
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. BBM (Bahan Bakar Minyak) 

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari 

minyak bumi. Berdasarkan undang-undang no.8 tahun 1971, pertamina 

sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan 

pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari 

lading-ladang minyak diseluruh Indonesia. Mengolahnya dan menyediakan 

serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. 

Dalam halnya biaya BBM, menurut Tiara Nirmala (2007) tata cara 

perhitungannya ditetapkan bahwa pertamina diharuskan menerapkan konsep 

fee and cost di dalam pelaksanaan perhitungan biaya BBM. Artinya 

pertamina dapat menutup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

operasi BBM ditambah dengan sejumlah fee. Untuk melaksanakan tugas ini 

pertamina memiliki pola nirlaba. Pola operasi nirlaba seperti yang disebutkan 

sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bilamana hasil penerimaan penjualan BBM dalam negeri ternyata lebih 

kecil bila dibandingkan dengn biaya pengadaan dan pendistribusian BBM 

maka melalui mekanisme APBN, pemerintah akan memberikan subsidi untuk 

menutup kekurangan biaya. 
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2. Sebaliknya bilamana penjualan BBM di dalam negeri ternyata lebih besar 

bila dibandingkan dengan biaya pengadaan dan pendistribusian BBM, maka 

kelebihan penerimaan yang dihasilkan harus disetorkan kepada pemerintah. 

 

B. Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak di Indonesia 

Harga bahan bakar di Indonesia ditetapkan dengan peraturan perundang-

undangan, landasan hukum penetapan harga bahan bakar di Indonesia antara 

lain: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan 

Ketiga UUD 1945; Udang-Undang (UU) No. 8 tahun 1983 tentang pajak 

pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 18 tahun 

2008; UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daereah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.34 tahun 

2000; UU No.25 tahun 2000 tentang program pembangunan nasional 

(Propenas) tahun 2000-2004; UU No.22 tahun 2001 tentang minyak dan gas 

bumi; (Prasetyo, 2003 dalam Adi, 2010). Sebelum tahun 2003 harga bahan 

bakar minyak (BBM) ditetapkan berdasarkan harga pasar. Pada tahun 2002 

misalnya harga BBM eceran ditetapkan sebesar 75% harga pasar sedangkan 

harga BBM industri ditetapkan sebesar 100% harga pasar ditetapkan dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2002.  

Setelah itu dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 90 tahun 2002 harga BBM tidak lagi berdasar harga pasar tetapi 

berdasar harga patokan. Harga patokan adalah harga rata-rata satu bulan 

100% harga pasar MOPS (Mid Oil Platt’s Singapore yaitu harga transaksi 
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jual beli pada bursa minyak di Singapura) (MOPS1 + 5%). MOPS dalam hal 

ini bukanlah harga eceran BBM di Singapura pada SPBU atau tempat 

penjualan umum lainnya dimana penjualan BBM tersebut telah ditambahkan 

margin perdagangan sejumlah tertentu, baik untuk pajak maupun keuntungan. 

Dalam MOPS belum terkandung unsur pajak pemerintah serta keuntungan 

yang diraih para pengusaha. Dalam menetapkan harga patokan setiap bulan 

direktur pertamina harus menghitung rata-rata bulanan harga MOPS dari 

bulan lalu kemudian menetapkan harga BBM pada awal bulan berikutnya. 

 

Selain itu faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kurs Rupiah terhadap 

mata uang asing serta harga atas dan bawah dari harga MOPS (Adi, 2010). 

Harga atas adalah harga rata-rata tertinggi yang ditetapkan agar harga BBM 

tidak lebih mahal dari harga pasar sedangkan harga bawah adalah harga rata-

rata terendah yang ditetapkan agar harga BBM tidak lebih rendah dari harga 

pasar. Harga atas ini akan membatasi pergerakan harga BBM untuk tidak 

lebih mahal sementara harga bawah membatasi harga BBM untuk tidak 

semakin merosot. 

Dengan demikian harga BBM akan berada di kisaran harga atas dan harga 

bawah. Metoda seperti ini disebut sebagai terkendali, dalam arti ada suatu 

mekanisme yang dapat mengendalikan tingkat harga manakala terjadi gejolak 

(Adi, 2010). Mengenai metoda penetapan harga terkendali Hutabarat (2005) 

menjelaskan “Harga BBM bergerak secara mengambang terkendali dalam 

suatu kisaran patokan harga minyak mentah. Jika harga minyak mentah 
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melampaui batas atas harga patokan, harga BBM tetap berada pada batas atas 

dan pemerintah memberikan subsidi. (p.25). 

Dengan harga patokan, pemerintah menanggung selisih harga ketika harga 

MOPS lebih tinggi dari harga atas. Adi (2010) menjelaskan “ Sebagai 

konsekuensi dari langkah pengendalian maka selisih antara ceiling price 

dengan harga aktual harus menjadi tanggungan pemerintah”. Tanggungan 

pemerintah terhadap selisih harga lazim disebut subsidi. Lebih lanjut tentang 

subsidi, Adi (2010) “ Subsisdi adalah penetapan harga beli dibawah harga 

umum”. 

Sejak pertama ditetapkannya harga BBM dengan harga patokan dengan 

diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 90 tahun 2002, harga minyak 

eceran telah beberapa kali berubah. Pada tahun 2005 diterbitkan Peraturan 

Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2005 tanggal 28 

Februari 2005 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri 

yang kemudian dirubah dengan Perpres Republik Indonesia Nomor 9 tahun 

2006 tentang perubahan atas Prepres Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual 

eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Setelah itu berturut-turut 

diterbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Nomor 41 

tahun 2008; Nomor 16 tahun 2008; dan Nomor 38 tahun 2008 yang 

menetapkan harga jual eceran bahan bakar minyak jenis minyak tanah 

(Kerosene), bensin premium dan minyak solar (Gas Oil) untuk keperluan 

rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan 

umum (KESDM, 2010). 
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C. Nilai Tukar Riil 

Harga dari satu mata uang dalam mata uang yang lain disebut nilai tukar/kurs 

(Mishkin, 2007:107). Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut 

apresiasi atas mata uang asing.Penurunan nilai tukar uang dalam negeri 

disebut depresiasi atas mata uang asing .  

Dalam literatur ekonomi nilai tukar mata uang suatu negara dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu : nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar 

nominal merupakan harga relatif mata uang dua negara (Mankiw 2003:127). 

Sedangkan nilai tukar riil merupakan harga relatif dari barang–barang di 

antara dua negara.Nilai tukar riil antara dua negara merupakan hasil perkalian 

antara nilai tukar nominal dengan rasio harga barang dan jasa agregat diantara 

dua negara. Hubungan nilai tukar riil suatu mata uang dengan nilai tukar 

nominal, harga barang domestik, dan harga barang luar negeri dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Nilai Tukar Riil = Nilai Tukar Nominal * Rasio Tingkat Harga 

Dari rumus diatas, maka jika nilai tukar riil tinggi, barang-barang luar negeri 

relatif lebih murah, dan barang- barang domestik  relatiflebihmahal. 

Sedangkan jika nilai tukar riil rendah, barang-barang luar negeri relatif lebih 

mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah. Kenaikan tingkat nilai 

tukar riil mata uang domestik terhadap asing disebut juga depresiasi riil mata 

uang domestik terhadap asing. Sedangkan penurunan disebut apresiasi riil 

mata uang domestik terhadap mata uang asing.  
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D. Inflasi 

1. Definisi Inflasi 

Inflasi merupakan kecenderungan meningkatnya tingkat harga secara umum 

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

disebut sebagai inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas kepada (atau 

mengakibatkan kenaikan) sebagian besar harga barang-barang lain. Menurut 

teori uang klasik, perubahan dalam tingkat harga keseluruhan adalah seperti 

perubahan dalam unit-unit ukuran. Karena sesungguhnya kesejahteraan 

ekonomi masyarakat bergantung pada harga relatif, bukan pada seluruh 

tingkat harga (Mankiw, 2007). 

Definisi lain dari inflasi adalah kenaikan rata-rata semua tingkat harga semua 

barang dan jasa dimana kenaikan harga-harga tersebut berlangsung dalam 

waktu yang berkepanjangan dan secara terus-menerus. Menurut Milton 

Friedman, inflasi merupakan sebuah fenomena moneter yang selalu terjadi 

dimanapun dan tidak dapat dihindari. Inflasi dikatakan sebagai fenomena 

moneter hanya jika terjadi peningkatan harga yang berlangsung secara cepat 

dan terus-menerus. pendapat ini disetujui oleh banyak ekonom dari aliran 

monetaris (Mishkin, 2004). 

Kenaikan harga secara terus menerus yang menyebabkan inflasi dapat 

disebabkan oleh naiknya nilai tukar mata uang luar negeri secara signifikan 

terhadap mata uang luar negeri. Menurut teori Keynes, inflasi terjadi karena 

masyarakat hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Teori ini menyoroti 

bagaimana perebutan sumber ekonomi antar golongan masyarakat bisa 
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menimbulkan permintaan agregat yang lebih besar daripada jumlah barang 

yang tersedia. Dalam teori strukturalis, inflasi berasal dari kekakuan struktur 

ekonomi khususnya supply bahan bakar minyak, dan bahan makanan yang 

mengakibatkan kenaikan harga pada barang lain.  

Menurut Samuelson (1989) tingkat inflasi dapat yang ditentukan dengan 

menghitung selisih tingkat harga tahun tertentu dengan tingkat harga tahun 

sebelumnya dan dibandingkan tengan tingkat harga tahun ini dan dikalikan 

dengan seratus persen. 

             
                    

          
x 100 

Perhitungan inflasi dilakukan melalui dua pendekatan yakni Indeks Harga 

Konsumen dan Indeks Harga Produsen (IHP). Indeks Harga Konsumen yang 

dikenal sebagai IHK atau CPI yang mengukur biaya dari pasar konsumsi 

barang dan jasa. Biasanya inflasi didasarkan kepada harga bahan pangan, 

pakaian, perumahan, bahan bakar minyak, transportasi, fasilitas kesehatan, 

pendidikan dan komoditi lainnya yang biasa digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari di masyarakat. Sedangkan Indeks Harga Produsen atau yang biasa 

dikenal sebagai PPI merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengukur 

tingkat inflasi berdasarkan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen. 

Indeks ini berguna karena memberikan penjelasan yang lebih baik bagi dunia 

usaha (Samuelson, 1989)   

Seringkali timbul kesalahpahaman mengenai konsep inflasi di tengah 

masyarakat. Kesalapahaman yang ada dimasyarakat seperti anggapan tingkat 

inflasi membuat harga barang semakin mahal, dan inflasi yang tinggi sebagai 



22 
 

 
 

pertanda bahwa masyarakat menjadi semakin miskin. Samuelson (1989) 

menjelaskan bahwa sesungguhnya inflasi berarti rata-rata tingkat harga 

mengalami peningkatan. Inflasi juga tidak selalu membuat masyarakat 

menjadi miskin apabila diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat 

selama masa terjadinya inflasi. Sehingga pendapatan rill untuk kebutuhan 

hidup sehari-hari mungkin saja meningkat atau menurun selama masa inflasi. 

2. Jenis Inflasi 

Inflasi menurut tingkat keparahannya, yakni : Inflasi ringan (dibawah 10 

persen setahun), inflasi sedang (antara 10-30 persen setahun), inflasi berat 

(antara 30-100 persen setahun), hiperinflasi (diatas 100 persen setahun). 

Sedangkan Samuelson (1989) mengklasifikasikan inflasi menurut tingkat 

keparahannya menjadi tiga jenis inflasi, yaitu:  

a) Moderate Inflation  

Jika inflasi ditandai dengan peningkatan harga secara perlahan. Relatif 

kecil dengan kenaikan satu digit persen tingkat inflasi per tahun. Ketika 

harga relatif stabil, masyarakat mempercai nilai uang dan 

maumenyimpannya karena tidak akan berkurang nilainya secara cepat. 

Inflasi jenis ini mendorong masyarakat untuk melakukan investasi 

portofolio jangka panjang, karena percaya adanya peningkatan harga aset 

investasi di masa depan. 
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b) Galloping Inflation  

Jika inflasi ditandai dengan peningkatan harga dua sampai tiga digit persen 

tingkat inflasi per tahun. Ketika inflasi meningkat mengakibatkan distorsi 

dalam ekonomi. Secara umum investasi akan beralih ke mata uang asing, 

karena mata uang dalam negeri mengalami penurunan yang sangat cepat 

dan ditandai dengan tingkat suku bunga yang menyentuh level minus. 

Namun dengan manajemen yang baik, inflasi jenis ini masih dapat 

dipulihkan seperti yang terjadi di Amerika Latin di tahun 1980an.  

c) Hyperinflation  

Merupakan tipe inflasi yang terparah seperti yang terjadi di Jerman pada 

tahun 1920-1923 dan yang terjadi di Cina dan Hungaria pasca perang 

dunia kedua. Tipe inflasi ini juga pernah terjadi di Indonesia pada tahun 

1963, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah untuk mendanai “proyek 

mercusuar” dengan mencetak uang secara terus-menerus. Hal ini yang 

menyebabkan nilai uang menjadi sangat rendah. Tingkat inflasi pada masa 

itu mencapai 600 persen sehingga pada tanggal 13 Desember 1965 

pemerintah melakukan pemotongan nilai Rupiah dari 1000 Rupiah 

menjadi 1 Rupiah. 
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Kemudian inflasi menurut penyebab terjadinya dibagi menjadi 2, yakni:  

a) Demand-Pull Inflation  

Disebut juga inflasi sisi permintaan. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa 

perekoomian berkembang dengan pesat. Inflasi ini bermula akibat 

dariadanya kenaikan permintaan agregat (aggregate demand) yang terlalu 

besar dibandingkan dengan penawaran agregat. Barang-barang menjadi 

berkurang dikarenkan pemanfaatan sumber-sumber daya yang telah 

mencapai tingkat maksimum atau karena produksi tidak dapat 

ditingkatakan secepatnya untuk  mengimbangi permintaan yang semakin 

meningkat atau bertambah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sadono Sukirno  

Gambar 8. Demand-pull inflation  

Dari Gambar 1 ditunjukanbahwa perekonomian mula-mula berada pada 

titik E0. Dengan kenaikan permintaan agregat dari AD0 ke AD1 yang 

menyebabkan tingkat harga naik dari P0 ke P1, hal ini berarti inflasi telah 
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wujud. Dan pada saat yang sama perekonomian akan bergerak sepanjang 

kurva penawaran agregat jangka pendek (SRAS) dari titik E0 ke E1. Dalam 

jangka pendek output naik dari Y0 ke Y1. 

Di samping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan 

permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan 

politik yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja 

jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan 

pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak ung untuk meminjam 

dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut 

menyeabkan permintaan agregat akan melebihi kmampuan ekonomi 

tersebut menyediakan barang dan jasa. Keadaan ini akan mewujudkan 

inflasi. 

b) Cost-Push Inflation  

Disebut juga inflsi sisi penawaran, adalah inflasi yang terjadi sbagai akibat 

dari adanya kenaikan biaya produksi yang lebih besar dengan 

produktivitas dan efisiensi, yang menyebabkan perusahaan mengurangi 

supply barang dan jasa mereka ke pasar. Dengan kata lain, inflasi sisi 

penawaran adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya restriksi 

atau pembatasan terhadap penawaran dari satu atau lebih sumber daya, 

atau inflasi yang terjadi apabila harga atau lebih sumber daya mengalami 

kenaikan.  
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Sumber : Sadono Sukirno   

Gambar 9. Cost-push inflation 

 

Gambar 9 diatas menggambarkan bahwa kondisi perekonomian mula-mula 

berada pada titik E0. Kemudian dengan adanya kenaikan biaya produksi 

yang menyebabkan kurva penawaran agregat (AS) bergeser sepanjang 

kurva permintaan agregat (AD) , yaitu dari AS0  ke AS1, telah mendorong 

perekonomian bergerak dari titik E0 ke titik E1. Akibatnya harga naik dari 

P0 ke P1. Dan sebaliknya output turun dari Y0 ke Y1. 

E. Tingkat Output ( Produk Domestik Bruto Riil ) 

Produk domestik bruto adalah nilai b ng dan jasa dalam suatu negara yang 

diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara tersebut dan 

warga negara asing di negara tersebut.Biasanya dinilai menurut harga pasar 

dan dapat didasarkan kepada harga yang berlaku dan harga tetap (Sukirno, 
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2004).Terdapat 3 cara yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap 

produk domestik bruto, yaitu : 

A. Metode pengeluaran 

Dalam metode ini PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran 

yang dilakukan oleh empat golongan pengguna barang dan jasa : rumah 

tangga, pemerintah, perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi, dan 

penduduk negara lain yang membeli produksi dalam negeri. Yang 

dijumlahkan hanyalah nilai pengeluaran ke atas barang jadi dan bertujuan 

untuk menghindarkan penghitungan dua kali. 

B. Metode produk neto 

Dalam metode ini PDB dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang 

diwujudkan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai lapangan usaha dalam 

perekonomian (Sukirno,2004) 

C. Metode pendapatan 

Dalam metode ini PDB dihitung dengan menjumlahkan pendapatan yang 

diterima faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan 

pendapatan nasional. Berbagai jenis pendapatan ini adalah ; pendapatan 

tenaga kerja, pendapatan tanah dan bangunan, pendapatan modal, dan 

pendapatan pengusaha. Perlu ditambahkan pendapatan perusahaan milik 

perorangan atau keluarga juga dihitung. Sebab pendapatan ini tidak 

termasuk dalam empat golongan yang telah disebutkan (Sukirno, 2004) 

Nilai PDB dalam perekonomian disajikan statistiknya dalam bentuk nilai riil 

dan nilai nominal. Nilai riil PDB dihitung dengan menggunakan satuan harga 

yang konstan (misal: berdasarkan harga tahun 2000). Nilai PDB nominal 
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dihitung dengan menggunakan harga pasar atau harga berlaku. Nilai PDB riil 

dapat menunjukkn perubahan kuantitas output jika harga berubah, sedangkan 

PDB nominal menunjukkan perubahan harga dengan kuantitas tetap. Rasio 

antara PDB nominal dengan PDB riil disebut PDB deflator (Restyani, 2007). 

Harga berubah dari waktu ke waktu, pendapatan nasional yang dihitung 

menurut harga-harga yang berlaku pada tahun barang dan jasa tersebut 

diproduksi, dijual ke pasar tidak mencerminkan perubahan jumlah produksi 

barng dan jasa yang sebenarnya dalam perekonomian. Untuk membandingkan 

pendapatan nasional dari tahun ke tahun, harus dipastikan agar nilai 

pendapatan nasional yang diperbandingkan tersebut berdasarkan harga tetap. 

Untuk mengetahui ukuran produksi sesungguhnya setiap tahun, yakni 

produksi yang nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga, kita dapat 

menggunakan konsep pendapatan riil, yakni ukuran produksi seluruh barang 

dan jasa yang penilaiannya didasarkan pada harga konstan (Sukirno, 2004). 

F. Permintaan dan Penawaran Agregat 

1. Permintaan Agregat 

Permintaan agregat (AD) menjelaskan hubungan antara jumlah permintaan 

output yang di minta dan tingkat harga (Mankiw, 2003:242). Hubungan 

kedua variabel ekonomi tersebut digambarkan dalam suatu kurva yang sering 

disebut dengan kurva AD. Kurva AD menyatakan berapa jumlah barang dan 

jasa yang diinginkan masyarakat pada level harga tertentu. Kurva AD 

memiliki kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah (downward-sloping) 

(Darwanto, 2007).  
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Kurva permintaan agregat dibentuk oleh keseimbangan yang berlaku pada 

tingkat harga yang berbeda. Komponen penyusun permintaan agregat dapat 

dilihat dari persamaan berikut : 

Y = C + I + G + (X-M)       (1.1) 

Y  = Output agregat 

C  = Konsumsi 

I  = Investasi 

G  = Pengeluaran pemerintah 

X-M = Selisih antara ekspor dan impor/ekspor neto  

Kurva AD menurun ke bawah, dari sisi kiri ke arah kanan berarti semakin 

rendah harga semakin besar permintaan agregat. Hal ini disebabkan oleh 

faktor – faktor berikut : 

a) Pendapatan riil dan konsumsi rumah tangga yang meningkat apabila 

harga turun. 

b) Semakin stabil harga-harga, semakin rendah suku bunga dan 

menyebabkan investasi menigkat. 

c) Harga yang semakin randah akan meningkatkan ekspor dan mengurangi 

impor. 

Kurva AD akan bergeser ke kanan yang berate terjadi kenaikan output, 

apabila komponen konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran 

pemerintah dan tingkat ekspor meningkat. Sedangkan jika impor mengalami 

peningkatan, tabungan dan pajak meningkat akan menggeser kurva AD ke 

kiri yang mengindikasikan penurunan output agregat (Sukirno, 2004).  
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2. Penawaran Agregat 

Kurva AS menggambarkan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang 

ditawarkan pada berbagai tingkat harga yang berbeda.Berdasarkan horizon 

waktu tingkat harga mempunyai sifat yang berbeda. Harga bersifat fleksibel 

dalam jangka panjang dan kaku dalam jangka pendek sehingga hubungan 

yang terjadi akan berbeda. Dengan demikian terdapat 2 bentuk kurva AS 

yaitu kurva AS jangka panjang (LRAS) dan kurva AS jangka pendek 

(SRAS). (Mankiw, 2003:245).  

Menurut Mankiw (2000) dikatakan bahwa guncangan pada penawaran 

agregat dapat menyebabkan fluktuasi dalam perekonomian.Guncangan 

penawaran disebut juga guncangan harga karena memiliki dampak yang 

berbeda pada tiap harga. Menurut Mishkin (2007) factor-faktor yang 

menyebabkan kurva penawaran agregat jangka pendek bergeser adalah yang 

mempengaruhi biaya produksi, yaitu : 

1. Tingkat kekakuan pasar tenaga kerja 

2. Perkiraan inflasi 

3. Upaya pekerja untuk mendorong upah riil mereka 

4. Perubahan biaya produksi yang tidak berkaitan dengan upah (biaya 

energi). 

Guncangan penawaran yang tidak berkaitan dengan upah, seperti kenaikan 

harga minyak akan membuat biaya produksi meningkat dan menggeser kurva 

penawaran bergeser ke kiri dalam jangka pendek.  
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Sumber : Mishkin (2007:291) 

Gambar 10. Respon output dan tingkat harga terhadap pergeseran 

kurva penawaran agregat jangka pendek 

Perekonomian pada awalnya berada pada tingkat output alamiah pada titik A. 

Karena adanya guncangan penawaran (Kenaikan harga energy yang tajam, 

misalnya) maka kurva penawaran agregat jangka pendek bergerak dari AS1 

ke AS2. Perekonomian akan bergerak dari titik A ke titik B, dimana tingkat 

harga meningkat tetapi output agregat mengalami penurunan. Keadaan dari 

harga yang meningkat dan output yang menurun , seperti yang digambarkan 

pada gambar 8, disebut sebagai stagflasi (kombinasi dari stagnansi dan 

inflasi). Pada titik B, output berada di bawah tingkat alamiah, sehingga upah 

menurun dan menggeser kurva penawaran agregat jangka pendek  kembali 

pada posisi awal AS1. Hasilnya adalah perekonomian (keseimbangan) 

kembali ke keseimbangan jangka panjang pada titik A. Meskipun pergeseran 
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kurva penawaran agregat dalam jangka pendek menaikan tingkat harga dan 

menurunkan output, dampak akhirnya adalah bahwa tingkat harga dan output 

tidak berubah (dengan menganggap kurva perminataan agregat tetap). 

G. Tinjauan Empiris 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Karina Apriani (2007), menganalisis 

dampak guncangan harga minyak dunia terhadap inflasi dan output Indonesia 

periode 1990-2006. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah 

menganalisis dampakguncangan harga minyak dunia terhadap inflasi dan 

output di Indonesia periode1990-2006 sedangkan yang kedua adalah 

menganalisis dampak guncangan hargaminyak dunia terhadap variabel 

makroekonomi lainnya seperti jumlah uangberedar dan nilai tukar riil periode 

1990-2006. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak guncangan harga minyakdunia 

terhadap variabel makroekonomi seperti inflasi, output, jumlah uang beredar 

dan nilai tukar riil pada jangka pendek di awal-awal periode cenderung 

mengalami penurunan, namun pada pertengahan periode sampai dengan akhir 

periode terus mengalami peningkatan dan pergerakannya cenderung fluktuatif  

hingga respon variabel makroekonomi tersebut terhadap guncangan harga 

minyak dunia habis (tidak merespon lagi) pada jangka pendek.  

Tabel 2. Ringkasan Penelitian Dian Karina Apriyani (2007) 

Judul Analisis Dampak Guncangan Harga Minyak Dunia 

Terhadap Inflasi dan Output di Indonesia: periode 1990 – 

2006 

Penulis/Tahun Dian Karina Apriyani (2007) 



33 
 

 
 

Tujuan Menganalisis dampak guncangan harga minyak terhadap 

inflasi dan output serta variabel makroekonomi, seperti nilai 

tukar riil dan jumlah uang beredar di Indonesia. 

Variabel dan 

Alat Analisis 

Harga minyak dunia (LN_PO), tingkat inflasi (LN_IHK), 

tingkat Output (LN_PDB), nilai tukar riil (LN_RER), 

jumlah uang beredar (LN_M2).  

Vector Autoregression (VAR)  dilanjutkan dengan Vector 

Error Correction Model (VECM) 

Jenis data Time series (1990:QI – 2006:QIV) 

Hasil dan 

Kesimpulan 
 Dampak guncangan harga minyak dunia terhadap inflasi 

dan output pada jangka pendek di awal penelitian 

cenderung mengalami penururnan. Tapi pada 

pertengahan dan akhir periode penelitian terus 

mengalami peningkatan dan terus berfluktuatif hingga 

tidak merespon lagi dalam jangka pendek Dalam jangka 

panjang dampak guncangan harga minyak terhadap 

inflasi dan output mula-mula menurun kemudian pada 

periode selanjutnya cenderung meningkat dan persisten 

(tetap) 

 Dampak guncangan harga minyak dunia terhadap JUB 

dan nilai tukar riil, dalam jangka pendek, awal periode 

menurun, tetapi dari pertengahan hingga akhir periode 

meningkat dan cenderung fluktuatif hingga tidak 

merspon lagi. Sedangkan dalam jangka panjang mula-

mula menurun kemudian pada periode selanjutnya 

cenderung meningkat dan persisten (tetap). 

 

Dyah Restyani (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Fluktuasi 

Harga Minyak Dunia, Inflasi,dan Suku Bunga Bank Umum Terhadap PDB di 

Indonesia Periode 1999 – 2009. Secara umum, penelitian yang dilakukan oleh 

Dyah Restyani mengkaji hubungan antara harga minyak dunia dan suku 

bunga terhadap PDB di Indonesia melalui inflasi dengan menggunakan 

metode kuantitatif, dengan menggunakan model ekonometrika.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harga minyak dunia dan suku bunga 

melalui inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB riil 
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sebesar 14,536. Hal ini menyatakan bahwa ketika inflasi naik sebesar 1%, 

maka PDB riil turun sebesar US$ 14,536 

Tabel 3. Ringkasan Penelitian Dyah Restyani (2012) 

Judul  Pengaruh Fluktuasi Harga Minyak Dunia, Inflasi,dan Suku 

Bunga Bank Umum Terhadap PDB di Indonesia Periode 

1999 – 2009. 

Penulis/Tahun Dyah Restyani (2012) 

Tujuan Mengkaji hubungan antara harga minyak dunia dan suku 

bunga terhadap PDB di Indonesia melalui inflasi. 

Variabel dan 

Alat analisis 

Harga minyak dunia, Suku bunga bank umum (JIBOR), 

inflasi dan PDB Ordinary Least Square (OLS) 

Jenis data Time series (1999-2009) 

Hasil dan 

Kesimpulan 
 Harga minyak dunia dan tingkat suku bunga bank umum 

(diwakili JIBOR) berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap inflasi di Indonesia 

 Harga minyak dunia dan tingkat suku bunga melalui 

inflasi berpengaruh negatifdan signifikan terhadap PDB 

riil 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afdi Nizar (2012) mengenai 

dampak fluktuasi harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah melihat dampak yang ditimbulkan dari 

berfluktuasinya harga minyak dunia terhadap perekonomian Indonesia, 

dimana variabel perekonomian yang diteliti adalah pertumbuhan ekonomi, 

tingkat inflasi, uang beredar, nilai tukar riil, dan suku bunga.  

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fluktuasi harga minyak dunia berdampak  

positif terhadap pertumbuhan ekonomi selama 3 bulan (satu kuartal),  

mendorong laju inflasi domestik selama satu tahun, meningkatkan jumlah 

uang beredar di dalam negeri; penambahan jumlah uang beredar berlangsung 
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selama 5 bulan, berdampak negatif  terhadap nilai tukar riil rupiah selama 10 

bulan dan menyebabkan naiknya suku bunga di dalam negeri (efek ini 

berlangsung selama 10 bulan) 

Tabel 4. Ringkasan penelitian Muhammad Afdi Nizar (2012) 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Nirmala (2007) menitik beratkan 

pengaruh kenaikan harga BBM, pengeluaran pemerintah, dan jumlah uang 

beredar terhadap tingkat inflasi di Bandar Lampung.Kesimpulanya 

berdasarkan hasil perhitungan regresi dan secara parsial, bahwa kenaikan 

harga BBM, pengeluaran pemerintah, dan jumlah uang beredar berpengaruh 

nyata dan positif terhadap inflasi di Bandar Lampung 

Judul  Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap 

Perekonomian Indonesia 

Penulis/Tahun Muhammad Afdi Nizar (2012) 

Tujuan Melihat bagaimanadampak yang ditimbulkan dari 

berfluktuasinya harga minyak dunia terhadap perekonomian 

Indonesia 

Variabel dan 

Alat analisis 

PDB riil, Harga minyak dunia (ICP), Inflasi (IHK), Jumlah 

uang beredar (M1), Nilai tukar riil, Tingkat suku bunga (BI 

rate) 

Vector Autoregression (VAR) 

Jenis data Time series (2000:1 – 2011:12). 

Hasil dan 

Kesimpulan 
 fluktuasi harga minyak dunia berdampak  positif 

terhadap pertumbuhan ekonomi selama 3 bulan (satu 

kuartal),  mendorong laju inflasi domestik selama satu 

tahun, meningkatkan jumlah uang beredar di dalam 

negeri; penambahan jumlah uang beredar berlangsung 

selama 5 bulan, berdampak negatif  terhadap nilai tukar 

riil rupiah selama 10 bulan dan  menyebabkan naiknya 

suku bunga di dalam negeri (efek ini berlangsung 

selama 10 bulan). 
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Tabel 5. Ringkasan penelitian Tiara Nirmala (2007) 

Judul  Pengaruh Harga BBM, Pengeluaran Pemerintah dan 

Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi di Bandar 

Lampung 

Penulis/Tahun Tiara Nirmala (2007) 

Tujuan Untuk mengetahui pengaruh tekanan komoditas 

administered price BBM, pengeluaran pemerintah dan 

jumlah uang beredar terhadap inflasi di Bandar Lampung 

dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

Variabel dan 

Alat analisis 

Inflasi (IHK), Harga komoditas BBM, Pengeluaran 

Pemerintah, Jumlah uang beredar (M2) 

Ordinary Least Square (OLS) 

Jenis data Time series, triwulanan (1999-2006) 

Hasil dan 

Kesimpulan 
 Secara keseluruhan inflasi di Bandar Lampung 

dipengaruhi oleh variabel non moneter, yaitu komoditas 

BBM, pengeluaran pemerintah, dan variabel moneter 

jumlah uang beredar. 

 Harga BBM dan pengeluaran pemerintah memiliki 

pengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

terhadap inflasi di Bandar Lampung, sedangkan jumlah 

uang beredar hanya mempengaruhi inflasi di Bandar 

lampung dalam jangka pendek. 

 


