
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Inflasi merupakan sebuah fenomena ekonomi yang muncul akibat 

diterapkannya standar fiat dalam perekonomian. Standar fiat yang dimaksud 

adalah negara memberikan kewenangan terhadap bank sentral untuk menerbitkan 

serta mengedarkan uang atas dasar kepercayaan. Hal ini diterapkan karena 

standarisasi uang dengan emas tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan uang dalam 

perekonomian yang semakin maju dengan cepat. 

Kenaikan harga - harga barang dan jasa secara umum atau bisa juga 

disebut sebagai inflasi ini adalah sebuah fenomena ekonomi yang sangat menarik 

untuk diteliti. Inflasi menjadi variabel yang menarik untuk diteliti salah satunya 

karena dampaknya yang luas bagi perekonomian suatu negara dan juga faktor 

penyebabnya yang juga cukup kompleks. 

Inflasi memiliki berbagai macam dampak bagi perekonomian suatu 

negara, baik dampak positif maupun dampak negatif akan tetapi seringkali lebih 

banyak menimbulkan dampak negatifnya. Salah satu dampak positif yang 

ditimbulkan oleh inflasi seperti kenaikan output perekonomian akibat kenaikan 

harga direspon positif oleh produsen. Dampak negatif pada perekonomian 

diantaranya mengurangi kegairahan penanam modal, tidak terjadinya 

pertumbuhan ekonomi, memperburuk distribusi pendapatan dan mengurangi daya 

beli masyarakat (Sutawijaya, 2012). 

Indonesia sebagai salah satu dari banyak negara berkembang memiliki 

karakteristik di mana inflasi masih cukup tinggi dan naik turun secara cepat 
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(Volatile). Pada kondisi di mana inflasi naik turun yang begitu cepat akan 

menyebabkan taraf kemakmuran Sebagian masyarakat akan menurun. Terlebih 

lagi inflasi juga akan mempengaruhi investasi produktif menjadi berkurang, biaya 

produksi yang meningkat dan ekonomi yang tidak stabil Luwihadi dan arka 

(2017). Di indonesia inflasi juga sangat merugikan masyarakat karena inflasi 

dapat menurunkan nilai uang secara riil yang dipegang masyarakat. Masyarakat 

yang memiliki pendapatan tetap akan menurun daya belinya akibat inflasi 

sehingga berkurang kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya. Inflasi juga 

dapat menurunkan niat masyarakat untuk menyimpan uangnya dalam bentuk fisik 

atau menabung jika hal ini terjadi maka akan berpengaruh pada dunia usaha dan 

investasi yang kemudian akan menghambat pertumbuhan output perekonomian. 

Grafik 1-1 

Perkembangan Inflasi di Indonesia Tahun 2011-2020 

(persen) 

 
Sumber: BPS Indonesia 2011-2020 

 

Grafik 1-1 memperlihatkan perkembangan inflasi di Indonesia Tahun 

2011-2020. Inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini 

disebabkan oleh beberapa faktor, dalam penelitian ini diasumsikan bahwa faktor 
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yang mempengaruhi naik turunnya inflasi antara lain; Suku Bunga, Jumlah Uang 

Beredar, dan Nilai Ekspor. Inflasi tertinggi terdapat pada tahun 2013 dan inflasi 

terendah pada tahun 2019.  

Angka inflasi yang begitu tinggi dan volatile di Indonesia yang 

menyebabkan begitu banyak dampak negatif bagi perekonomian dan masyarakat. 

Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian inflasi agar inflasi dapat di target 

pada tingkat rendah dan stabil. Tingkat inflasi yang rendah dan stabil diyakini 

dapat menggerakan perekonomian. Dengan inflasi yang dapat mencapai target 

rendah dan stabil dapat mendorong konsumen untuk membeli barang dan jasa dan 

juga dapat mendorong produsen untuk melakukan produksi. Maka dari itu 

penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor – faktor yang menyebabkan inflasi. 

Faktor – faktor penyebab inflasi di Indonesia ini penting untuk diteliti agar 

pengendalian inflasi menjadi stabil. 

Inflasi merupakan variabel ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor faktor 

ekonomi lainnya. Menurut penelitian Maramis dkk (2016) faktor faktor yang 

mempengaruhi inflasi adalah Jumlah Uang Beredar , Harga Minyak Dunia, Nilai 

Tukar Rupiah dan Juga BI Rate. Selain itu penelitian Meyvita (2016) faktor – 

faktor yang mempengaruhi adalah BI Rate, Nilai tukar, Jumlah Uang beredar, 

Ekspor Bersih. Sedangkan menurut jumhur (2018) jumlah uang beredar, nilai 

ekspor, dan impor berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. 

Inflasi muncul akibat penerapan standar fiat dalam perekonomian yang 

membuat bank sentral memiliki kewenangan dalam mencetak uang dan 

mengedarkan uang hanya dengan standar kepercayaan. Oleh karena itu munculah 

masalah Ketika jumlah uang yang diedarkan melebihi kebutuhan masyarakat atau 
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kebutuhan perekonomian maka harga harga barang akan bergerak naik secara 

umum atau dalam kata lain terjadilah inflasi. 

Grafik 1.2 

Perkembangan Jumlah Uang Beredar Di Indonesia Tahun 2011-2020 

(persen) 

 
Sumber: Statistik Kemendag 2011-2020 

 

Grafik 1.2 memperlihatkan perkembangan jumlah uang beredar di 

Indonesia tahun 2011-2020. Secara umum setiap tahunnya mengalami kenaikan, 

hanya pada tahun 2014 jumlah uang beredar menurun. Kondisi seperti ini 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Faktor yang mempengaruhi Uang Beredar adalah Aktiva Luar Negeri 

Bersih (Net Foreign Assets / NFA) dan Aktiva Dalam Negeri Bersih (Net 

Domestic Assets / NDA). Aktiva Dalam Negeri Bersih antara lain terdiri dari 

Tagihan Bersih Kepada Pemerintah Pusat (Net Claims on Central Government / 

NCG) dan Tagihan kepada sektor lainnya (sektor swasta, pemeritah daerah, 

lembaga keuangan dan perusahaan bukan keuangan) terutama dalam bentuk 

Pinjaman yang diberikan. 
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Salah satu cara untuk mengendalikan inflasi menurut teori kuantitas uang 

adalah dengan mengendalikan jumlah uang beredar Prasasti dan slamet (2020). 

Jumlah uang beredar yang terlalu tinggi dapat menyebabkan inflasi dan jika 

jumlahnya terlalu rendah maka akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. maka 

dari itu jumlah uang beredar harus dikendalikan pada tingkatan yang sesuai 

dengan kebutuhan perekonomian. 

Variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi adalah suku bunga. 

Suku bunga mewakili pembayaran pada masa akan datang untuk transfer pada 

masa lalu Prasasti dan slamet (2020). Suku bunga merupakan variabel yang 

dianggap penting karena variabel ini dapat mempengaruhi masyarakat dalam 

mengalokasikan dananya apakah untuk konsumsi, ditabung atau untuk investasi. 

Selain itu suku bunga juga dapat mempengaruhi jumlah uang beredar. Jika suku 

bunga tinggi maka masyarakat akan mengalokasikan dananya untuk ditabung di 

bank sehingga jumlah uang beredar berkurang, sebaliknya jika suku bunga terlalu 

rendah maka masyarakat cenderung tidak akan menabung dan mengalokasikan 

uangnya untuk hal lain sehingga jumlah uang beredar cenderung tinggi. Perilaku 

suku bunga yang dapat mempengaruhi jumlah uang beredar ini pada akhirnya 

akan berdampak pada inflasi. 

Variabel selanjutnya yang juga mempengaruhi inflasi adalah variabel nilai 

ekspor. Nilai ekpor adalah bentuk dari perdagangan internasional yang terjadi 

Ketika terdapat penjualan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Pada 

perekonomian terbuka nilai ekspor dapat mempengaruhi inflasi karena ekspor 

mempengaruhi jumlah barang di dalam negeri yang tersedia bagi konsumen 

domestik dan karenanya mempengaruhi harga. Selain itu ekspor juga merupakan 
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salah satu sumber devisa bagi suatu negara yang pada akhirnya juga 

mempengaruhi inflasi (Jumhur,2018).  

Dari latar belakang diatas variabel inflasi harus dijaga agar tetap stabil 

sehingga jalanya perekonomian juga dapat stabil. Dalam penelitian ini variabel 

suku bunga yang diwakili dengan BI Rate, Jumlah uang beredar dan variabel nilai 

ekspor akan menjadi variabel independen yang akan diuji pengaruhnya terhadap 

variabel dependen yaitu Inflasi di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan maka dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar secara parsial terhadap Inflasi di 

Indonesia? 

b. Bagaimana pengaruh Nilai Ekspor secara parsial terhadap Inflasi di Indonesia? 

c. Bagaimana pengaruh Tingkat suku bunga secara parsial terhadap Inflasi di 

Indonesia? 

d. Bagaimana pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Ekspor, dan Tingkat Suku 

Bunga secara simultan terhadap Inflasi di Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dibuat dengan tujuan, sebagai berikut 

a. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar secara parsial terhadap 

Inflasi di Indonesia. 

b. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Ekspor secara parsial terhadap Inflasi di 

Indonesia. 
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c. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat suku bunga secara parsial terhadap 

Inflasi di Indonesia. 

d. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Ekspor, dan Tingkat 

Suku Bunga secara simultan terhadap Inflasi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat kepada: 

1. Bagi Peneliti 

a. Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 

Program Studi Ekonomi Pembangunan 

b. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan dalam penelitian 

khususnya mengenai pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Ekspor, dan 

Tingkat Suku Bunga terhadap Inflasi. 

2. Bagi Pemerintah 

a. Sebagai masukan pemerintah sebagai tinjauan dalam pengendalian inflasi. 

3. Bagi Lembaga Akademik 

a. Dapat dijadikan referensi bagi penulis lainya yang melakukan penelitian 

mengenai pengaruh Jumlah Uang Beredar, Nilai Ekspor, dan Tingkat Suku 

Bunga terhadap Inflasi. 

b. Memberikan masukan bagi pengembangan ilmu di Program Studi Ekonomi 

Pembangunan. 

E. Metode Penelitian 

1.2.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan 

metode OLS, sedangkan model yang digunakan adalah Error Correction Medel 
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(ECM), yang formulasinya dimodifikasi dari jurnal jurnal “Analisis Kausalitas 

dengan Pendekatan Error Correction Model : Studi Empiris Hutang Luar Negeri 

dengan Defisit Anggaran APBN di Indonesia (1990.1-2006.4). Suharno. Eko-

Regional. Volume 3 No 1 Tahun 2008. sebagai berikut : 

         =               +       +          -          +    

Di mana :   

      = Inflasi periode t 

     = Jumlah Uang Beredar periode t 

   = Suku Bunga periode t  

    = Expor periode t 

    = Konstanta 

  ,          = Koefisien regresi 

   = Variabel Penggangu 

Log = logaritma natural 

       =          +      +         -        

  = Perubahan  

1.2.2 Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data time 

series yang merupakan data yang disusun berdasarkan waktu. Periode waktu yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah periode Januari 2011 – Desember 2020. 

Selain itu jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang telah 

ada sebelumnya. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data 
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yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, penelitian 

terdahulu, data pemerintahan, buku- buku, jurnal dan publikasi lainya.   

 

1.2.3 Analisis Statistika dan Ekonometrika 

1. Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas merupakan salah satu uji dalam mengalaisis data 

time series yang bertujua untnuk meguji apakah data time series 

stationer dalam rata rata maupun varians. Salah satu persyaratan penting 

untuk mengaplikasikan model runtun waktu yaitu dipenuhinya asumsi 

data yang normal atau stabil (stasioner) dari variabel- variabel 

pembentuk persamaan regresi. Karena penggunaan data dalam 

penelitian ini dimungkinkan adanya data yang tidak stasioner, maka 

dalam penelitian ini perlu digunakan beberapa uji stasioner. Dalam 

melakukan uji stasioneritas, Augmented Dickey fuller (ADF). Uji ADF 

ini sangat dipengaruhi oleh kelambanan, uji akar unit ADF bisa 

dilakukan melalui kriteria dari Aikake Information Criteria (AIC) 

maupun Scwartz Informations Criterion (SIC) atau criteria yang lain. 

2. Uji Drajat Intregasi 

Uji Derajat Integrasi Data time series pada umumnya adalah data 

yang  tidak stasioner. Untuk menghindari regresi lancung maka harus 

ditransformasikan data nonstasioner menjadi data stasioner. Dalam 

berbagai studi ekonometrika, data time series sangat banyak digunakan.  
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3. Uji Kointegrasi 

Kointegrasi merupakan suatu kondisi hubungan jangka panjang 

dari kombinasi linier variabel-variabel yang menjadi stasioner 

meskipun secara individual variabel tersebut tidak stasioner, Untuk 

menguji kointrgrasi dapat dilakukan dengan uji Engle-Granger. 

4. Uji Kelayakan Model 

Untuk mengukur kelayakan sebuah model maka akan dilakukan uji uji 

sebagai berikut (Gujarati,2008): 

a. Uji signifikansi parsial (Uji t) yang merupakan uji yang mengukur 

pengaruh dan hubungan dari variabel independent terhadap 

variabel dependen secara parsial dengan kriteria pengujian apabila 

Probabilitas Sig < α (Alpha) maka Ho ditolak dan HI diterima, 

sehingga variabel independent berpengaruh secara parsial terhadap 

variabel dependen (Ghozali, 2012) 

b. Uji signifikansi Simultan (Uji F) yang merupakan uji yang 

digunakan untuk melihat pengaruh dan hubungan variabel 

independent terhadap variabel dependen secara simultan dengan 

kriteria pengujian apabila Probabilitas atau signifikansi F < α 

(Alpha) maka Ho ditolak dan HI diterima maka variabel 

independent secara Bersama-sama  berpengaruh terhadap variabel 

dependent (Ghozali, 2012). 

c. Koefisien determinari (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2012). Nilai koefisien determinasi adalah 
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antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berartu 

variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

5. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mendapatkan model regresi yang BLUE, maka peneliti akan 

melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu terhadap model 

persamaan dari hasil regresi. Uji asumsi klasik yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas, normalitas, 

autokorelasi, heteroskedastisitas dan juga linearitas (Gujarati,2008): 

a. Normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk melihat 

apakah dalam model regresi variabel dependen maupun variabel 

independent memiliki distribusi yang normal atau tidak. Untuk 

melihat normalitas maka dapat digunakan uji Jarque Bera. Apabila 

nilai signifikansi Jaque Bera ≥ Alpha maka data berdistribusi 

normal.  

b. Multikolinearitas 

Menurut Kumcoro (2001) multikolinaritas pada adasarnya 

adalah suatu hubungan yang sempurna (mendekati sempurna) 

antara beberapa atau semua variable bebas.Menurut Ghozali (2014) 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model regresi 
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dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawanya, VIF (Varience 

inflantion Factor).  

c. Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan untuk mendeteksi adanya korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pegganggu pada periode t- 1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, 

maka dinamakan ada masalah autokorelasi (E(ei, ej ≠ 0). 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnnya. Penelitian ini akan digunakan 

uji autokorelasi yang dikembangkan oleh bruesch dan Goldfey. 

Pendeteksian masalah asumsi klasik autokorelasi dapat dilihat pada 

nilai probabilitas chi-square. Jika probabilitas lebih besar dari α 

yang ditentukan berarti tidak ada korelasi. 

 

d. Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

modal regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu 

pengamatan ke pengamatan lain (Kuncoro, 2001). Menurut Ghozali 

(2014) model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas pada model yang digunakan ada 

beberapa cara yaitu,uji white, uji park, uji scatterplot dan uji 

glejser. 
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Uji Statistik  

Uji statistik dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas pengaruh (uji t), uji 

eksistensi model (uji F) dan uji koefisiensi determinan (R
2
). 

a. uji validitas pengaruh (uji t) 

 Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial 

(individu) variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. 

b. Uji signifikansi simultan (uji F)  

Uji signifikansi simultan(Uji F ) dilakukan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh secara bersama–sama atau 

simultan terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien determinasi 

Kd (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variable independen. Nilai Kd adalah 

antara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang lebih kecil berarti kemampuan 

variable independen dalam menerangkan variable dependen sangat 

terbatas. 

Sedangkan Nilai R
2
 yang lebih besar berarti kemampuan variable 

independen dalam menerangkan variable dependen sangat terbatas. 

Adapun syarat  koefisien determinasi harus terletak pada 0 ≤  R
2 
≤ 

1. 

 

F. Sistematika Penelitian 

Sistematika penyusunan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN  

Bab I yang merupakan pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab II yang merupakan tinjauan Pustaka akan menjelaskan mengenai 

teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemacahan masalah yang dihadapi 

kemudian tinjauan penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan juga 

pengembangan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab III menjelaskan mengenai populasi dan sampel data yang diperlukan, 

metode pengumpulan data, definisi variabel dan pengukuran, dan teknis analisis 

data.  

BAB IV : ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini, hasil penelitian dianalisis berdasarkan teori untuk 

menjawab permasalahan yang telah dikemukakan.  

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan, hasil penelitian, keterbatasan dan saran untuk 

penelitian berikutnya.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 


