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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

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. 

Negara berkembang umumnya memiliki stuktur perekonomian yang 

masih bercorak agraris dan cenderung masih rentan dengan adanya goncangan 

terhadap kestabilan kegiatan perekonomian. Ukuran kestabilan perekonomian 

yakni di mana terjadi pertumbuhan ekonomi, tidak terdapat angka pengangguran 

yang tinggi serta tingkat harga barang dan jasa yang perubahannya tidak terlalu 

berarti bagi perekonomian. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian 

yang penting, laju perubahannya selalu di upayakan rendah dan stabil agar tidak 
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menimbulkan penyakit makroekonomi yang nantinya akan memberikan dampak 

ketidakstabilan dalam perekonomian. 

Inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan kecenderungan 

naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama 

periode waktu tertentu. Dengan naiknya tingkat harga ini daya beli dari masyarakat 

akan menurun akibatnya barang-barang hasil produksi tidak akan habis terjual dan 

masyarakat akan menurunkan konsumsinya yang mengakibatkan barang-barang 

hasil produksi tidak akan habis terjual dan produsen pun tidak akan menambah 

besaran investasinya. Apabila besaran investasi berkurang hal ini akan 

menyebabkan pendapatan nasional akan menurun, yang merupakan gambaran dari 

pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan mempengaruhi kestabilan kegiatan 

suatu perekonomian yakni sebagai roda pembangunan Meskipun demikian, laju 

inflasi bukan harus ditekan serendah mungkin karena dalam mekanisme ekonomi 

di masyarakat diperlukan kenaikan harga-harga. Dengan adanya kenaikan harga-

harga barang dan jasa akan mendorong masyarakat 3 untuk melakukan kegiatan 

produksi sehingga perekonomian dapat dipacu untuk meningkatkan aktivitas 

produksi nasional (Suriani dan Asra, 2014). 

Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan hingga Maret 2020 

mencapai 2,96% (Perpusnas, 2021). Ekonom Bank Permata, Josua Pardede pun 

memperkirakan, inflasi di akhir tahun 2020 pun tak akan banyak bergerak dari 

posisi saat ini. Prediksi Josua, inflasi Indonesia di akhir bisa berada di kisaran 2,9%-

3,3%. Level ini masih dalam rentang target laju inflasi yang dipatok Bank Indonesia 

di 3,1% (Priana, 2021).  
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Menurut Josua, terkendalinya inflasi tahun 2020 dipengaruhi oleh dampak 

negatif dari virus corona terhadap perekonomian Indonesia. Di mana potensi 

perlambatan ekonomi domestik termasuk penurunan laju konsumsi rumah tangga 

sehingga akan membatasi tekanan demand pull inflation. Sementara itu dari sisi 

supply push inflation, kebijakan pemerintah yang memberlakukan physical 

distancing dan potensi karantina wilayah di beberapa daerah di Indonesia secara 

khsus di pulau Jawa, akan sedikit menggangu distribusi barang dan jasa secara 

umum. Namun demikian, risiko supply push tersebut akan berpotensi di-offset oleh 

kebijakan pemerintah untuk menjaga supply barang khususnya kebutuhan pokok, 

serta pemberian stimulus dari pemerintah seperti pembebasan tarif listrik pada 

pelanggan 450 VA, diskon 50% tagihan listrik bagi sebagian pelanggan 900 VA, 

serta potensi penurunan harga bahan bakar minyak. 

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). 
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Ketika mencetak uang untuk mendanai pengeluaran, pemerintah 

meningkatkan jumlah uang beredar dan menyebabkan inflasi. Bank Indonesia (BI) 

sebagai penentu kebijakan moneter langsung merespon laju inflasi yang sangat 

tinggi dengan meningkatkan suku bunga (Ningsih dan Zuhroh, 2010). Teori yang 

mendasari penelitian tersebut adalah ada banyak faktor yang mempengaruhi 

perubahan inflasi, secara garis besar dibagi menjadi dua bagian yaitu tarikan 

permintaan atau demandpull inflation dan desakan biaya atau cost push inflation. 

Tingkat suku bunga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan dapat 

mempengaruhi inflasi (Sutawijaya dan Zulfahmi, 2012). 

Tabel I-1 

Data Inflasi di Indonesia Tahun 2015-2019 

TAHUN 

INFLASI 

INDONESIA 

(%) 

2015  6.36 

2016  3.53 

2017  3.81 

2018  3.20 

2019  3.03 

 Sumber: World Bank (data diolah) 

Berdasarkan Tabel I-1 menunjukan bahwa, tingkat inflasi mengalami 

fluktuasi. Pada tahun 2015 tingkat Inflasi 6.36%, pada tahun 2016 hingga sampai 

tahun 2019 tingkat inflasi mengalami penurunan yang signifikan dan secara 

keseluruhan bisa dikatakan bahwa tingkat inflasi terjaga, dikarenakan pada tahun 

2016 sampai 2019 tingkat inflasi selalu menurun. 
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Grafik I-1 

Tingkat Inflasi di Indonesia tahun 2015-2019 (%) 

 

 Sumber: World Bank (data diolah) 

Gambar grafik di atas menunjukkan berapa % tingkat Inflasi di Indonesia 

pada tahun 2015-2019. Terlihat pada tahun 2015 tingkat Inflasi tinggi dibandingkan 

dengan tahun yang lain yaitu 6,36% ada beberapa faktor yang menyebabkan Inflasi 

di Indonesia tinggi, yakni adanya peningkatan biaya produksi, bertambahnya uang 

yang beredar di masyarakat, dan ketidakseimbangan antara permintaan dan 

penawaran. Dengan adanya kenaikan harga barang sehingga membuat daya beli 

masyarakat menurun, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. 

Menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup 

dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang 

miskin menjadi lebih miskin. Tetapi dilihat dari tahun 2015-2019 tingkat Inflasi di 

Indonesia menurun, bisa dikatakan tingkat Inflasi terjaga baik. 

Tingkat inflasi yang berfluktuasi di Indonesia dengan beragam faktor yang 

mempengaruhi mengakibatkan semakin sulitnya pengendalian inflasi, sehingga 
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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). 

B. Perumusan masalah 

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. 

Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong 

peningkatan harga (inflasi tinggi) melebihi tingkat yang diharapkan. Inflasi yang 

Tinggi juga dapat melemahkan nilai tukar rupiah terhadap kurs internasional 
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terutama dollar. Selain itu, Utang luar negeri yang semakin banyak jumlahnya juga 

dikhawatirkan dapat meningkatkan laju inflasi di Indonesia. 

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. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar kan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah maka 

tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Mengestimasi pengaruh harga minyak dunia terhadap inflasi di Indonesia 

tahun 2001-2019. 

2. Mengestimasi pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar inflasi di Indonesia 

tahun 2001-2019. 

3. Mengestimasi pengaruh jumlah uang beredar inflasi di Indonesia tahun 2001-

2019. 

4. Mengestimasi pengaruh utang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia tahun 

2001-2019. 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan Mampu memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi Penulis, Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta dan diharapkan penelitian ini menambah ilmu 

pengetahuan dan pengalaman bagi penulis. 
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2. Bagi Pemerintahan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

penambahan wawasan dan informasi bagi pihak–pihak terkait dalam 

menentukan kebijakan yang tepat bagi permasalahan ekonomi di Indonesia. 

3. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengetahui faktor–faktor 

yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dan hubungan setiap variabelnya. 

Sehingga masyarakat dapat ikut berperan mengendalikan inflasi dengan 

menjaga stabilitas variabel–variabel pendukung. 

E. Metode Penelitian 

E.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda Ordinary Least 

Square. Model ini akan memperlihatkan hubungan dan pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Inflasi merupakan variabel terikat sedangkan Harga 

Minyak Dunia (Po), Jumlah Uang Beredar (JUB), Nilai Tukar (KURS) dan Utang 

Luar Negeri (ULN) sebagai variabel bebas. 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 
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E.2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data 

keuangan yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk data runtut waktu (time 

series). Data yang digunakan meliputi data Inflasi, Harga Minyak Dunia, Jumlah 

Uang Beredar, Nilai Tukar dan Utang Luar Negeri periode 2001-2019. Sumber data 

berasal dari BPS RI, BI dan World Bank. 

F. Sistematika Pembahasan  

Dalam penulisan skripsi ini tersusun sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematikan 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung masalah yang sedang 

dikaji, antara lain penelitian terdahulu dan landasan teori yang terkait 

pokok pembahasan.  

BAB III: METODE PENELITIAN  

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

penelitian, teknik analisa data, kerangka pemikiran, serta hipotesis.  

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi uraian dan penjabaran tentang deskripsi pengolahan data 

dengan model regresi berganda Ordinary Least Square (OLS), 

pembahasan dan hasil analisis data serta interpretasi ekonomi.  
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BAB V: PENUTUP  

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan. 

Dalam bab ini juga berisi saran yang direkomendasikan kepada pihak 

terkait untuk dijadikan bahan referensi atau evaluasi di masa mendatang.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


