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Dalam pertumbuhan ekonomi, kenaikan atau penurunan harga secara terus menerus 

dalam suatu periode akan berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan negara 

tersebut, kemudian akan mempengaruhi tingkat inflasi di negara tersebut. Jika 

kenaikan harga tinggi maka akan menjadi beban oleh banyak pihak. Bila tingkat 

inflasi dalam negeri terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan turunnya daya saing 

barang dan jasa dalam negeri sehingga akan mengakibatkan terjadinya impor. Tujuan 

dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel X yaitu 

inflasi inti dengan variabel Y yaitu nilai impor migas-nonmigas yang terjadi di 

Indonesia periode 2012:01 – 2016:12 dengan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan uji kausalitas Granger untuk menentukan apakah kedua 

variabel memiliki hubungan dalam dua arah. Data diolah dan diproses dengan 

menggunakan program eviews 9. Berdasarkan hasil pembahasan, hipotesis yang 

dirumuskan dapat diterima. Hasil pengujian tersebut menunjukkan data 

terkointegrasi. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian nilai probabilitas lebih kecil 

dibandingkan α, variabel inflasi ke impor (0,0007 < 0,05), kemudian variabel impor 

ke inflasi (0,0248 < 0,05), yang artinya antara inflasi ke impor maupun impor ke 

inflasi memiliki hubungan sebab akibat. 

Kata Kunci: Inflasi, Impor, dan Kausalitas Granger 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

ANALISIS KAUSALITAS GRANGER ANTARA IMPOR MIGAS-

NONMIGAS DAN INFLASI DI INDONESIA 

PERIODE 2012:01– 2016:12 

 

OLEH 

ANITA SOFIRANIKA  

 

 

 

In economic growth, a continuous increase or decrease in prices over a period will 

have an impact on the growth and development of the country, which will occure the 

inflation rate in that country. If the price increase is high then it will become one by 

many parties. If the domestic inflation rate is too high, it will decrease the 

competitiveness of domestic goods and services so that occuring the import. The 

purpose of this study to observe the causal relationship between X variable which is 

core inflation with the value of Y that shows by the value of oil and gas import non-

oil occurred in Indonesia with quantitative and descriptive approach during the period 

2012: 01 - 2016: 12. This study uses Granger causality test to determine whether the 

two variables have relationship in two directions. Data is processed by using program 

eviews 9. Based on the results, the formulated hypothesis can be accepted. The test 

results show cointegrated data. It is based on the test of probability value is smaller 

than α, the variable of inflation to import (0.0007 < 0,05), then the variable of import 

to inflation (0,0248 < 0,05), which means between inflation to import and import To 

inflation has a causal relationship. 

Keywords: Causality Granger, Inflation, and Import  
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam suatu pertumbuhan ekonomi di suatu negara, khususnya negara Indonesia

tidak dapat dipungkiri bahwa gejolak kenaikan ataupun penurunan harga dapat

terjadi. Hal itu dapat berasal dari faktor dalam negeri ataupun faktor luar negeri.

Kenaikan atau penurunan harga itu secara terus menerus dalam suatu periode akan

berdampak kepada pertumbuhan dan perkembangan negara tersebut. Kemudian akan

mempengaruhi tingkat inflasi di negara tersebut.

Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum, dan jika kenaikan

harga itu tinggi maka akan menjadi beban oleh banyak pihak. Inflasi dapat

mempengaruhi daya beli suatu mata uang menjadi rendah atau menurun (Suseno,

2009). Menurunnya daya beli mata uang akan mempengaruhi pada rendahnya

masyarakat yang berpenghasilan tetap dalam membeli barang dan jasa kebutuhan

sehari-hari.

Salah satu yang menyebabkan timbulnya inflasi adalah impor barang-barang atau

bahan baku dari luar negeri juga akan menimbulkan inflasi (Amalia, 2007). Ketika

suatu negara mengimpor barang atau bahan baku itu dari negara yang sedang dilanda

inflasi, maka mau tidak mau negara tersebut akan mengimpor barang-barang tersebut
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dengan harga yang tinggi. Hal itu terjadi karena sebenarnya harga di luar negeri

berubah ketika dihitung dengan valuta luar negeri, dan kemudian mengakibatkan

valuta dalam negeri akan cenderung naik. Selanjutnya, ini akan menimbulkan inflasi

di dalam negeri terjadi (Amalia, 2007).

Suatu negara juga memerlukan devisa untuk membayar kelebihan impor kepada luar

negeri, yang kemudian akan memperbesar permintaan negara tersebut terhadap valuta

asing. Permintaan yang besar itu selanjutnya akan meningkatkan kurs valuta asing.

Kurs valuta asing merupakan perbandingan nilai atau harga antara mata uang suatu

negara dengan negara lain. Perbandingan ini disebut dengan kurs (Exchange rate).

Suatu negara harus mengendalikan kurs, karena diharapkan untuk melancarkan

impor, misalnya ketika terjadi gejala inflasi di dalam negeri. Ketika kurs valuta asing

meningkat, maka harga barang-barang di luar negeri akan tinggi, dan ketika suatu

negara tersebut mengimpor barang-barang tersebut, maka akan berdampak pada

kenaikan harga di dalam negeri ke arah yang lebih tinggi (Amalia, 2007). Berikut ini

terdapat data yang berisikan tentang perkembangan inflasi yang terjadi di Indonesia

per bulan setiap tahunnya.
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Sumber: Bank Indonesia
Gambar 1. Inflasi Inti di Indonesia (persen) pada Tahun 2012:1 – 2016:12

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa laju inflasi setiap bulannya terjadi

perubahan yang cukup berfluktuatif. Jika dilihat dari gambar di atas dapat diketahui

bahwa pada bulan Desember 2014, tingkat inflasi inti tinggi sebesar 1,02 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Desember 2014  merupakan inflasi

tertinggi setelah terakhir terjadi di bulan Agustus 2011 sebesar 1,09 persen dan yang

terjadi di tahun 1998, karena tingginya inflasi ini disebabkan adanya pergerakan

harga komoditas. Sedangkan, tingkat inflasi terendah berada pada bulan Mei 2013

sebesar 0,06 persen.

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang terus menerus akan diamati oleh para

pengamat ekonomi dan terus menerus akan dicari solusinya untuk memecahkan
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permasalahan. Inflasi tidak hanya mendongkrak kenaikan harga-harga umum dan

menurunkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing saja. Setiap negara yang

melakukan perbaikan terhadap kebijakan dinegaranya pasti ingin meningkatkan

kemakmuran masyarakatnya dan pemerataan kesejahteraan. Pemerataan itu biasanya

dikaitkan dengan masalah kemiskinan yang terjadi di negara tersebut, jadi tujuan dari

penerapan berbagai kebijakan ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan untuk

seluruh rakyat yang ada di negara tersebut (Mankiw, 2008).

Inflasi mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perdagangan internasional

antar negara. Bila tingkat inflasi dalam negeri terlalu tinggi, maka akan

mengakibatkan turunnya daya saing barang dan jasa dalam negeri. Bahkan pada

kondisi yang serius, harga barang dan jasa dalam negeri bisa lebih tinggi

dibandingkan dengan barang dan jasa produksi luar negeri. Kondisi ini akan

meningkatkan pembelian terhadap barang dan jasa luar negeri (Ramdan, 2014).

Hal itu akan mengakibatkan jumlah ekspor lebih kecil dibandingkan oleh jumlah

impor yang dilakukan negara Indonesia. Menurut Ulke (2011), menyatakan bahwa

dalam jangka panjang dan hubungan dinamis, inflasi dan impor memiliki hubungan

yang saling terkait antara satu sama lainnya. Dapat disimpulkan bahwa aktivitas

impor akan meningkat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.

Pada kasusnya, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana

perekonomian Indonesia pada saat ini berada dalam suatu kasus yaitu maraknya

serangan spekulan serta defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan Indonesia
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pada tahun 2013 telah mencapai angka 3,5%. Akan tetapi, jika keadaan ekonomi dan

konsumsi maupun impor pada tahun 2014 dapat ditekan maka defisit Indonesia hanya

akan mencapai 2,8% (Purwanti, 2014).

Keadaan defisit neraca perdagangan Indonesia diperparah dengan berubahnya gaya

hidup masyarakat Indonesia sendiri. Tingkat konsumsi semakin bertambah setiap

waktunya, dan sebagian besar barang konsumsi itu merupakan barang impor. Jika

konsumsi Indonesia tidak ditekan, impor negara Indonesia tidak dapat mengimbangi

ekspor luar negeri dan akhirnya akan terjadi defisit neraca perdagangan (Purwanti,

2014). Untuk mengatasi itu Gubernur BI (dalam Purwanti, 2014) mengambil solusi

dengan menekan pola konsumsi masyarakat yang mengkonsumsi barang impor secara

berlebih.

Solusi dari menekan konsumsi barang impor itu dilakukan dengan beberapa cara,

yaitu diantaranya dengan menaikkan pajak penghasilan atas impor sebagaimana yang

terlihat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2013, bahwa impor

baik dengan API (Angka Pengenal Impor) maupun tanpa API (Angka Pengenal

Impor) atas barang-barang tertentu (sebagian besar barang-barang konsumsi) tetap

dikenakan tarif sebesar 7,5% (sebelumnya impor barang dengan API hanya

dikenakan tarif sebesar 2,5%). Kemudian meningkatkan PPnBM (Pajak Pertambahan

Nilai atas Barang Mewah) atas impor barang-barang yang tergolong lux, seperti

smartphone dan sebagainya (Purwanti, 2014).
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Impor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu selera konsumen, pendapatan

masyarakat sebagai konsumen, nilai tukar, harga-harga barang di dalam dan di luar

negeri, serta biaya angkutan barang (Mankiw, 2008). Faktor lainnya juga yang

mempengaruhi terjadinya impor adalah adanya inflasi di dalam negeri yang

menyebabkan harga-harga barang mengalami kenaikan dan ini akan menyebabkan

masyarakat lebih memilih mengonsumsi barang impor yang harganya hampir lebih

sama dan bahkan kadang lebih murah dari barang yang diproduksi di dalam negeri.

Berikut ini adalah data perkembangan nilai impor migas dan nonmigas yang terjadi di

negara Indonesia per tahunnya:

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah.
Gambar 2. Nilai Impor Migas dan Nonmigas di Indonesia (Juta USD) pada

Tahun 2012,1 hingga 2016,12
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Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa nilai impor migas dan nonmigas

setiap tahunnya, dari tahun 2012 hingga 2016 bersifat fluktuatif. Jika dilihat dari

gambar di atas dapat diketahui bahwa besaran atas nilai impor migas lebih kecil

dibandingkan dengan besaran nilai impor nonmigas. Total nilai impor migas dan

nonmigas mengalami kenaikan dan penurunan setiap bulannya. Nilai impor nonmigas

terbesar terjadi di bulan Mei 2012 sebesar 13594,7 juta USD dan nilai impor

nonmigas terendah terjadi di bulan Juli 2016 sebesar 7510,8 juta USD. Sedangkan

nilai impor migas terbesar terjadi di bulan Desember 2013 sebesar 4221,6 juta USD,

dan nilai impor migas terendah berada di bulan Januari 2016 sebesar 1221,5 juta

USD.

Total nilai impor secara keseluruhan jika dilihat dari migas dan nonmigas mengalami

kenaikan setiap bulannya. Hal itu secara tidak langsung dapat mengakibatkan

kenaikan harga di dalam negeri dan kenaikan harga itu akan menyebabkan pada

besaran tingkat inflasi. Tingkat inflasi itu juga harus dapat segera diatasi, karena

inflasi yang buruk akan mengurangi investasi diikuti dengan berkurangnya kegiatan

ekonomi dan bertambahnya pengangguran sehingga memperlambat pertumbuhan

ekonomi suatu negara tersebut. Dari semua itu, disimpulkan bahwa diperlukan

analisis yang lebih mendalam tentang hubungan sebab akibat antara inflasi dan impor

yang terjadi di negara Indonesia. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik

untuk melakukan penelitian mengenai Analisis Kausalitas Granger Antara Impor

Migas-Nonmigas dan Inflasi di Indonesia Periode 2012:01 hingga 2016:12.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan kausalitas antara nilai impor migas

dan nonmigas dengan tingkat inflasi di Indonesia periode 2012:01 – 2016:12?”

C. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara nilai

impor migas dan nonmigas dengan tingkat inflasi di Indonesia periode 2012:01 –

2016:12.

D. Manfaat

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1), sesuai

dengan jurusan dan keilmuan yang diketahui.

2. Sebagai bagian dari proses pembelajaran dan sarana untuk mendalami

pengetahuan mengenai hubungan antara impor dengan tingkat inflasi di

Indonesia.

3. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan

mengenai hubungan ekonomi internasional khususnya tentang hubungan antara

impor dengan tingkat inflasi di Indonesia.
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E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari :

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan,

Manfaat penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka yang berisikan Landasan Teori, Rujukan Penelitian,

Kerangka pemikiran, dan Hipotesis

Bab III Metode penelitian yang terdiri dari Jenis dan Sumber Data, Batasan

Peubah, Alat Analisis, dan Pengujian Hipotesis

Bab IV Hasil perhitungan dan pembahasan berisikan analisis hasil perhitungan

secara deskriptif kualitatif

Bab V Simpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Tingkat Inflasi

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum

dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut

inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada

barang lainnya, atau jika sebaliknya akan dikatakan deflasi. Dengan kenaikan harga

ini akan menurunkan tingkat daya beli masyarakat yang akibatnya akan

mempengaruhi barang-barang hasil produksi dan produsen pun akan tidak akan

menambah besaran dalam investasinya (Suseno, 2009). Jika investasi ini berkurang

maka akan mengakibatkan pendapatan nasional menurun, yang pada akhirnya akan

mempengaruhi ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi.

Ada beberapa definisi inflasi yang dikemukakan oleh ahli-ahli ekonomi di antaranya

adalah:

 Inflasi adalah kecendrungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan

terus-menerus (Boediono, 2014).
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 Inflasi merupakan salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu

kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum. Yang berarti

terjadinya penurunan nilai uang (Judisseno, 2002).

 Inflasi adalah kecenderungan harga-harga untuk meningkat secara umum dan

terus menerus, yang berarti setiap kenaikan harga dari satu atau dua barang

saja tidak akan dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali kenaikan itu meluas

yang dapat mengakibatkan kenaikan terhadap barang-barang yang lainnya

(Salvatore, 2004).

Kenaikan harga barang secara umum ini dapat diukur dengan beberapa indeks harga

(Suseno, 2009), yaitu:

a. Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks harga konsumen diukur dengan berdasarkan angka indeks yang

disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat.

b. Indeks Biaya Hidup (IBH)

Indeks biaya hidup digunakan untuk mengukur perubahan harga barang dan

jasa kebutuhan hidup.

c. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB)

Indeks perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang pada tingkat

perdagangan besar.

d. Indeks Biaya Produsen (IBP)

Indeks biaya produsen digunakan untuk mengukur perubahan harga bagi

produsen.
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e. PDB deflator

Mencakup jumlah barang dan jasa yang masuk dalam penghitungan PDB, jadi

lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan kedua indeks di atas.

PDB = PDB Harga BerlakuPDB Harga Konstan
Inflasi menurut sebab terjadinya dapat digolongkan menjadi:

a. Inflasi dorongan permintaan (Demand full inflation)

Inflasi ini bermula dari adanya kenaikan permintaan total (agregate demand),

sedangkan produksi telah berada pada keadaan kesempatan kerja penuh atau

hampir mendekati kesempatan kerja penuh. Apabila kesempatan kerja penuh

(full-employment) telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya

hanyalah akan menaikkan harga saja atau disebut inflasi murni. Inflasi yang

ditimbulkan oleh permintaan total yang berlebihan sehingga terjadi perubahan

pada tingkat harga yang disebut dengan istilah demand full inflation

(Boediono, 2014).

b. Inflasi dorongan biaya (Cost push inflation)

Cost Push inflation ditandai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi.

Jadi inflasi yang terjadi bersama dengan resesi. Keadaan ini timbul dimulai

dengan adanya penurunan dalam penawaran total (agregate supply) sebagai

akibat kenaikan biaya produksi. Kenaikan produksi akan menaikkan harga

dan turunnya produksi. Dari segi jumlah output, pada inflasi permintaan

kecenderungan output naik bersama-sama dengan kenaikan harga umum, dan
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sebaliknya dalam cost push inflation biasanya kenaikan harga bersamaan

dengan penurunan keuntungan atas penjualan barang. Maksudnya adalah

ketika harga barang-barang naik, meskipun kegiatan ekonomi masih di bawah

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, dan hal inilah proses kenaikan harga

(yang sering dibarengi dengan turunnya produksi) disebut dengan cost-push

inflation (Boediono, 2014).

Penggolongan inflasi berdasarkan pada asal terjadinya inflasi, yaitu :

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (Domestic Inflation)

Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja

negara yang dilihat dari dalam anggaran belanja negara. Cara mengatasinya

biasanya pemerintah mencetak uang baru. Selain karena hal itu dapat

disebabkan juga karena harga-harga naik dikarenakan gagal panen, bencana

alam yang berkepanjangan dan lain sebagainya (Putong, 2013).

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported Inflation)

Inflasi ini terjadi karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu

negara suatu negara mengalami inflasi tinggi, dan diketahui bahwa harga-

harga barang dan juga ongkos produksi di negara-negara tersebut relatif

menjadi mahal, sehingga negara-negara tersebut harus mengimpor barang

tersebut dan kemudian menyebabkan harga jual akan barang tersebut semakin

bertambah mahal (Putong, 2013).
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Menurut Bank Indonesia, inflasi yang terjadi di Indonesia, yang diukur dengan

Indeks Harga Konsumen (IHK) dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok

pengeluaran yang diambil berdasarkan COICOP (The Classification of Individual

Consumption by Purpose), yaitu:

1. Kelompok bahan makanan

2. Kelompok makanan jadi, minuman, dan tembakau

3. Kelompok perumahan

4. Kelompok sandang

5. Kelompok kesehatan

6. Kelompok pendidikan dan olahraga

7. Kelompok transportasi dan komunikasi

Selain pengelompokkan berdasarkan COICOP, terdapat pengelompokkan lainnya

yang dinamakan disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi itu dilakukan untuk

menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor

yang bersifat fundamental (Bank Indonesia). Di Indonesia, disagregasi inflasi tersebut

dikelompokkan menjadi:

1. Inflasi inti

Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung menetap atau

persisten dalam setiap pergerakan perubahan inflasi dan dipengaruhi oleh

faktor fundamental. Faktor fundamental itu seperti interaksi permintaan-

penawaran; lingkungan eksternal yang berupa seperti nilai tukar, harga
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komoditi internasional, inflasi mitra dagang; dan ekspektasi inflasi dari

pedagang dan konsumen.

2. Inflasi non inti

Merupakan komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena

dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terbagi

menjadi dua yaitu volatile food (inflasi komponen bergejolak) dan

administered prices (inflasi komponen harga yang diatur oleh pemerintah).

Pengelompokkan di atas tidak semuanya dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter.

Oleh sebab itu, banyak otoritas moneter yang berada di banyak negara, setiap

melakukan keperluan analisis dilakukan dengan penghitungan inflasi yang dapat

dikendalikan dengan kebijakan moneter yaitu inflasi inti (Suseno, 2008). Setiap

negara memiliki cara penghitungan inflasi inti yang berbeda-beda. Inflasi inti di

Indonesia, merupakan suatu tingkat inflasi IHK setelah dikeluarkan volatile food dan

administered prices.

2. Teori Strukturalis

Teori ini adalah teori inflasi dalam jangka panjang, karena teori ini dilihat dari

sebab-sebab munculnya inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi

terutama yang terjadi di negara berkembang. Ada dua kekakuan yang dapat terjadi

dalam perekenomian negara berkembang yang dapat menimbulkan inflasi yaitu:
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a. Kekakuan dari penerimaan impor

Hal ini dikarenakan nilai ekspor tumbuh lebih kecil dari sektor lain

dikarenakan harga yang terdapat di pasar dunia dari barang-barang yang

diekspor tidak menguntungkan atau sering disebut term of trade yang semakin

memburuk. Hal lain yang menyebabkan ekspor tumbuh lebih kecil dari sektor

lain adalah produksi barang-barang ekspor tidak elastis terhadap kenaikan

harga, dan ini akan mendorong pemerintah untuk menggalakan produksi dalam

negeri untuk barang-barang yang sebelumnya diimpor (impor subsitution

strategy).

b. Kekakuan penawaran bahan makanan di negara berkembang

Penawaran bahan makanan lebih lambat daripada pertambahan jumlah

penduduk dan pendapatan per kapita, sehingga kenaikan harga bahan m

akanan dalam negeri cenderung untuk naik melebihi harga barang-barang

lainnya. Akibatnya timbul tuntutan dari buruh untuk meminta upah yang lebih

tinggi. Kenaikan upah berarti kenaikan ongkos produksi. Kenaikan ongkos

produksi akan mengakibatkan kenaikan harga barang-barang yang

bersangkutan. Kenaikan harga barang-barang tersebut mendorong terjadinya

inflasi yang dikenal dengan istilah wage push inflation.

3. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas

kemampuan ekonominya. Dengan demikian permintaan masyarakat akan barang

melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat mengetahui
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keinginannya dan menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang

efektif terhadap barang. Dengan kata lain, masyarakat berhasil memperoleh dana

tambahan di luar batas kemampuan ekonominya sehingga golongan masyarakat ini

bisa memperoleh barang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang

seharusnya.

Tentunya tidak semua golongan ini, misalnya masyarakat yang berpenghasilan

tetap atau penghasilannya meningkat tidak secepat laju inflasi. Bila jumlah

permintaan barang meningkat, pada tingkat harga berlaku, melebihi jumlah

maksimum dari barang-barang yang bisa dihasilkan oleh masyarakat, maka

inflationary gap akan timbul. Keadaan ini menyebabkan harga-harga naik dan

berarti rencana pembelian barang tidak dapat terpenuhi. Pada periode selanjutnya,

masyarakat akan berusaha untuk memperoleh dana yang lebih besar lagi (baik dari

pencetakan uang baru maupun dari kredit pada bank dan permintaan kenaikan

gaji). Proses inflasi akan tetap berlangsung selama jumlah permintaan efektif dari

semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang bisa dihasilkan

masyarakat.
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Sumber: Boediono, 2014
Gambar 3. Inflasi timbul karena adanya inflationary gap
.

Gambar di atas menunjukkan keadaan dimana inflationary gap tetap timbul.

Diasumsikan bahwa semua golongan masyarakat bisa memperoleh dana yang

cukup untuk membiayai—pada harga yang berlaku—rencana-rencana pembelian

mereka. Dengan timbulnya inflationary gap (misal, pemerintah memperbesar

pengeluaran dengan mencetak uang baru), kurva permintaan efektif bergeser dari

Z1 ke Z2. Inflationary gap sebesar Q1Q2 timbul dan harga naik dari P1 ke P2.

Kenaikan harga ini mengakibatkan rencana-rencana pembelian golongan

masyarakat (termasuk pemerintah sendiri) tidak terpenuhi. Karena jumlah barang-

barang yang tersedia tidak bisa lebih besar lagi daripada OQ1, maka yang terjadi

hanyalah realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan-golongan

masyarakat lain dalam masyarakat kepada sektor pemerintah. Seandainya pada
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periode berikutnya golongan-golongan masyarakat lain tersebut bisa memperoleh

dana untuk membiayai rencana-rencana pembeliannya yang lama dengan harga-

harga baru yang lebih tinggi, dan pemerintah tetap pula berusaha memperoleh

jumlah barang-barang seperti yang direncanakan pada periode sebelumnya dengan

harga-harga baru yang lebih tinggi (dan ini memerlukan pencetakan lagi uang

baru), maka inflationary gap sebesar Q1Q2 akan timbul lagi.

Harga akan naik lagi dari P2 ke P3. Jika setiap golongan masyarakat tetap berusaha

memperoleh jumlah barang-barang yang sama dan mereka berhasil memperoleh

dana untuk membiayai rencana-rencana tersebut pada tingkat harga yang berlaku,

maka inflationary gap akan tetap timbul pada periode-periode selanjutnya. Dalam

hal ini harga-harga akan terus menerus menaik. Inflasi akan berhenti hanya bila

salah satu golongan masyarakat tidak lagi (atau tidak bisa lagi) memperoleh dana

untuk membiayai rencana pembelian barang-barang pada harga yang berlaku,

sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi

jumlah barang-barang yang tersedia (inflationary gap hilang).

Kemudian, masyarakat yang berhasil dalam hal ini adalah masyarakat yang paling

mudah untuk memperoleh dana tambahan untuk membiayai rencana

pembeliannya. Masyarakat yang tidak bisa dengan mudah memperoleh dana untuk

membiayai rencana pembelian barangnya dengan harga-harga yang baru (yang

lebih tinggi) terpaksa harus menerima bagian yang lebih kecil dari barang-barang

yang tersedia daripada bagian mereka sebelum proses inflasi terjadi. Secara umum
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masyarakat yang penghasilannya tidak naik secepat kenaikan harga-harga akan

ketinggalan dan menerima bagian yang semakin kecil.

Sumber: Boediono, 2014
Gambar 4. Inflasi berhenti karena inflationary gap mengecil

Gambar di atas menunjukkan proses inflasi yang akhirnya berhenti karena

inflationary gap makin mengecil dan akhirnya hilang pada periode ke-lima. Harga

menjadi stabil pada P4. Di balik proses ini beberapa golongan masyarakat

menerima bagian output yang lebih kecil. Inflasi selalu diikuti dengan terjadinya

redistribusi pendapatan.

4. Impor

Impor adalah salah satu indikator yang menentukan kemajuan suatu negara,

dimana impor sebagai proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara

ke negara lain secara legal (Amalia, 2007). Di negara Indonesia sendiri masih
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sangat bergantung pada kebutuhan impor. Terdapat beberapa komoditi yang

sebenarnya bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri, namun dikarenakan sumber

daya manusianya yang masih kurang, akhirnya Indonesia harus mengimpor barang

yang seharusnya bisa dibuat sendiri. Sedangkan untuk komoditi lain yang diimpor

memang disebabkan tidak adanya bahan atau sumber daya alam untuk komoditi

tersebut.

Menurut Amalia (2007) naiknya harga barang yang diimpor juga dapat

menyebabkan inflasi. Dikarenakan bila suatu negara tidak mampu memenuhi

kebutuhan dalam negeri, maka negara tersebut akan melakukan impor. Barang-

barang yang diimpor sangat berperan dalam kegiatan yang dilakukan para pelaku

industri oleh sebab itu harga barang impor akan mempengaruhi inflasi dalam

negeri. Terdapat tiga golongan impor berdasarkan penggunaan barang, yaitu:

1. barang konsumsi

2. bahan baku atau penolong

3. barang modal

Sedangkan golongan impor berdasarkan komoditasnya terbagi menjadi dua

bagian, yaitu impor migas dan impor non-migas. Impor migas terdiri dari minyak

mentah, hasil minyak, dan gas. Aktivitas impor Indonesia sangat didominasi oleh

impor sektor non-migas. Impor non-migas diantaranya adalah mesin, besi dan

baja, kendaraan bermotor, plastik, bahan kimia, kapas, pesawat udara, dan masih

banyak jenis lainnya. Menurut Badan Pusat Statistik, barang-barang impor non-
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migas berasal dari ASEAN, Uni Eropa, dan negara-negara lain seperti Jepang,

Cina, Amerika Serikat, Australia, dan lain-lainnya.

Kegiatan impor di Indonesia memegang peranan yang sangat penting bagi

perekonomian. Hal ini di karenakan tingginya nilai impor setiap tahunnya tidak

luput dari dampak positif maupun negatif. Efek negatif yang ditimbulkan

diantaranya ketergantungan masyarakat terhadap barang-barang impor seperti

produk otomotif. Diketahui bahwa dari data statistik keuangan Indonesia, impor

produk kendaraan roda empat memiliki nilai impor tinggi setiap tahunnya, tidak

hanya itu saja produk elektronik dan tekstil pun memiliki nilai impor yang tinggi

juga. Dengan adanya barang-barang impor yang siap untuk dibeli, maka

masyarakat akan lebih menjadi konsumtif dan dampaknya akan memperlambat

pertumbuhan industri dalam suatu negara tersebut. Hal ini terjadi karena daya

saing yang sangat ketat di dalam perdagangan internasional.

Namun di balik dampak negatif tersebut terdapat dampak positif dari impor.

Melalui kegiatan impor pemerintah mampu menyediakan barang-barang yang

berguna dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengadaan

barang modal, maka akan meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri dan

barang-barang yang mampu meningkatkan pembangunan infrastruktur negara

tersebut (Pradipta dan Swara, 2015).
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B. Tinjauan Empirik

Sebelum melakukan Penelitian, Penulis mempelajari penelitian-penelitian terdahulu

yang relevan dan terkait dengan penelitian ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian (Volkan Ulke)

Judul Econometric Analysis of Import and Inflation Relationship
in Turkey between 1995 and 2010

Penulis Volkan Ulke (2011)

Variabel Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Volume Impor

Metode Model Koreksi Kesalahan (ECM), Granger Causality Test

Hasil Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa dalam jangka
panjang dan hubungan yang dinamis ditemukan diantara
inflasi dan impor, dan terdapat kausalitas satu arah dari
impor ke inflasi.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian (Ilker Domac)

Judul Explaining and Forecasting Inflation in Turkey

Penulis Ilker Domac (2004)

Variabel Inflasi

Metode Mark-up model, Money-gap model, dan Kurva Phillips

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel moneter
seperti uang atau nilai tukar riil mengarah ke proses inflasi
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di Turki. Tekanan Inflasi di Turki terdapat dalam faktor-
faktor berikut: (i) guncangan eksternal yang menimbulkan
depresiasi nilai tukar yang sangat tajam , (ii) perubahan di
harga sektor publik, dan (iii) kelemahan inflasi.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Penelitian (Albert S. Dexter, Maurice D. Levi dan
Barrie R. Nault)

Judul International Trade and the Connection Between Excess
Demand and Inflation

Penulis Albert S. Dexter, Maurice D. Levi  dan Barrie R. Nault
(2005)

Variabel Indeks Harga Konsumen (CPI), Harga Komponen Energi
dari CPI, Total Industri, Impor barang dan jasa riil,
Pengeluaran Konsumsi, Ekspor barang dan jasa, Produk
Domestik Bruto (PDB)

Metode Identifikasi Kurva Phillips

Hasil Dalam penelitian ini diketahui bahwa cara kerja ekonomi
tidak berubah, inflasi masih tampak terkait dengan tekanan
permintaan yang berlebih. Utilisasi kapasitas total industri
tetap berguna dalam perdagangan internasional.
Perdagangan internasional berperan untuk membantu
mengisolasi hubungan yang mendasar antara kelebihan
permintaan dan inflasi. Pengaruh perdagangan internasional
diperlukan untuk identifikasi yang jelas dan konsisten dari
kurva Phillips, dan akan muncul tentang hubungan kurva
Phillips yang telah tertutupi karena perubahan yang terjadi
dalam keterbukaan perdagangan internasional ekonomi
Amerika Serikat.
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Tabel 4. Ringkasan Hasil Penelitian (Muhamad Rizky Ramdan, M. Al
Musadieq, dan Edy Yulianto)

Judul Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Volume Impor Mobil
CBU (Completely Built Up) dengan Nilai Tukar Rupiah
Sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Volume Impor
Mobil CBU GAIKINDO Periode Tahun 2005-2013)

Penulis Muhamad Rizky Ramdan, M. Al Musadieq, dan Edy
Yulianto (2014)

Variabel Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, dan Volume Impor

Metode Kuantitatif dengan menggunakan penelitian penjelasan atau
explanatory research yang menjelaskan tentang hubungan
sebab akibat atau kausal antara variable pengujian hipotesis
secara terukur

Hasil Dalam penelitian ini diketahui bahwa: (i) terdapat pengaruh
negatif yang signifikan antara inflasi dengan nilai tukar, (ii)
pengaruh inflasi dengan volume impor mobil CBU adalah
signifikan positif, (iii) hubungan nilai tukar terhadap volume
impor mobil CBU memiliki pengaruh yang positif dan tidak
signifikan, dan (iv) nilai tukar rupiah sebagai variabel
moderasi memperlemah pengaruh tingkat inflasi terhadap
volume impor mobil CBU.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Penelitian (Ida Bagus Wira Satrya Wiguna, dan Anak
Agung Ayu Suresmiathi D)

Judul Pengaruh Devisa, Kurs Dollar AS, PDB dan Inflasi terhadap
Impor Mesin Kompressor dari China

Penulis Ida Bagus Wira Satrya Wiguna dan Anak Agung Ayu
Suresmiathi D (2014)

Variabel Impor, Cadangan Devisa, Kurs Dollar AS, Produk Domestik
Bruto (PDB), dan Inflasi

Metode Metode Ordinary Least Squared (OLS)
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Hasil Dalam penelitian ini diketahui bahwa cadangan devisa tidak
berpengaruh postif signifikan terhadap nilai impor mesin,
kurs dollar AS secara parsial tidak berpengaruh negatif dan
signifikan terhadap nilai impor mesin, PDB berpengaruh
positif dan signifikan terhadap nilai impor mesin,  dan inflasi
tidak berpengaruh positif signifikan terhadap nilai impor
mesin

Tabel 6. Ringkasan Hasil Penelitian (Efi Suci Purwanti, Yuan Arsinta, Arifiyah,
Nur Frida Dwi Arisanti, dan Ikhda Nisa Azizah)

Judul Dampak Impor Terhadap Inflasi Indonesia Triwulan I Tahun
2014

Penulis Efi Suci Purwanti, Yuan Arsinta, Arifiyah, Nur Frida Dwi
Arisanti, dan Ikhda Nisa Azizah (2014)

Variabel Inflasi, Impor

Metode Menggunakan descriptive research dengan pendekatan
kualitatif

Hasil Inflasi menjadi tolak ukur suatu negara untuk melakukan
kegiatan impor yang berguna untuk memenuhi kebutuhan
konsumsi dalam negeri.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Penelitian (Agung Mardianto, dan I Wayan Wita
Kusumajaya)

Judul Pengaruh Inflasi, Cadangan Devisa, dan Produk Domestik
Bruto Terhadap Impor Barang Modal

Penulis Agung Mardianto, dan I Wayan Wita Kusumajaya (2014)

Variabel Volume impor barang modal, inflasi, cadangan devisa, dan
PDB
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Metode Metode linier berganda

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cadangan
devisa secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
volume impor barang modal. PDB seacra parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume impor
barang modal. Sedangkan, tingkat inflasi secara parsial tidak
berpengaruh signifikan terhadap volume impor barang
modal, itu dikarenakan impor barang modal akan terus
dilakukan tidak tergantung pada pergerakan inflasi
meningkat ataupun stabil.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Penelitian (Ketut Evilia Wijayanthi, dan Made Dwi
Setyadhi Mustika)

Judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Impor Kendaraan
Bermotor Indonesia dari Jepang Periode 1990-2012

Penulis Ketut Evilia Wijayanthi dan Made Dwi Setyadhi Mustika
(2015)

Variabel Nilai Impor Kendaraan Bermotor dari Jepang, PDB, Kurs
Dollar AS, Inflasi dan Cadangan Devisa

Metode Regresi linier berganda

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PDB dan
cadangan devisa berpengaruh positif signifikan terhadap
nilai impor kendaraan bermotor dari Jepang. Inflasi dan kurs
tidak berpengaruh terhadap nilai impor kendaraan bermotor.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Penelitian (Made Adiel Pradipta, dan I Wayan Yogi
Swara)

Judul Faktor-faktor yang mempengaruhi impor non migas
Indonesia kurun waktu tahun 1985-2012

Penulis Made Adiel Pradipta, dan I Wayan Yogi Swara (2015)
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Variabel Cadangan devisa, PDB, Kurs, inflasi dan impor nonmigas

Metode Metode Linier Berganda

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cadangan
devisa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
impor nonmigas. PDB memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap volume impor non migas. Variabel kurs
memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap impor
nonmigas, dan yang terakhir inflasi tidak memiliki pengaruh
signifikan terhadap volume impor non migas di Indonesia.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Penelitian (Anak Agung Istri Diah Candra Wati dan
I Ketut Sudiana)

Judul Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Kurs Dollar
Amerika Serikat dan Inflasi Terhadap Impor Sayuran
Indonesia Kurun Waktu 1994-2013

Penulis Anak Agung Istri Diah Candra Wati dan I Ketut Sudiana
(2016)

Variabel Impor Sayuran, PDB, Kurs Dollar AS, dan Inflasi

Metode Metode Linier Berganda

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa PDB
memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
impor sayuran, kurs berpengaruh negatif signifikan terhadap
impor sayuran, dan yang terakhir inflasi tidak berpengaruh
terhadap impor sayuran di Indonesia ddalam kurun waktu
1994 hingga 2013.

Tabel 11. Ringkasan Hasil Penelitian (Harman Malau)

Judul Exchange Rate, Inflation and Export-Import Indonesia and
China (Comparative Analysis Before and After Free Trade)
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Penulis Harman Malau (2015)

Variabel Inflasi, Nilai Tukar, Ekspor dan Impor

Metode ANOVA, Analisis Regresi, uji-t, uji F, dan R2

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi
menurun setelah perdagangan bebas. Sebaliknya, nilai tukar
meningkat setelah perdagangan bebas. Nilai tukar memiliki
pengaruh yang lebih besar daripada inflasi sebelum dan
sesudah perdagangan bebas. Baik inflasi maupun nilai tukar
tidak memiliki dampak kuat terhadap impor sebelum dan
sesudah pelaksanaan perdagangan bebas. Dapat disimpulkan
bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara inflasi
simultan dan nilai tukar terhadap impor sebelum
pelaksanaan perdagangan bebas. Sebaliknya, inflasi dan nilai
tukar memiliki hubungan yang kuat terhadap impor setelah
pelaksanaan perdagangan bebas. Impor regresi linier sudah
berbeda sebelum dan sesudah pelaksanaan perdagangan
bebas. Ekspor meningkat setelah pelaksanaan perdagangan
bebas. Baik korelasi inflasi maupun nilai tukar telah berubah
dari negatif menjadi positif. Tingkat inflasi memiliki
pengaruh yang lebih besar daripada nilai tukar sebelum
perdagangan bebas. Sebaliknya, nilai tukar memiliki
pengaruh yang lebih besar daripada tingkat inflasi setelah
perdagangan bebas. Ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai
tukar tidak memiliki dampak yang kuat terhadap ekspor
sebelum dan sesudah pelaksanaan perdagangan bebas.
Analisis varians menunjukkan bahwa tidak ada hubungan
simultan antara inflasi dan nilai tukar terhadap ekspor
sebelum dan sesudah pelaksanaan perdagangan bebas.
Regresi linier ekspor menunjukkan bahwa garis tren berbeda
sebelum dan sesudah perdagangan bebas. Dan ekspor jauh
lebih besar dari Indonesia ke China setelah pelaksanaan
perdagangan bebas.
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Tabel 12. Ringkasan Hasil Penelitian (Dewan Muktadir Al-Mukit dan A. Z. M.
Shafiullah)

Judul Export, Import and Inflation: A Study of Bangladesh

Penulis Dewan Muktadir Al-Mukit dan A. Z. M. Shafiullah (2014)

Variabel Ekspor, Impor dan Inflasi

Metode VECM dan Granger Kausalitas

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil
dekomposisi varians yang terpapar bahwa ekspor memiliki
dampak shock tertinggi terhadap inflasi antar variabel dalam
sistem inflasi. Analisis kausalitas Granger menunjukkan
adanya kausalitas bilateral antara inflasi dan ekspor dan
kausalitas searah dari Inflasi ke impor.

Tabel 13. Ringkasan Hasil Penelitian (Thomas D. Corrigan)

Judul The Relationship Between Import Prices and Inflation in the
United States

Penulis Thomas D. Corrigan (2005)

Variabel Harga-harga impor dan inflasi

Metode Metode analisis tren

Hasil Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perubahan
harga impor non-minyak sebesar 10% telah menghasilkan
perubahan PPI (inflasi dari sisi produsen) yang cukup cepat.
Untuk harga konsumen, dianggap responnya hanya sepertiga
sama kuatnya.
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C. Kerangka Pemikiran

Bank Indonesia selaku otoritas moneter dari pemerintah memiliki tugas pokok yaitu

untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam merumuskan

kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan analisis dengan mempertimbangkan

yaitu seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, besaran moneternya, serta perkembangan

sektor ekonomi dan keuangan secara keseluruhan.  Menurut Badan Pusat Statistika

(BPS), inflasi sebagai salah satu faktor untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah

atau wilayah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum

yang dihitung dari indeks harga konsumen. Dalam hal ini, angka inflasi sangat

mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga

mempengaruhi besarnya produksi barang.

Ketika terjadi kenaikan harga-harga akibat mahalnya biaya yang harus dikeluarkan

untuk biaya produksi, maka akan semakin terbatasnya faktor-faktor produksi tersebut.

Semakin pesatnya pertumbuhan penduduk pula seperti yang terjadi di Indonesia tanpa

didukung oleh peningkatan produksi akan menyebabkan semakin sulitnya pemenuhan

kebutuhan masyarakat. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut, pemerintah

melakukan kebijakan impor guna memenuhi permintaan atas kebutuhan itu (Wati,

2016).

Walaupun di Indonesia seperti yang diketahui memiliki sumber daya alam yang

melimpah. Akan tetapi kenyataannya Indonesia masih bergantung pada negara lain.

Akibatnya barang yang seharusnya dapat untuk diproduksi dan dihasilkan sendiri
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malah tidak diproduksi dan lebih memilih mengimpor. Hal ini dikarenakan

kurangnya tenaga ahli yang mampu untuk mengolah sumber daya alam tersebut.

Bukan hanya itu saja, penguasaan akan teknologi yang terbatas juga sangat

berpengaruh dalam memproduksi barang. Pada akhirnya, itu semua berakibat pada

proses pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membutuhkan barang modal dan bahan

baku (Mardianto, 2014).

Oleh karena dibutuhkannya barang modal dan bahan baku tersebut, maka Indonesia

memutuskan untuk mengimpor barang modal dan bahan baku, karena ketika

Indonesia ingin melakukan produksi sendiri dengan kendala keterbatasan sumber

daya manusia dan teknologi, itu akan membuat harga dari barang yang diproduksi

Indonesia akan lebih mahal dibandingkan harga barang yang diimpor. Sehingga akan

terjadi dimana seseorang itu enggan melakukan kegiatan produksi dan berakibat

semakin meningkatnya harga-harga di dalam negeri. Hal itu akan mengakibatkan

meningkatnya jumlah impor yang dilakukan negara Indonesia, dan ketika semua

harga naik secara terus menerus maka akan berdampak kepada kenaikan inflasi.

Ketika suatu negara secara terus menerus mengimpor barang bahan baku dari luar

negeri, dimana di luar negeri tersebut sedang terjadi inflasi, maka di suatu negara

tersebut akan terkena dampak dari inflasi itu juga. Hal itu dikarenakan di luar negeri

harga-harga akan barang bahan baku tersebut memilki harga yang tinggi, dan

kemudian diimpor oleh suatu negara tersebut dengan harga yang tinggi, maka

selanjutnya suatu negara itu pada umumnya akan memberlakukan harga yang tinggi
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pula, dan kemudian bisa berdampak pada perubahan tingkat inflasi di suatu negara

tersebut (Amalia, 2007).

Menurut penelitian Ramdan (2014) bahwa inflasi menyebabkan harga-harga dalam

negeri lebih mahal dari harga-harga produk di luar negeri dan oleh sebab itu inflasi

berkecenderungan akan menambah impor. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan

bahwa kerangka pemikiran pada penulisan ini diperjelas dengan gambar berikut ini:

Gambar 5. Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa untuk menguji kausalitas antara

impor dan tingkat inflasi di Indonesia dilakukan uji kausalitas Granger untuk

mengetahui apakah dari impor dan tingkat inflasi memiliki hubungan timbal balik

(kausalitas).

Tingkat Inflasi

(Inflasi Inti)

Impor

(Nilai impor migas
nonmigas)
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D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam

penulisan ini adalah diduga memiliki hubungan kausalitas dua arah yaitu dari nilai

impor migas dan nonmigas ke tingkat inflasi, dan sebaliknya.



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian analisis hubungan antara impor dan inflasi di Indonesia periode

2012 hingga 2016, variabel yang digunakan adalah sesuai dengan judul yaitu inflasi

yang dilihat dari inflasi inti dan impor yang dilihat dari total nilai impor migas dan

nonmigas. Berikut ini adalah satuan pengukuran dan sumber data variabel-variabel

tersebut:

Tabel 14. Deskripsi Variabel, Satuan Pengukuran, Simbol, dan Sumber Data

Nama Variabel
Satuan

Pengukuran
Simbol Runtun Waktu Sumber Data

Inflasi Persen I Bulanan Bank Indonesia

Impor Migas
Nonmigas

Juta USD M Bulanan Badan Pusat
Statistika

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersifat runtun waktu (time

series). Situs resmi yang digunakan adalah Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.



36

B. Batasan Variabel

Batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Tingkat Inflasi

Data yang digunakan adalah inflasi inti Indonesia yang diperoleh dari Bank

Indonesia, selama periode Januari 2012 hingga Desember 2016.

2. Impor

Data yang digunakan adalah total nilai impor migas dan nonmigas Indonesia

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, selama periode Januari 2012 hingga

Desember 2016.

C. Model Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mencatat data yang

tercantum pada Data Statistik Indonesia di Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

Untuk data tingkat inflasi sendiri didapatkan dari Bank Indonesia, sedangkan data

total nilai impor migas dan nonmigas didapatkan dari Badan Pusat Statistika.

1. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Dalam pendekatan kuantitatif, ini

merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat sampel tertentu.
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Sedangkan penelitian deskriptif adalah metode yang bertujuan untuk

mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian yang di

teliti. Dalam hal ini, metode yang digunakan adalah metode Granger Causality Test

yang digunakan untuk mengklarifikasi adanya dan arah dari kausalitas antara

variabel-variabel tersebut (Ulke, 2011).

2. Tahapan Analisis

a. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Uji stasioner akar unit (Unit Root Test) merupakan uji pertama yang harus dilakukan

sebelum melakukan analisis regresi dari data yang dipakai. Tujuan uji stasioner

adalah untuk melihat apakah rata-rata varians data konstan sepanjang waktu dan

kovarian antara dua atau lebih data runtun waktu hanya tergantung pada kelambanan

antara dua atau lebih periode waktu tersebut.

Dalam regresi time series, data yang tidak stasioner akan menyebabkan suatu regresi

menjadi lancung (spurious regsression) dan model yang dihasilkan tidak dapat

digunakan. Dalam penelitian ini uji stasioner yang akan digunakan adalah Augmented

Dickey-Fuller pada Ordo Level dan bila hasil yang didapatkan belum stasioner pada

Ordo Level I(0), maka pengujian stasioneritas akan dilakukan pada derajat ordo

selanjutnya First Difference I(1), dan Second Difference I(2). Dalam uji Augmented

Dickey-Fuller, stasioneritas data dilihat dari perbandingan antara probabilitas (p-
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value) dengan hasil uji critical value (Gujarati, 2003). Data dikatakan stasioner

apabila probabilitas variabel tersebut tidak lebih besar dari = 5%.

b. Penentuan Lag Optimum

Penentuan lag optimum bertujuan untuk mengetahui lamanya periode

keterpengaruhan suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap

variabel endogen lainnya. Penentuan lag optimum ini juga digunakan dalam estimasi

kausalitas granger untuk mengetahui berapa banyak lag yang akan digunakan yang

diperoleh dari nilai Akaike Information Critterion (AIC). Nilai Akaike Information

Critterion (AIC) yang digunakan adalah nilai yang paling minimum pada

keseluruhan variabel yang akan diestimasi. Lag optimum akan ditemukan pada

spesifikasi model yang terdapat nilai AIC-nya paling minimum (Gujarati, 2003).

Karena tes kausalitas Granger sangat sensitif terhadap lag pilihan panjang, Akaike

Information Critterion (AIC) akan digunakan dalam penelitian ini (Kasman dan

Emirhan, 2007). Untuk memilih panjangnya lag,maka akan dimulai dengan satu lag

dan meningkatkan mereka dengan AIC. Lag model dengan nilai AIC setidaknya akan

menjadi model lag panjang (Ulke, 2011).

c. Uji Kointegrasi

Uji ini dilakukan setelah uji stasioner dan telah berintegrasi pada derajat yang sama.

Uji kointegrasi dilakukan dengan cara menguji stasioneritas dari residual, jika

ternyata residual tidak mengandung akar unit atau data stasioner I(0) maka variabel-

variabel di dalam model terkointegrasi (Ulke, 2011). Uji ini dilakukan untuk
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mengetahui kemungkinan terjadinya keseimbangan jangka panjang variabel yang

diamati.

Masalah dari ekonometrika dapat diselesaikan dengan konsep kointegrasi Johansen.

Dengan bantuan uji kointegrasi ini, variabel yang tidak stasioner dapat dimasukkan

ke dalam regresi tanpa menyebabkan hasil yang salah. Analisis ini juga memberikan

efisiensi pengujian, estimasi dan permodelan hubungan jangka panjang antara

variabel-variabel (Ulke, 2011). Uji Kointegrasi Johansen dikembangkan oleh

Johansen, dan digunakan untuk beberapa uji vector yang mendasarkan pada uji

kointegrasi sistem persamaan atau equations. Uji kointegrasi Johansen tidak

memaksa adanya sebaran data yang normal (Gujarati,2003). Hipotesa dari uji

kointegrasi Johansen adalah sebagai berikut:

 H0 = tidak terdapat kointegrasi

 Ha = terdapat kointegrasi

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

 Nilai trace statistic > nilai kritis trace, maka H0 ditolak dan Ha diterima

 Nilai trace statistic < nilai kritis trace, maka H0 diterima dan Ha ditolak

d. Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas granger merupakan metode analisis yang digunakan untuk mengetahui

hubungan dimana hubungan antar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel
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lain dan variabel independen itu dapat menjadi variabel dependen juga (Gujarati,

2003). Berikut ini adalah model persamaan umumnya:= ∑ + ∑ + (1)= ∑ + ∑ + (2)

Model persamaan kausalitas pada penelitian ini:= ∑ + ∑ + (3)= ∑ + ∑ + (4)

Dimana :

It = Tingkat Inflasi

Mt = Volume Impor

n = Jumlah Lag

u1tdan u2t = Disturbance Error

α, β, λ, dan δ = Koefisien masing-masing variabel yang diasumsikan tidak
berkorelasi

Persamaan (3) menganggap bahwa nilai saat ini dari inflasi dikaitkan dengan nilai-

nilai di masa lalu impor, dan persamaan (4) mengatakan bahwa nilai sekarang dari

impor dikaitkan dengan nilai di masa lalu dari inflasi. Untuk menguji hipotesis nol,

maka harus menerapkan uji F (Gujarati, 2003):

= ( ⁄ )( )⁄ (5)
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Dimana:

 RSSR dibatasi dengan sisa jumlah kuadrat, kemudian diperoleh untuk

menjalankan regresi termasuk dengan semua Lag I, tetapi tanpa termasuk M

 RSSUR tidak dibatasi dengan jumlah residual kuadrat, diperoleh dengan

menjalankan regresi termasuk Lag M; m adalah jumlah pembatasan

 k adalahjumlah parameter dalam regresi terbatas

 n adalah jumlah observasi

Terakhir adalah perbandingan nilai F dengan nilai F kritis. Jika dihitung nilai F

melebihi nilai F kritis pada tingkat signifikan (1%, 5%, dan 10%), maka H0 ditolak.

Penolakan hipotesis nol menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel. Ada

empat kemungkinan kasus yang dapat muncul ketika menguji kausalitas antara I dan

M (Gujarati, 2003):

 M → I: Kausalitas searah dari M ke I. Hal ini terjadi ketika estimasi koefisien

lag M di persamaan (1) secara statistik berbeda dari nol (Σαi ≠ 0); dan

koefisien lag I di (2) secara statistik tidak berbeda dari nol (Σδj = 0).

 I → M: kausalitas searah dari I ke M diperkirakan koefisien dari lag M di (2)

secara statistik tidak berbeda dari nol (Σαi = 0); dan koefisien dari lag I di (2)

secara statistik berbeda dari nol (Σδj0).

 M ↔ I: kausalitas dua arah. Koefisien M dan I secara statistik berbeda dari

nol.



42

 Independence yang berarti bahwa ketika koefisien dari M dan I tidak

signifikan secara statistik dalam regresi tersebut.

Kriteria penolakan dan penerimaan:

 F-stat > F-tabel = H0 ditolak atau probabilitas < tingkat kepercayaan = H0

ditolak

 F-stat < F-tabel = H0 diterima atau probabilitas > tingkat kepercayaan = H0

diterima

Hipotesis dalam penelitian inflasi dan impor adalah:

 H0 ditolak maka artinya terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dan impor.

 H0 diterima maka artinya tidak terdapat hubungan kausalitas antara inflasi dan

impor.



V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di Indonesia pada periode bulanan Januari 2012 hingga

Desember 2016, data nilai impor migas dan nonmigas dengan inflasi dalam penelitian

ini stasioner. Data tersebut terkointegrasi dengan menggunakan metode yang

dikembangkan oleh Johansen. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tersebut yaitu

inflasi dan impor saling berkointegrasi dan mempunyai hubungan jangka panjang.

Berdasarkan hasil lag optimum dengan menggunakan Akaike Information Criterion

(AIC) diketahui bahwa inflasi dan nilai impor migas-nonmigas ini saling

berhubungan dalam menyebabkan atau mengakibatkan setiap perubahan antara

variabel terikat dengan variabel bebas pada waktu tiga bulan sebelumnya. Pada uji

kausalitas dengan menggunakan uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa adanya

hubungan kausalitas dua arah antara perubahan tingkat inflasi dengan perubahan

tingkat impor yang terjadi pada tiga bulan sebelumnya. Kausalitas dua arah tersebut

adalah perubahan inflasi menyebabkan perubahan nilai impor migas-nonmigas dan

sebaliknya perubahan nilai impor migas-nonmigas menyebabkan perubahan tingkat

inflasi yang terjadi di Indonesia selama periode Januari 2012 hingga Desember 2016.
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Inflasi adalah faktor penting bagi perekonomian di suatu negara, tak terkecuali negara

maju dan negara berkembang seperti Indonesia, hal ini dikarenakan inflasi merupakan

cerminan dari harga-harga. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi petumbuhan

ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena

itu, diperlukan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka disarankan sebagai berikut:

1. Stabilitas harga dilakukan untuk pengendalian terhadap stabilitas inflasi.

Kenaikan harga terbentuk ketika terjadi pengurangan atas produksi yang

menyebabkan kelangkaan atas produk tersebut yang berdampak kepada

kenaikan atas barang tersebut. Untuk itu peran pemerintah sangat penting

guna kestabilan harga yang sejalan dengan teori cost push inflation dimana

kenaikan biaya produksi itu berawal dari kelangkaan penyediaan atas bahan

dan kemudian mengharuskan untuk mengimpor bahan tersebut untuk

memenuhi kebutuhan.

2. Sebagai pertimbangan bagi pembuat kebijakan agar mempertimbangkan

tingkat impor khususnya impor migas non migas sebagai upaya untuk

menstabilkan harga.

3. Bagi para peneliti yang ingin meneliti mengenai tingkat inflasi dengan impor

migas nonmigas di Indonesia, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat

menambahkan variabel lainnya yang dapat memberi pengaruh yang dominan

terhadap tingkat inflasi maupun impor khususnya impor migas dan nonmigas.
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