorelasi (Breusch-Godfrey)  

 χ2(3) = 6,645; Prob. (3) = 0,084  

4. Heteroskedastisitas (White)  

 χ2(12) = 13,806; Prob. (12) = 0,313 

5. Linieritas (Ramsey RESET) 

F(2,11) = 3,569; Prob. F(2,11) = 0, 064  

 
Sumber: Lampiran II-VII, Keterangan: *Signifikan pada α 0,01; **Signifikan 

pada α 0,05; ***Signifikan pada α 0,10. Angka dalam kurung adalah signifikansi 

(p value) t statistik  



 
 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah menggunakan uji VIF (Variance 

Inflation Factors). Apabila nilai VIF > 10 maka terdapat masalah multikolinieritas 

dalam model dan apabila nilai VIF < 10 maka terdapat masalah multikolinieritas 

dalam model. Hasil uji VIF terlihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 

Hasil Uji VIF 
 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

ln(PO)  4,87110 <10 tidak terdapat masalah multikolinieritas 

ln(KURS) 7,90472 <10 tidak terdapat masalah multikolinieritas 

ln(JUB) 68,14195 >10 terdapat masalah multikolinieritas 

ln(ULN) 47,18065 >10 terdapat masalah multikolinieritas 

Sumber: Tabel 1 

3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Normalitas residual model terestimasi akan diuji memakai uji Jarque-Bera (JB). 

H_0 uji JB adalah distribusi residual model terestimasi normal; dan H_A-nya 

distribusi residual model terestimasi tidak normal. H_0 diterima jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB > α; H_0 ditolak jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB ≤ α. 

Output regresi model OLS menunjukkan nilai statistik probabilitas JB 

0,9571 > 0,05, maka H0 diterima. Kesimpulannya residual terdistribusi normal. 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi akan diuji dengan uji Breusch-Godfrey (BG). H_0 dari uji BG adalah 

tidak terdapat masalah autokorelasi dalam model terestimasi; H_A-nya terdapat 

autokorelasi dalam model terestimasi. H_0 diterima apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2  uji BG > α; H_0 ditolak apabila 

nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2  uji BG ≤ α 

Output regresi model OLS menunjukkan probabilitas statistik χ2 0, 0841 > 

0,05 maka H0 diterima. Sehingga kesimpulannya tidak terdapat masalah 

autokorelasi. 



 
 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H_0 uji White adalah 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi; dan H_A-nya 

terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. H_0 diterima apabila 

p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 uji White > α; H_0  

ditolak apabila nilai p value, probabilitas atau signifikansi empirik statistik χ^2 uji 

white ≤ α. 

Output regresi model OLS menunjukkan probabilitas statistik χ2 0,3133 > 

0,05 maka H0 diterima. Kesimpulannya tidak terdapat masalah heterokedastisitas 

dalam model. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji memakai 

uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki H_0 spesifikasi model terestimasi 

tepat atau linier; sementara H_A-nya spesifikasi model terestimasi tidak tepat atau 

tidak linier. H_0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi 

empirik statistik F uji Ramsey Reset > α; H_0 ditolak apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset ≤ α. 

Output regresi OLS menunjukkan bahwa probabilitas statistik F 0, 0639 > 

0,05 maka H0 diterima. kesimpulannya adalah model linier (Spesifikasi model 

benar). 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Eksistensi Model Terestimasi 

Model terestimasi eksis apabila seluruh variabel independennya secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi model terestimasi 

tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model terestimasi memakai uji F. 

Dalam penelitian ini, karena variabel independen model terestimasi ada empat, 

maka formulasi hipotesis ujinya adalah 𝐻0: 𝛽1 = 𝛽2 = 𝛽3 = 𝛽4 = 0, koefisien 

regresi secara simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis; 𝐻𝐴: 𝛽1 ≠

0  𝛽2 ≠ 0  𝛽3 ≠ 0  𝛽4 ≠ 0, koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol 

atau model terestimasi eksis. 𝐻0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, 



 
 

atau signifikansi empirik statistik F  > .; 𝐻0 akan ditolak jika nilai p value, proba-

bilitas, atau signifikansi empirik statistik F  . 

Dari Tabel 1, terlihat terlihat bahwa nilai signifikansi statistik F 0,001 < 

0,05. Maka H0 ditolak, sehingga model yang dipakai eksis. Artinya secara serentak 

variabel Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan Utang Luar 

Negeri berpengaruh signifikan terhadap utang luar negeri. 

3.3.2 Interpretasi Koefisien Determinasi 

Hasil estimasi regresi menunjukkan besarnya koefisien determinasi (R2) sebesar 

0,729229 yang berarti bahwa 72,92% variasi dari variabel Inflasi di Indonesia dapat 

dijelaskan oleh perubahan variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari 

variabel Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan Utang Luar 

Negeri. Sedangkan sisanya yaitu 27, 08% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas 

lain diluar model yang terestimasi.  

3.3.3 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Tabel 4 3 

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel indepeden 

Variabel t-stat Prob.t Kriteria Kesimpulan 

ln(PO)  3,85097 0,0020 <0,05 Memiliki pengaruh signifikan 

ln(KURS) 3,72724 0,0025 <0,05 Memiliki pengaruh signifikan 

ln(JUB)  -3,1329 0,0079 <0,05 Memiliki pengaruh signifikan 

ln(ULN) 1,33493 0,2048 >0,05 Tidak memiliki pengaruh signifikan 

 Sumber: Tabel 1 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis pengaruh Harga 

Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan Utang Luar Negeri terhadap 

Inflasi di Indonesia tahun 2001-2019, dengan menggunakan alat regresi linier 

berganda atau Ordinary Least Square (OLS), dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

a. Variabel Harga Minyak Dunia berpengaruh positif terhadap Inflasi di 

Indonesia tahun 2001-2019. 



 
 

b. Variabel Nilai Tukar berpengaruh positif terhadap Inflasi di Indonesia tahun 

2001-2019. 

c. Variabel Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif terhadap Inflasi di 

Indonesia tahun 2001-2019. 

d. Variabel Utang Luar Negeri tidak berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia 

tahun 2001-2019. 

e. Berdasarkan hasil pengujian klasik asumsi klasik tidak ditemukan masalah 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dalam model. Dalam uji 

normalitas tidak ditemui penyimpangan sehingga dapat dikatakan residual 

terdistribusi normal. Dalam uji lineritas menunjukkan spesifikasi model 

benar. 

f. Berdasarkan uji koefisien nilai R2 sebesar 0,729229 atau 72,92% yang 

artinya variabel Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar 

dan Utang Luar Negeri mampu menjelaskan variasi pengaruhnya terhadap 

Inflasi sebesar 72,92% dan sisanya 27,08% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model penelitian. 

g. Berdasarkan uji eksistensi model (Uji F) bahwa nilai probabilitas F Statistik 

yang diperoleh sebesar 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan model yang 

digunakan dalam penelitian ini eksis atau baik. Artinya secara serentak 

variabel Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar dan 

Utang Luar Negeri berpengaruh signifikan terhadap Inflasi di Indonesia. 

4.2. Saran 

1. Kepada Pemerintah  

Pemerintah di harapkan mampu selalu berkoordinasi dengan Bank Sentral 

terkait dengan pengurangan jumlah uang beredar. Sedangkan dalam hal 

inflasi pemerintah diharapkan mampu mengendalikan tingkat inflasi dengan 

cara melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mempengaruhi inflasi 

tersebut seperti contohnya suku bunga, kurs dollar Amerika serta jumlah 

uang beredar.  

2. Kepada peneliti selanjutnya  



 
 

Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan perlu adanya penambahan variabel 

dan subyek penelitian yang mempengaruhi Inflasi sehingga di masa yang 

akan mendatang menghasilkan suatu kesimpulan yang lebih baik dan tepat 

dibandingkan penelitian yang diadakan saat ini. 
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