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ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA (SBI), CADANGAN DEVISA DAN 

NILAI TUKAR (KURS) TERHADAP JUMLAH UANG BEREDAR DI 

INDONESIA TAHUN 1996-2020 

 

Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar 

di Indonesia. Adapun data yang digunakan penulis dalam penelitian ini data 

sekunder berjenis data time series 24 tahun dimulai dari tahun 1996-2020 yang 

bersumber dari World Bank, Bank Indonesia (BI) Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Kementerian Perdagangan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier 

berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) digunakan untuk 

menganalisis data. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa variabel cadangan 

devisa dan nilai tukar rupiah berpengaruh positif terhadap jumlah uang beredar di 

Indonesia. Sedangkan variabel suku bunga sertifikat bank Indonesia tidak 

berpengaruh terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. 
 

Kata kunci: jumlah uang beredar, suku bunga SBI, cadangan devisa, nilai tukar 

 

Abstract 
This study aims to estimate the effect of interest rates on Bank Indonesia 

Certificates, foreign exchange reserves, and the rupiah exchange rate on the 

money supply in Indonesia. The data used by the author in this study is secondary 

data in the type 24 years of time series starting from 1996-2020 which is sourced 

from the World Bank, Bank Indonesia (BI), the Central Statistics Agency (BPS) 

and the Ministry of Trade. The analytical method used is multiple linear 

regression with the Ordinary Least Square (OLS) approach used to analyze the 

data. The results show that the foreign exchange reserves and the rupiah exchange 

rate have a positive effect on the money supply in Indonesia. Meanwhile, the 

variable interest rate for Bank Indonesia certificates has no effect on the money 

supply in Indonesia. 
 

Keywords: money supply, SBI interest rate, foreign exchange reserves, 

exchange rate 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan perekonomian di suatu negara seperti Indonesia tidak 

terlepas dari keikutsertaan dalam bidang moneter dan perbankan. Sebagai salah 

satu unsur penting, sektor moneter dan perbankan sering dianggap bisa 

memecahkan masalah ekonomi di negara. Namun uang juga bisa menjadi 

penghambat perekonomian secara keseluruhan, apabila jumlah uang beredar di 

masyarakat tidak dapat dikendalikan dengan maksimal sehingga akan 

menimbulkan pengambilan uang besar-besaran secara serentak oleh masyarakat 
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(rush) di berbagai bank yang ada di Indonesia. Sedangkan kenaikan jumlah uang 

beredar terjadi karena peningkatan uang kuasi yang terdiri dari simpanan rupiah 

dan simpanan valuta asing. 

Menurut Felmingham (2000), permintaan uang yang stabil dan bisa di 

prediksi mempengaruhi kestabilan dari semua faktor makro, jadi permintaan uang 

yang stabil adalah pertimbangan pragmatis untuk mereka yang menggunakan 

struktur makro ekonomi untuk tujuan peramalan (forecasting), keseimbangan 

jangka panjang dari permintaan uang sangat berpengaruh untuk menentukan 

kebijakan moneter.  

Menurut Abilawa & Siddiq (2016) menyatakan seluruh kegiatan ekonomi 

dan keuangan dilakukan dengan uang. Fungsi uang tidak lagi dipergunakan 

sebagai media menyimpan kekayaan dan bahkan untuk berspekulasi bagi sebagian 

masyarakat. Pengertian uang tidak lagi sebatas pada uang kartal, yaitu uang kertas 

maupun logam, tetapi telah berkembang menjadi berbagai bentuk dan variasinya, 

dari uang giral, simpanan di bank, kartu kredit dan sebagainya, seiring dengan 

perkembangan pada sektor keuangan.  

Uang adalah persediaan aset yang digunakan untuk transaksi. Dalam 

perekonomian sederhana jumlah uang mudah diukur, tetapi dalam perekonomian 

yang lebih kompleks tidak mudah untuk mengukur jumlah uang. Hal ini 

dikarenakan tidak ada aset tunggal yang digunakan untuk seluruh transaksi 

(Anggarini, 2016). 

Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan 

Undang-Undang No.3 Tahun 2004 adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang 

merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan 

pemerintah dan pihak-pihak lainnya, kecuali untuk  hal-hal yang secara tegas 

diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Peran Bank Indonesia sebagai 

Bank Sentral sangat berpengaruh besar dalam perekonomian Indonesia yang 

berdampak pada kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia dalam mencapai 

dan memelihara kestabilan nilai rupiah perlu ditopang dengan tiga pilar utama, 

yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga 

kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi bank. Sebagai 

konsekuensi dari ketentuan tersebut, maka Bank Indonesia harus menjamin 
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ketersediaan uang sebagai alat untuk melakukan tukar-menukar serta untuk 

melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi di 

masyarakat dalam jumlah uang beredar yang cukup dengan kualitas yang 

memadai (Siamat, 2005). 

Berdasarkan penelitian Sholihin (2010), faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan jumlah uang beredar di banyak negara berasal dari variabel 

domestik dan variabel eksternal. Variabel tersebut diantaranya nilai tukar, 

cadangan devisa, suku bunga, dan perubahan atau guncangan ekonomi negara 

lainnya. Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar di 

Indonesia baik dalam arti luas (M2) maupun arti sempit (M1), antara lain suku 

bunga kredit, tingkat inflasi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan cadangan 

devisa (Aini et al., 2016). 

Faktor lain yang mempengaruhi perlambatan jumlah uang beredar antara 

lain lambatnya penciptaan uang akibat belum optimalnya fungsi intermediasi 

perbankan, berkembangannya alternatif penyimpan dana lain dalam bentuk reksa 

dana yang menghasilkan tingkat keuntungan yang lebih baik, sehingga terjadi 

pengalihan aset masyarakat dari aset perbankan ke aset non bank, dan 

menurunnya kapitalisasi bunga seiring dengan terus turunnya suku bunga. Oleh 

karenanya dengan menganggap bahwa penguasa moneter bisa mengendalikan 

secara langsung dengan cara perbankan. Namun kenyataannya tidak sesederhana 

itu. Jumlah uang beredar pada satu periode merupakan hasil perilaku penguasa 

moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral, bank-bank umum dan masyarakat 

(termasuk lembaga keuangan bukan bank). Secara bersama-sama bank sentral 

menentukan besarnya uang inti (Soebagiyo, 2003). 

Secara teoritis jumlah uang beredar akan berpengaruh terhadap nilai uang 

yang diimplementasikan pada tingkat harga dan produk. Jika jumlah uang beredar 

lebih besar dibandingkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan membawa 

dampak pada meningkatnya harga-harga sekaligus berarti nilai uang turun. 

Sebaliknya jika jumlah uang beredar lebih kecil dibandingkan dengan produksi 

barang dan jasa maka akan membawa akibat menurunnya tingkat harga. Inilah 

yang akan kemudian mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah uang beredar 

di masyarakat (Prasetiantono, 2000). 
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Tabel 1. Jumlah Uang Beredar M2 di Indonesia Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah) 

Tahun JUB M2 

2016 5,004,977,78 

2017 5,419,165,04 

2018 5,760,046,19 

2019 6,136,552,81 

2020 6,900,049,48 

Sumber: Kemendag, data diolah 

Menemukan Sutoto (2019) Tingginya tingkat suku bunga SBI merupakan 

salah satu penyebab kendala dari pembiayaan dalam dunia usaha sehingga 

berdampak pada lemahnya sektor riil. Sementara bentuk permintaan pasar barang 

dan pasar uang yang lebih cenderung akan menyebabkan perubahan tingkat suku 

bunga terhadap output. Kenaikan suku bunga pada umumnya berpengaruh 

terhadap penurunan jumlah uang beredar di bank dan sebaliknya penurunan suku 

bunga akan mendorong peningkatan jumlah uang beredar. Permintaan produk 

sangat terkait dengan mendesaknya kebutuhan akan jumlah uang beredar, 

sehingga tingkat suku bunga yang berlaku tidak menjadi masalah dalam jumlah 

uang beredar (Maria et al., 2017). 

Hal ini mengakibatkan pengaruh yang besar terhadap kebijakan moneter 

yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) mengingat nilai tukar merupakan tolak 

ukur kestabilan perekonomian makro. Kurs merupakan salah satu harga yang 

lebih penting dalam perekonomian terbuka karena ditentukan oleh adanya 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, mengingat 

pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-

variabel makro ekonomi lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur 

kondisi perekonomian suatu negara (Triyono, 2008). 

Penerimaan yang diterima pemerintah dalam bentuk valuta asing yang 

kemudian ditukarkan dengan rupiah, maka dalam proses pertukaran akan 

meningkatkan cadangan aktiva Bank Indonesia, dan jumlah uang beredar 

bertambah dengan jumlah uang yang sama. Jumlah cadangan devisa yang 

ditukarkan menambah jumlah uang beredar dalam jumlah yang sama. Selain itu 

akan mengakibatkan turunnya cadangan devisa. Pada sisi pinjaman dalam negeri 

lebih tinggi dari tingkat bunga di luar negeri, hal ini memungkinkan aliran modal 

dari luar negeri dan naiknya cadangan devisa. Hasil akhir dari perubahan 
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cadangan devisa tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah uang beredar 

(Nilawati, 2000). 

Dari uraian di muka terlihat bahwa perkembangan jumlah uang beredar 

akan berpengaruh langsung terhadap berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan 

dalam perekonomian. Untuk itu dapat meningkatkan mengalokasikan jumlah uang 

beredar maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap jumlah 

uang beredar seperti suku bunga, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. 

Penelitian ini akan mengamati pengaruh suku bunga SBI, cadangan devisa, dan 

nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar di Indonesia tahun 1996-2020. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui arah dan besarnya pengaruh pengaruh variabel suku bunga SBI, 

cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadap jumlah uang beredar di Indonesia 

tahun 1996-2020. 

 

2. METODE 

2.1 Alat dan Model Analisis 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Ordinary Least 

Square (OLS). Model analisis dalam penelitian ini memodifikasi jurnal (Utami & 

Islami, 2021; Maesaroh & Triani, 2011). Dengan model ekonometrik sebagai 

berikut: 

                                                          
dimana: 

JUB  = Jumlah Uang Beredar (Miliar Rupiah)    

SB = Suku Bunga SBI (%)   

CD  = Cadangan Devisa (Juta US$)  

KURS  = Nilai Tukar (US $) 

log  = Operator logaritma berbasis e 

𝝐  = Error Term (Faktor Kesalahan)  

   = Konstan  

       = Koefisien regresi variabel Independen  

t  = Tahun ke-t 

Langkah-langkah estimasi dari model diatas akan meliputi tahap: estimasi 

parameter model yaitu uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinearitas, uji 

otokorelasi, uji spesifikasi model, uji normalitas residual, dan uji 

heteroskedastisitas. Selanjutnya uji kebaikan model yang terdiri dari uji eksistensi 

(uji F), Koefisien Determinasi (uji R
2
) dan uji validitas pengaruh (uji t). 
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2.2 Data dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data time series, yaitu data 

yang disusun berdasarkan runtut waktu. Jumlah waktu pengamatan digunakan 

dalam penelitian ini sebanyak 24 tahun selama periode 1996-2020. yang meliputi 

Jumlah Uang Beredar (M2), Suku Bunga SBI, Cadangan devisa dan nilai tukar 

KURS. Data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia 

(BI), World Bank, dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisis Deskriptif 

3.1.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar 

Jumlah Uang Beredar M2 di Indonesia mengalami peningkatan secara signifikan 

dari periode 1996 sampai periode 2020. Pada tahun 1996 jumlah uang beredar 

(M2) yang hanya sebesar Rp 288,632 miliar meningkat menjadi Rp 355,643 

miliar pada tahun 1997 dan terus terjadi peningkatan secara stabil setiap tahunnya 

dalam 25 tahun terakhir. Sedangkan peningkatan jumlah uang yang beredar 

terbesar di tahun 2020 sebesar 6,900.049,48 miliar rupiah.  

Peningkatan peredaran uang tersebut terjadi seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi di masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa permintaan akan uang 

semakin bertambah disebabkan masyarakat yang membutuhkan uang lebih untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

3.1.2 Perkembangan Suku Bunga SBI 

Suku bunga SBI selama periode 1996-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 1998 

suku bunga SBI menguat berada di angka 38.44% kenaikan suku bunga SBI ini 

dimaksudkan untuk membatasi ekspansi kredit perbankan dan menarik uang 

beredar dari sistem perbankan yang dikonversikan ke dalam SBI di Bank 

Indonesia. Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 suku bunga SBI mengalami 

kenaikan lagi. Hal ini dikarenakan situasi politik dan keamanan pasca pemilu 

1999 memberikan dampak yang tidak diinginkan. Namun pada tahun 2002 sampai 

2004 tingkat suku bunga SBI mengalami penurunan pasca krisis moneter yang 

dipicu oleh kondisi perekonomian Indonesia yang semakin mengalami tekanan 

yang cukup berat sebagai akibat ketidakpastian perekonomian global.  
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Selanjutnya, pada tahun 2005 SBI kembali naik menjadi sebesar 12.75% 

semakin naiknya tingkat suku bunga SBI ini ada indikasi dipicu oleh rendahnya 

aktivitas perdagangan valuta asing dalam hal ini dollar Amerika, sehingga ada 

kecenderungan banyak investor yang lebih memilih menyimpan dananya di bank. 

Tahun 2008 kembali naik menjadi sebesar 11.82% dan tahun 2009 sampai tahun 

2019 mengalami tren naik turun suku bunga SBI karena, Bank Indonesia 

melakukan tindakan menaikkan suku bunga SBI. Hal ini bertujuan untuk 

meredam laju inflasi yang disebabkan karena tingginya jumlah uang beredar di 

masyarakat dan gejolak nilai tukar rupiah. Suku bunga SBI di Indonesia 

berfluktuasi setiap tahunnya.  

Suku bunga tertinggi pada tahun 1998 yaitu berada di angka 38,44%, 

sedangkan posisi terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu berada di angka 3,75%. 

Dikarenakan keputusan tersebut sejalan dengan perkiraan inflasi yang rendah dan 

stabilitas eksternal yang terjaga serta upaya mendukung pemulihan ekonomi. 

Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dan mendukung berbagai 

kebijakan tindak lanjut untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi 

nasional melalui pembukaan perekonomian yang produktif dan aman. sektor 

perbankan akibat covid-19 dari sisi permintaan. dan menawarkan stimulus 

moneter dan makroprudensial yang berkelanjutan serta akses ke digitalisasi 

ekonomi dan keuangan. 

3.1.3 Perkembangan Cadangan Devisa 

Cadangan devisa di Indonesia tahun 1996-2020 mengalami fluktuasi setiap 

tahunnya. Cadangan devisa tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 135,897.00 

sedangkan cadangan devisa terendah ditunjukkan pada tahun 1996 sebesar 

19,336.15. Tahun 1997 posisi rupiah yang melemah terhadap dollar AS otomatis 

membuat cadangan devisa ikut tergerus yaitu menjadi 17.846.80 dan pada tahun 

1998 mengalami kenaikan sebesar 23,605.84 dikarenakan Indonesia meminta 

bantuan likuiditas kepada IMF dan kemudian disepakati.  

Bantuan IMF tersebut membantu BI menjaga tekanan terhadap cadangan 

devisa. Tahun 2008 cadangan devisa Indonesia menurun sebesar 51,640.63. Hal 

ini karena digunakan untuk stabilisasi rupiah dan pembayaran utang luar negeri. 
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Pada tahun 2009-2012 cadangan devisa mengalami peningkatan yang signifikan. 

Namun pada tahun 2013 cadangan devisa mengalami penurunan sebesar 

99,386.83, karena akibat jumlah utang luar negeri pemerintah dan intervensi BI 

untuk meredam jatuhnya nilai rupiah. Tahun 2014 cadangan devisa mengalami 

peningkatan sebesar 111,797.63, yang disebabkan pengaruh penerimaan 

pemerintah lainnya dalam valuta asing bahwa penerimaan yang diterima oleh 

pemerintah dalam bentuk valuta asing yang kemudian ditukarkan dengan rupiah 

maka proses pertukaran ini akan meningkatkan cadangan aktiva Bank Indonesia 

dan jumlah uang beredar bertambah dengan jumlah yang sama dan melebihi 

pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah. Pada tahun 2015 

mengalami penurunan yang disebabkan penggunaan devisa dalam rangka 

stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya, guna mendukung 

terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Pada tahun 2018 

penurunan kembali. Hal ini terjadi karena adanya tekanan pada kinerja neraca 

pembayaran yang sangat terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global yang 

tidak menguntungkan. Tahun 2019-2020 mengalami peningkatan. Hal tersebut 

dipengaruhi oleh penerimaan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri 

pemerintah dan penerimaan valas lainnya. Apabila pengeluaran pemerintah naik 

maka jumlah uang beredar juga Seharusnya naik karena pengeluaran pemerintah 

dibiayai dengan nilai rupiah bila cadangan devisa naik maka jumlah uang beredar 

juga Seharusnya naik karena cadangan devisa yang biasanya dibelanjakan untuk 

pengeluaran tahun itu juga dan ditukarkan dengan uang rupiah. 

3.1.4 Perkembangan Nilai Tukar Kurs 

Nilai tukar di Indonesia tahun 1996-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 1997-

1998  merupakan masa krisis moneter global yang berdampak terhadap banyak 

negara sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia saat itu mengalami 

ketidakstabilan politik serta perekonomian dalam negeri. Tahun 1999 nilai tukar 

menurun lebih banyak disebabkan oleh meredanya tekanan permintaan valuta 

asing sejalan dengan terkendalinya jumlah uang beredar dan turunnya ekspektasi 

inflasi. Tahun 2001 nilai tukar meningkat dikarenakan kondisi pasar yang tipis 

perubahan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing menyebabkan gejolak 

yang berlebihan pada nilai tukar di sisi makro, masih belum membaiknya kinerja 
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ekspor sejak krisis terjadi telah mengurangi suplai atas valuta asing di pasar. 

Tahun 2002-2003 nilai tukar rupiah menguat yang disebabkan volatilitas nilai 

tukar yang juga dipengaruhi oleh premi risiko ketidakpastian di bidang sosial 

politik maupun di bidang ekonomi dan keuangan korelasi yang sangat erat antara 

pergerakan nilai tukar rupiah dengan premi risiko antara lain ditunjukkan dengan 

menguatnya rupiah sehubungan dengan penurunan premi Resiko yang kemudian 

mendorong mengalirnya modal masuk jangka pendek. Pada tahun 2004-2005 nilai 

tukar melemah yang disebabkan harga minyak dunia melambung tinggi kondisi 

menyebabkan nilai tukar rupiah melemah terhadap US$. Tahun 2006 nilai tukar 

rupiah menguat kembali, dikarenakan lalu lintas modal swasta yang lancar dan 

berakhirnya siklus pengetatan moneter global. Tahun 2007-2008 nilai tukar 

mengalami melemah yang disebabkan harga minyak dunia meningkat dan inflasi 

yang terjadi di dalam negeri. Tahun 2010-2014 nilai tukar rupiah menguat 

kembali proses pemulihan ekonomi global yang terus berlanjut khususnya di Asia, 

memberikan sentimen positif sehingga persepsi risiko terhadap negara 

berkembang membaik.  

Dari sisi domestik kinerja Neraca Pembayaran Indonesia khususnya 

transaksi berjalan yang mencatat surplus dan cadangan devisa yang memadai 

imbal hasil yang menarik serta kondisi sosial politik yang terkendali Pasca Pilpres 

cukup kondusif bagi penguatan nilai tukar rupiah. Tahun 2019-2020 nilai tukar 

rupiah menguat didukung oleh pasukan valas dari dari para eksportir dan aliran 

masuk modal asing yang tetap berlanjut didorong praktek ekonomi Indonesia 

yang tetap terjaga daya tarik pasar keuangan domestik yang tetap besar serta 

ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Nilai tukar tertinggi 

pada tahun 2020 yaitu sebesar 14,105.00, sedangkan posisi terendah terjadi pada 

tahun 1996 yaitu berada di angka 2,383.00. 

3.2 Hasil Estimasi 

Guna menganalisis arah dan besarnya pengaruh Suku Bunga SBI, Cadangan 

Devisa dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Jumlah Uang Beredar Indonesia 

digunakan analisis regresi OLS (Ordinary Least Squares). Adapun model 

ekonometrik yang digunakan merupakan modifikasi dari model (Utami & Islami, 

2021; Maesaroh & Triani, 2011), yang formulasinya akhirnya adalah:  
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di mana : 

JUB  = Jumlah Uang Beredar (Miliar Rupiah)    

SB   = Suku Bunga SBI (%)   

CD  = Cadangan Devisa (Juta USD)  

KURS  = Nilai Tukar (USD) 

log  = Operator logaritma berbasis e  

𝝐   = Error Term (Faktor Kesalahan)  

    = Konstan  

       = Koefisien regresi variabel Independen  

t   = Tahun ke-t 

 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

Data yang digunakan adalah data time series, sehingga seperti yang tersaji dalam 

tabel 2. Uji asumsi klasiknya akan meliputi uji multikolinieritas,uji normalitas 

residual, uji otokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji spesifikasi atau linieritas 

model. 

Tabel 2. Hasil Estimasi Ekonometrika 

 

3.3.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas yang dipakai adalah uji VIF. Pada uji VIF, model terestimasi 

mengalami masalah multikolinearitas ketika VIF variabel independen ada yang 

memiliki nilai > 10. Adapun hasil uji multikolinearitas terlihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

SB 2,037265 <10 Tidak Menyebabkan Multikolinieritas 

logCD 3,658941 <10 Tidak Menyebabkan Multikolinieritas 

logKURS 2,343124 <10 Tidak Menyebabkan Multikolinieritas 

Sumber: Tabel 2 

3.3.2 Uji Normalitas Residual 

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

H0 uji JB adalah distribusi residual model terestimasi normal; dan HA-nya 

distribusi residual model terestimasi tidak normal. H0 diterima jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik JB > α; H0 ditolak jika nilai p 

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

Dari tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik JB adalah sebesar 0,964669 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, 

distribusi residual model terestimasi normal. 

3.3.3 Uji Otokorelasi 

Otokorelasi akan diuji dengan uji Breusch Godfrey (BG). H0 dari uji BG adalah 

tidak terdapat otokorelasi dalam model terestimasi; HA terdapat otokorelasi dalam 

model terestimasi. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik 
2
 uji BG > α; H0 ditolak apabila nilai p (p value), 

probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
2
 uji BG  α.  

Dari tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik  2 uji BG sebesar 0,2517 (> 0,10); jadi H0 diterima. Simpulan, tidak 

terdapat otokorelasi dalam model terestimasi. 

3.3.4 Uji Heteroskedasititas 

Uji White akan dipakai untuk menguji heteroskedastisitas. H0 uji White adalah 

tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi; dan HA terdapat 

masalah heteroskedastisitas dalam model terestimasi. H0 diterima apabila nilai p 

(p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
2
 uji White > α; H0 

ditolak apabila nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 
2
 

uji White  α.  
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Dari tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik 
2
 uji White adalah sebesar 0,4214 ( > 0,10) ; jadi H0 diterima. 

Simpulan, tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model terestimasi. 

3.3.5 Uji Spesifikasi Model 

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji 

memakai uji Ramsey Reset. Uji Ramsey Reset memiliki H0 spesifikasi model 

terestimasi tepat atau linier; sementara HA spesifikasi model terestimasi tidak 

tepat atau tidak linier. H0 diterima apabila nilai p (p value), probabilitas atau 

signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset > α; H0 ditolak apabila nilai p (p 

value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F uji Ramsey Reset  α.  

Nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik stastistik F uji Ramsey 

Reset, dari tabel 2, terlihat memiliki nilai sebesar 0.4391 (> 0,10); jadi H0 

diterima. Simpulan, spesifikasi model terestimasi tepat atau linier. 

3.4 Uji Kebaikan Model 

3.4.1 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 tiga, maka formulasi hipotesis ujinya adalah                

  koefisien regresi secara simultan bernilai nol atau model terestimasi tidak eksis; 

                      , koefisien regresi tidak secara simultan bernilai 

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

probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F > α.; H0 akan ditolak jika nilai p (p 

value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik F  α.  

Dari tabel 2, terlihat nilai p, probabilitas, atau signifikansi empirik 

stastistik F pada model terestimasi memiliki nilai 0,0000, yang berarti < 0,01; jadi 

H0 ditolak, kesimpulan model terestimasi eksis. 

3.4.2 Interpretasi Koefisien Determinan (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari tabel 

2 terlihat nilai R
2
 sebesar 0,991279, artinya 99,128% variasi variabel Jumlah 
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Uang Beredar (JUB) dapat dijelaskan oleh variabel Suku Bunga SBI (SB), 

Cadangan Devisa (CD), dan Nilai Tukar Rupiah (KURS). Sisanya, 0,872%, 

dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak terdapat 

dalam model terestimasi. 

3.5 Uji Validitas Pengaruh 

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen 

secara sendiri-sendiri. Uji validitas pengaruh adalah uji t. H0 uji t adalah i = 0, 

variabel independen ke i tidak memiliki pengaruh signifikan; dan HA, i ≠ 0, 

variabel independen ke i memiliki pengaruh signifikan. H0 akan diterima jika nilai 

p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t > α; H0 akan ditolak 

jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikasi empirik statistik t  α. Hasil uji 

validitas pengaruh untuk semua variabel independen terangkum pada tabel 4. 

Tabel 4. Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Sig.t Kriteria Kesimpulan 

SB 0,4920 >0,10 Tidak Signifikan pada α = 0,10 

logCD 0,0000 <0,01 Signifikan pada α = 0,01 

logKURS 0.0000 <0,01 Signifikan pada α = 0,01 

Sumber: Tabel 2 

3.6 Interpretasi Pengaruh Variabel Independen 

Dari uji validitas pengaruh di muka, terlihat bahwa variabel independen yang 

memiliki pengaruh terhadap Jumlah Uang Beredar (M2) adalah Cadangan Devisa 

(CD), Nilai Tukar Rupiah (KURS). Sedangkan variabel Suku Bunga SBI (SB) 

tidak menunjukkan pengaruh terhadap variabel Jumlah Uang Beredar (M2). 

Variabel Cadangan Devisa memiliki koefisien regresi sebesar 0,967351. 

Pola hubungan antara variabel-variabel independen Cadangan Devisa dengan 

Jumlah Uang Beredar adalah  logaritma-logaritma sehingga, apabila Cadangan 

Devisa naik 1 persen maka Jumlah Uang Beredar akan naik sebesar 0,967351 

persen. Sebaliknya apabila Cadangan Devisa turun 1 persen maka Jumlah Uang 

Beredar akan juga turun sebesar 0,967351 persen. 

Besarnya koefisien regresi variabel Nilai Tukar Rupiah adalah sebesar 

1,110298. Variabel nilai tukar memiliki pola hubungan logaritma-logaritma 

dengan variabel Jumlah Uang Beredar. Jadi apabila nilai tukar naik sebesar 1 



14 

persen maka Jumlah Uang Beredar juga naik sebesar 1,110298 persen. Sebaliknya 

apabila Nilai Tukar Rupiah turun 1 persen maka Jumlah Uang Beredar juga akan 

turun sebesar 1,110298 persen. 

3.7 Interpretasi Ekonomi 

Dari hasil analisis di muka bahwa, Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia, 

selama periode tahun 1996-2020 ternyata dipengaruhi oleh Cadangan Devisa 

(CD) dan Nilai Tukar Rupiah (KURS). Sementara itu, variabel Suku Bunga SBI 

(SB) ternyata tidak berpengaruh terhadap Jumlah Uang Beredar (M2) di Indonesia. 

3.7.1 Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap Jumlah Uang Beredar 

Suku bunga SBI tidak berpengaruh terhadap Jumlah Uang Beredar karena 

kenaikan yang terjadi pada tingkat bunga dapat membuat bank untuk merespon 

dengan menaikkan suku bunga simpanan maupun pinjaman. Suku bunga SBI 

berfluktuasi secara terus menerus dan tidak ada kestabilan terhadap perkembangan 

jumlah uang beredar selama masa pengamatan dari tahun 1996-2020, dikarenakan 

tingkat suku bunga yang tinggi akan merangsang lebih banyak tabungan 

masyarakat. Untuk itulah tingkat fluktuasi bunga harus senantiasa terkontrol agar 

tetap mendorong kegiatan investasi dan produksi serta tidak mengurangi hasrat 

masyarakat untuk menabung dan tidak mengakibatkan pelarian modal ke luar 

negeri. Kenaikan suku bunga pada umumnya berpengaruh terhadap penurunan 

jumlah uang beredar dan sebaliknya penurunan suku bunga bank akan mendorong 

peningkatan jumlah uang beredar. Permintaan produk sangat terkait dengan 

mendesaknya kebutuhan akan jumlah uang beredar, sehingga tingkat suku bunga 

yang berlaku tidak menjadi masalah dalam jumlah uang beredar, (Wijaya, 2000). 

Asumsi ini kemudian diperkuat dengan teori Keynes atau teori likuiditas 

yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga mengalami peningkatan, maka 

jumlah uang beredar akan berkurang. Sebaliknya jika jumlah uang beredar 

bertambah, maka tingkat suku bunga mengalami penurunan. Tingkat suku bunga 

tidak mempengaruhi peranan dalam menentukan jumlah uang beredar yang 

ditawarkan pada waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang adalah permintaan 

agregat, yaitu keseluruhan permintaan uang dalam perekonomian yang merupakan 

permintaan uang untuk transaksi, berjaga-jaga dan spekulasi (Maria et al., 2017). 
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Hasil dari penelitian ini memang tidak sesuai dengan hipotesis yang 

menyatakan semakin banyak jumlah uang beredar maka semakin tinggi suku 

bunga Sertifikat bank Indonesia. Dengan demikian salah satu kunci sukses bank 

kedepan ialah menjaga suku bunga untuk kredit tetap rendah supaya dapat 

menggugah pertumbuhan di sektor riil terutama kredit investasi dan modal kerja 

yang dapat diartikan jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Hasil dari ini 

sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2009) yang menyatakan 

jumlah uang beredar tidak berpengaruh dan negatif terhadap suku bunga SBI. 

3.7.2 Pengaruh Cadangan Devisa terhadap Jumlah Uang Beredar 

Cadangan Devisa di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Uang 

Beredar karena Cadangan Devisa yang diterima pemerintah dalam bentuk valuta 

asing yang kemudian ditukarkan dengan rupiah, maka menambah jumlah uang 

beredar dalam jumlah yang sama. Cadangan Devisa berfluktuasi secara terus 

menerus dan tidak ada kestabilan terhadap perkembangan jumlah uang beredar 

selama masa pengamatan dari tahun 1996-2020, dikarenakan dipengaruhi oleh 

kegiatan ekspor dan impor, khususnya untuk kegiatan impor dapat memberikan 

kontribusi yang banyak dalam cadangan devisa bagi suatu negara.  Pemerintah 

hendaknya berusaha untuk meningkatkan cadangan devisa sebab dari hasil 

penelitian terlihat bahwa cadangan devisa khususnya cadangan devisa Indonesia 

terus naik menurun cadangan tersebut merupakan cadangan devisa yang semu 

dalam arti cadangan devisa tidak diperoleh dari surplus ekspor melainkan dari 

utang luar negeri, sehingga karena sebagian cadangan devisa merupakan atau 

diperoleh dari utang luar negeri maka kebijakan cadangan devisa tidak dapat 

digunakan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam rangka pengendalian 

jumlah uang beredar agar tidak terjadi money supply yang lebih besar daripada 

penawaran barang yang bisa mengakibatkan inflasi (Nilawati, 2000). 

Asumsi ini kemudian dikatakan bahwa penerimaan yang diterima 

pemerintah dalam bentuk valuta asing yang kemudian ditukarkan dengan rupiah, 

maka dalam proses pertukaran ini, akan meningkatkan cadangan aktiva bank 

Indonesia dan jumlah uang beredar bertambah dengan jumlah yang sama. 

Jadi,antara cadangan devisa dan jumlah uang beredar hubungannya cukup erat, 
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dimana jumlah cadangan yang ditukarkan menambah jumlah uang beredar dalam 

jumlah yang sama (Prayitno & Sandjaya, 2002). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa bila 

pengeluaran pemerintah naik maka jumlah uang beredar juga seharusnya naik, 

karena pengeluaran pemerintah dibiayai dengan nilai rupiah. Bila cadangan devisa 

naik maka jumlah uang beredar juga seharusnya naik karena cadangan devisa 

yang ada biasanya dibelanjakan untuk pengeluaran tahun itu juga dan ditukarkan 

dengan uang rupiah. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Samosir (2012) yang menyatakan jumlah uang beredar positif terhadap cadangan 

devisa. 

3.7.3 Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Jumlah Uang Beredar 

Nilai Tukar Rupiah di Indonesia memiliki pengaruh positif terhadap Jumlah Uang 

Beredar karena meningkatnya jumlah uang beredar yang berlebihan dalam 

perekonomian suatu negara akan dapat memberikan tekanan pada nilai tukar mata 

uang terhadap mata uang asing. Apabila kurs meningkat maka jumlah uang 

beredar akan meningkat, dan sebaliknya apabila terapresiasi maka jumlah uang 

beredar akan menurun. Hal ini dikarenakan dengan meningkatnya kurs, suku 

bunga domestik, mengalami penurunan dan inflasi mengalami peningkatan pada 

akhirnya jumlah uang beredar juga mengalami peningkatan. Maka dalam hal ini 

perlu adanya kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. 

Nilai tukar rupiah berfluktuasi secara terus menerus dan tidak ada kestabilan 

terhadap perkembangan jumlah uang beredar selama masa pengamatan dari tahun 

1996-2020, dikarenakan harga-harga barang domestik dan barang impor, 

pendapatan dari perusahaan dalam negeri, dan kekayaan investor dalam negeri, 

sebagai akibatnya Bank Sentral memiliki sejumlah tanggung jawab untuk 

mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu cara utama dalam 

menjalankan tugas ini adalah melakukan intervensi dalam pasar valuta asing, yaitu 

dengan menjual atau membeli valuta asing bagi rekeningnya sendiri. Jika Bank 

Sentral menganggap bahwa nilai mata uang rupiah dinilai terlalu tinggi dan dollar 

dinilai begitu rendah Bank Sentral akan membeli sejumlah dollar tersebut dengan 

rupiah yang dimilikinya pembelian tersebut meningkatkan jumlah uang beredar 

dengan demikian meningkatkan basis moneter, sebaliknya jika Bank Sentral 
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menganggap nilai mata uang Rupiah yang terlalu rendah dan nilai dollar terlalu 

tinggi maka Bank Sentral bisa menjual dollar yang mereka miliki sehingga dapat 

mengurangi jumlah uang beredar dan mengurangi basis ekonomi (Prank & 

Faranco, 1999). 

Asumsi ini kemudian dikatakan bahwa perubahan kurs dalam negeri akan 

mengakibatkan ada perubahan aliran dana yang masuk dan keluar dari suatu 

negara akibat aktivitas perdagangan antar negara ekspor, impor, dan antara modal 

investasi yang masuk ke dalam dan ke luar negeri. Aliran dana masuk dan keluar 

negeri akan mempengaruhi jumlah modal atau uang di dalam negeri akibat 

perubahan kurs. Jika pemerintah melakukan kebijakan dengan menambah jumlah 

uang beredar maka akan menurunkan tingkat bunga dan merangsang investasi ke 

luar negeri sehingga terjadi aliran modal yang pada gilirannya kurs akan 

terdepresiasi. sesuai dengan teori (Mishkin, 2008). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis bahwa kurs di Indonesia 

ditentukan oleh perubahan jumlah uang beredar dengan arah yang bersamaan 

apabila jumlah uang beredar meningkat maka kurs juga akan meningkat begitu 

juga sebaliknya apabila jumlah uang beredar menurun maka kurs akan melemah 

(Landa, 2017). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia 

(2016) yang menyatakan jumlah uang beredar positif terhadap nilai tukar rupiah. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1) Hasil uji asumsi klasik menunjukan bahwa model memenuhi semua asumsi 

klasik yang disyaratkan model clasical liniear regression model (CLRM), 

artinya hasil regresi dapat dijadikan alat pengambilan kesimpulan. Bahwa 

distribusi residual normal, tidak terdapat otokorelasi dan heteroskedastisitas 

dalam model terestimasi. Spesifikasi model terestimasi tepat atau linier. Pada 

uji multikolinearitas variabel Suku Bunga SBI, Cadangan Devisa dan Nilai 

Tukar Rupiah tidak menyebabkan multikolianeritas. 

2) Model terestimasi eksis, dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 

0,991279. Artinya,  99,128% variasi variabel Jumlah Uang Beredar dapat 

dijelaskan oleh variabel Suku Bunga SBI, Cadangan Devisa, dan Nilai Tukar 
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Rupiah. Sisanya 0,872% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor 

lain yang tidak terdapat dalam model terestimasi. 

3) Hasil uji validitas pengaruh (uji t) memperlihatkan bahwa variabel Cadangan 

Devisa dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Uang 

Beredar di Indonesia pada kurun waktu 1996-2020. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah maka akan 

berpengaruh terhadap kenaikan Jumlah Uang Beredar. Sedangkan variabel 

Suku Bunga SBI tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Uang Beredar 

di Indonesia tahun 1996-2020. 

4) Variabel Cadangan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif 

terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia tahun 1996-2020. Sedangkan 

variabel Suku Bunga SBI berpengaruh negatif terhadap Jumlah Uang Beredar 

di Indonesia tahun 1996-2020. 

5) Di Indonesia selama kurun waktu 1996-2020 Jumlah Uang Beredar ternyata 

dipengaruhi Cadanngan Devisa dan Nilai Tukar Rupiah. Meningkatnya 

Cadangan Devisa akan menyebabkan Jumlah Uang Beredar, demikian pula 

dengan Nilai Tukar Rupiah. Banyaknya Jumlah Uang Beredar disebabkan 

karena pendapatan riil semakin tinggi pendapatan, permintaan akan uang akan 

semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah 

seiring dengan meningkatnya pendapatan. Tingkat suku semakin tinggi suku 

bunga permintaan akan uang untuk motif spekulan akan berkurang. dan 

Semakin tinggi tingkat harga permintaan akan uang akan semakin bertambah, 

karena harga barang dan jasa bertambah mahal, dan untuk membelinya 

diperlukan uang yang lebih untuk memenuhi kebutuhan dan mengakibatkan 

jumlah uang beredar juga semakin bertambah. 

4.2 Saran 

1) Dalam menentukan kebijakan Bank Indonesia harus lebih berhati-hati 

terutama yang berhubungan dengan pendalian jumlah uang beredar. 

Pengendalian jumlah uang beredar akan sulit dilakukan apabila jumlah uang 

beredar tidak terkontrol dengan maksimal. Oleh karena itu, Bank Indonesia 

sebagai Bank sentral harus memiliki ketegasan dan konsistensi dalam 
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melaksanakan kebijakan moneter salah satunya dengan operasi pasar terbuka 

sehingga target stabilitas jumlah uang beredar dapat tercapai dan tetap efektif 

penggunaannya. 

2) Pemerintah seharusnya memperbaiki sektor perdagangan melalui peningkatan 

daya saing dengan meningkatnya kualitas produk bukan hanya mengandalkan 

harga yang murah saja, sehingga dengan meningkatnya kualitas produk dapat 

tercapainya keseimbangan eksternal. 

3) Pemerintah juga harus mewaspadai pertumbuhan ekonomi dengan cara 

menjaga pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), hal ini diharapkan dapat 

terciptanya kestabilan ekonomi, keuangan, dan politik sehingga akan 

berdampak meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan 

kepercayaan para investor terhadap kondisi ekonomi Indonesia. 

4) Bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis, diharapkan dapat 

menghasilkan hasil penelitian yang kuat dan akurat dengan menambah 

variabel lain yang belum dimasukkan dan menggunakan metode yang berbeda 

dengan rentan waktu yang lebih panjang. 
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