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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Sektor industri merupakan sektor strategis dalam pengembangan ekonomi 

nasional karena mampu membantu mengatasi masalah ketengakerjaan terkhusus 

pengangguran. Undang – Undang (UU) Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyebutkan bahwa, 

struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor industri sebagai 

motor penggerak perekonomian yang di dukung oleh kegiatan pertanian dalam arti 

luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, 

modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan 

praktif terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang    

tangguh.  

Dalam proses pembangunan, sektor industri dijadikan sebagai prioritas 

pembangunan yang diharapkan mempunyai peranan sebagai leading sector atau 

sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2010). Leading 

sector yang dimaksud adalah dengan pembangunan industri maka memacu dan 

mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan sektor   

jasa. Sektor industri juga di dukung oleh kebijakan moneter. Kebijakan moneter 

merupakan salah satu ilustrasi kebijakan yang digunakan untuk mengatasi 

permasalahn ekonomi dengan tujuan utama adalah memelihara kestabilan nilai 

rupiah. Kebijakan moneter ini juga sebagai senjata untuk mengatur jalannya 

perekonomian dan khususnya mengendalikan ekonomi makro agar dapat berjalan 



2 
 

 

sesuai dengan yang di inginkan yaitu dengan beberapa instrument-instrument 

kebijakan moneter yang sudah ditentukan oleh pembuat kebijakan. 

Dalam ruang lingkup kebijakan makro ekonomi, sektor keuangan menjadi 

alat transmisi kebijakan moneter, yang mengacu pada kebijakan otoritas moneter 

suatu Negara yang menyangkut masalah-masalah moneter. Kebijaksanaan tersebut 

dapat didefinisikan sebagai kebijakan yang berkenaan dengan pengendalian 

lembaga keuangan, penjualan dan pembelian secara aktif surat-surat berharga oleh 

otoritas moneter sebagai pengaruh pengubah keadaan uang dan pembelian dan 

penjualan secara pasif surat berharga yang timbul dari usaha mempertahankan 

struktur suku bunga tertentu, stabilitas harga saham, atau untuk memenuhi 

kewajiban dan komitmen tertentu lainnya (Jhingan, 2000). 

Parkin (2012) menyatakan bahwa kebijakan moneter sebagai salah satu 

dari kebijakan ekonomi makro pada umumnya diterapkan sejalan dengan business 

cycle (siklus kegiatan ekonomi). Kegitan ekonomi yang dimaksud adalah sektor 

industri. Perkembangan sektor industri yang ada di Negara Indonesia terbilang 

sangat fleksibel dimana sektor industri ini mampu untuk bertahan, bahkan sebagian 

ada yang meningkat saat terjadi goncangan krisis ekonomi Dunia. Dibuktikan 

dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang besar terhadap PDB. 

Berdasarkan Tabel 1.1 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, peranan Industri 

Besar dan Sedang dalam perekonomian Indonesia cukup besar.  

Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa industri di Indonesia secara keseluruhan 

dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan selama kurun waktu 2004-2018. 

Tingginya kontribusi tersebut mencerminkan bahwa jumlah sektor industri mampu 
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menopang perekonomian di Indonesia dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang. 

Tabel 1-1 

Perkembangan Jumlah Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Indonesia 

Tahun 2004-2018 (Unit) 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan industri pada tahun 2006 -2010 

mengalami penurunan, penurunan diakibatkan karena sektor industri Besar dan 

Sedang terus mengalami kemerosotan. Kontribusi industri Besar dan Sedang pada 

tahun 2002 sebesar 27,9 persen, terus mengalami penurunan hingga tahun 2007 

turun menjadi 27,4 persen. Karena kurang kondusifnya lingkungan usaha memiliki 

implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama bagi sektor- 

sektor industri sebagai lapangan kerja utama yang merupakan salah satu motor bagi 

pertumbuhan ekonomi.  

Sedangkan pada tahun 2012-2016 sektor industri mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan, hal tersebut di sebabkan karena subsektor industri 

mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016, yaitu industri makanan dan 

minuman, industri mesin dan perlengkapan, industri logam dasar, serta industri 
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tekstil dan pakaian. Industri pengolahan Besar dan Sedang merupakan sektor 

andalan dalam menyumbang nilai ekspor Indonesia. Pada tahun 2016. Bahkan, 

dalam periode lima tahun (2012-2016), peran produk industri terus menanjak dalam 

komposisi ekspor Indonesia. Komoditas yang mendominasi lima besar ekspor 

industri pengolahan sepanjang 5 tahun terakhir, yaitu minyak kelapa sawit 

berkontribusi tinggi. 

Keadaan perekonomian Indonesia tersebut tidak lepas dari adanya 

kebijakan moneter dan fiskal. Salah satu permasalah dalam perekonomian adalah 

adanya inflasi. Hubungan antara inflasi terhadap sector industri adanya peningkatan 

inflasi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas 

(overheated). Artinya, kondisi ekonomi mengalami permintaan atas produk yang 

melebihi kapasitas penawaran produknya, sehingga harga‐harga cenderung 

mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi juga akan menyebabkan penurunan 

daya beli uang (purchasing power of money). Disamping itu, inflasi yang tinggi 

juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor dari 

investasinya. Kebijakan moneter diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 

dan pertumbuhan ekonomi, salah satu nya dengan pengendalian suku bunga yang 

memiliki pegaruh terhadap sektor industri yaitu adanya trend penurunan suku 

bunga SBI disertai dengan peningkatan IHSG. Kontraksi moneter yang mendorong 

pertumbuhan ekonomi.  

Kontraksi moneter yang mendorong peningkatan suku bunga dapat 

menambah cost of capital bagi perusahaan. Selain itu, peningkatan suku bunga 

membuat nilai imbal hasil dari deposito dan obligasi menjadi lebih menarik, 
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sehingga banyak investor pasar modal yang mengalihkan portofolio sahamnya. 

Meningkatnya aksi jual dan minimnya permintaan akan menurunkan harga saham 

dan sebaliknya (Prastowo, 2008). 

Selain tingkat bunga inflasi juga berpengaruh terhadap perekonomian 

disuatu negara. Menurut Samuelson (2010) tidak semua inflasi berdampak negatif 

terhadap perekonomian, terutama jika inflasinya dalam keadaan stabil atau ringan 

yaitu dibawah sepuluh persen. Inflasi yang ringan atau stabil justru dapat 

mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena inflasi mampu 

memberikan dorongan kepada produsen untuk meningkatkan aktivitas 

produksinya. Produsen terdorong untuk melakukan aktivitas produksi karena 

dengan kenaikan harga maka produsen akan mendapatkan keuntungan atau laba 

yang lebih tinggi. Selain meningkatkan jumlah, inflasi yang ringan juga akan 

meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan. 

Perkembangan ekonomi suatu negara tertentu mengalami pasang surut 

(siklus) yang pada periode tertentu perekonomian tumbuh pesat dan pada periode 

lain tumbuh melambat. Untuk mengelola dan mempengaruhi perkembangan 

perekonomian agar dapat berlangsung dengan baik dan stabil, pemerintah atau 

otoritas moneter biasanya melakukan langkah-langkah yang dikenal dengan 

kebijakan ekonomi makro. Inti dari kebijakan tersebut pada dasrnya adalah 

pengelolaan sisi permintaan dan sisi penawaran suatu perekonomian agar mengarah 

pada kondisi keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang   

berkesinambungan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini 

memliki rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap perkembangan sector indutri besar 

dan sedang di Indonesia ? 

2. Bagaimana Pengaruh jumlah uang yang beredar terhadap terhadap 

perkembangan sektor industri besar dan sedang di Indonesia ? 

3. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap perkembangan sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia ? 

4. Bagaimana pengaruh investasi terhadap perkembangan sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan di 

atas maka penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap perkembangan 

sektor industri besar dan sedang di Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh inflasi terhadap perkembangan sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh suku bunga terhadap perkembangan sektor 

industri besar dan sedang di Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh investasi terhadap perkembangan sektor industri 

besar dan sedang di Indonesia.  
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Meningkatkan pengetahuan bagi penulis dan berbagai pihak untuk 

mengetahui peranan kebijakan moneter terhadap sektor industri di 

Indonesia. 

2. Lembaga keuangan baik perbankan maupun non-perbankan sebagai bahan 

masukan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas 

sistem keuangan agar perekonomian daerah dapat berjalan dengan efektif 

dan efisien. 

3. Peneliti-peneliti lain sebagai referensi untuk melakukan penelitian- 

penelitian terkait pengaruh kebijakan moneter terhadap sektoir industri di 

masa yang akan datang. 

E. Metode Penelitian  

E.1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda 

dengan pendekatan ordinary least squares (OLS). Adapun model ekonometrinya 

merupakan modifikasi dari penelitian Budiyanti (2014) yang berjudul “Pengaruh 

Kebijakan Moneter Terhadap Kinerja Sektor Industri Manufaktur di Indonesia” dan 

Machtra (2016) “Analisis Efek Kebijakan Moneter Terhadap Output Di Indonesia”. 

Dengan formulasi akhir model ekonometri sebgai berikut: 

𝐼𝑁𝐷𝑡 =𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑆𝑡 + 𝛽2 𝑆𝐵𝑡 + 𝛽3 𝐼𝑁𝐹𝑡 + β4 INV+ 𝑢𝑡 

Dimana : 

IND  = Sektor Industri 
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Ms  = Jumlah Uang yang beredar 

SB  = Suku Bunga 

INF  = Inflasi 

INV  = Investasi pmdn 

β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi variabel independen 

ₜ  = Tahun ke ₜ 

u  = Unsur kesalahan (error term ) 

 

E.2. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui 

instansi terkait yaitu : Badan Pusat Statistik (BPS), serta buku-buku literature yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data time series 

dengan rentang 15 tahun. 

F. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini ditulis dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menguraikan latar belakang dan rumusan masalah terkait kebijakan 

moneter dan pengaruhnya terhadapat sektor industri di Indonesia, tujuan penelitian, 

dan gambaran umum penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan landasan teori tentang kebijakan moneter, mekanisme 

transmisi kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap sektor industri di Indonesia, 

penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 
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Bab ini akan menguraikan definisi operasional variabel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data yaitu regresi linier 

berganda dengan pendekatan ordinary least squares (OLS). 

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menguraikan deskripsi variabel penelitian, hasil estimasi regresi linier 

berganda dengan pendekatan ordinary least squares (OLS) serta uji-uji 

pelengkapnya, interpretasi hasil penelitian secara statistik, dan interpretasi hasil 

penelitian secara ekonomi. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan menyampaikan simpulan dari hasil penelitian, saran atau rekomendasi 

kebijakan bagi pemerintah dan stakeholder lainnya, serta keterbatasan penelitian. 


