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ABSTRAK 

 

PERGERAKAN VARIABEL JUB, SUKU BUNGA, PMTB, KURS, HARGA 

MINYAK DAN OUTPUT GAP DALAM MEMENGARUHI INFLASI  

DI INDONESIA 

 

 

Oleh 

 

LISNAWATI HIDAYAH 

 

 

Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh dalam jangka panjang 

dan jangka pendek antara pergerakan variabel JUB, suku bunga, PMTB, kurs, 

harga minyak dan output gap dengan variabel inflasi. Metode analisis yang 

digunakan adalah Error Correction Model (ECM). Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara variabel JUB, 

Kurs, dan harga minyak terhadap inflasi dalam jangka panjang dan jangka 

pendek. Adanya hubungan negatif signifikan antara suku bunga terhadap inflasi 

dalam jangka panjang dan jangka pendek. Adanya pengaruh positif tidak 

signifikan antara PMTB dan output gap terhadap inflasi terhadap jangka panjang 

dan jangka pendek. 

 

Kata kunci : Error Correction Model (ECM), Harga Minyak, Inflasi, JUB, Kurs, 

Output Gap, PMTB, Suku Bunga. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

VARIABLE MOVEMENTS OF MONEY SUPPLY, INTEREST RATE, 

GFCF, EXCHANGE RATE, OIL PRICE AND OUTPUT GAP IN 

EFFECTING INFLATION IN INDONESIA 

 

 

By 

 

LISNAWATI HIDAYAH 

 

 

This research aims to find out the long-term and short-term effect between the 

variable movements of money supply, interest rate, GFCF, exchange rate, oil 

price and output gap to inflation. The research uses the Error Correction Model 

(ECM) as its analysis method. The results show there is a significant positive 

effect between money supply, exchange rate, oil price to inflation in the long term 

and short term. There is a significant negative effect between interest rate to 

inflation in the long and short term. There is no a significant positif effect between 

GFCF, output gap to inflation in the long and short term.  

 

Keywords: Error Correction Model (ECM), Exchange Rate, GFCF, Interest 

Rate, Money Supply, Oil Price, Output Gap. 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sesuai UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai 

bank sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan 

memelihara stabilitas nilai rupiah. Dimana stabilitas nilai rupiah mengandung 

salah satu aspek penting dalam sasaran akhir dari kebijakan moneter di Indonesia 

yaitu stabilitas harga. Stabilitas harga tercermin dari perkembangan laju inflasi 

yang rendah dan stabil. Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat 

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat banyak. 

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi terus 

menerus (Suseno dan Astiyah, 2009). Kenaikan harga tidak hanya terjadi pada 

satu atau dua barang saja, tetapi meluas pada harga barang dan jasa yang lain yang 

cenderung naik secara tajam dan berlangsung terus menerus dalam jangka waktu 

relatif lama. Kenaikan harga suatu barang dan jasa yang hanya terjadi sekali 

bukanlah merupakan inflasi.  
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Inflasi atau stabilitas harga merupakan barometer dari pertumbuhan ekonomi riil 

yang merepresetasikan kondisi perekonomian suatu negara. Sehingga inflasi yang 

rendah dan stabil menjadi prasyarat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena 

akan memberikan dampak positif yang berkesinambungan terhadap suatu negara, 

seperti halnya meningkatkan daya beli masyarakat, gairah masyarakat untuk 

menabung dan berinvestasi, pendapatan nasional, yang pada akhirnya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Sedangkan inflasi yang 

tinggi dan tidak stabil menjadi permasalahan penting dalam perekonomian yang 

harus dihindari. Hal ini dikarenakan nilai suatu mata uang akan mengalami 

penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi lemah yang secara langsung 

berdampak pada individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja 

pemerintah. 

Inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat kemiskinan karena pada kondisi 

inflasi yang tinggi pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar 

hidup dari masyarakat turun pada akhirnya meningkatkan jumlah masyarakat 

miskin. Inflasi yang tidak stabil juga akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku 

ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan 

masyarakat dalam mengambil keputusan untuk melakukan konsumsi, investasi 

dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. 

Tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi di 

negara yang lain juga akan menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak 

kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah sehingga rupiah 

akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, terutama terhadap dolar sebagai mata 

uang utama dalam perdagangan internasional (Masyhuri, et al 2008). 
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Secara umum tingkat inflasi di negara maju lebih stabil dan tekendali 

dibandingkan dengan negara berkembang yang relatif lebih tinggi dan lebih 

berfluktuatif. Setelah penerapan inflation targeting framework di Indonesia, yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai stance kebijakan moneter dalam menjaga 

pergerakan inflasi tetap berada pada jalur pencapaian sasaran inflasi yang telah 

ditetapkan, inflasi Indonesia menjadi cukup stabil. Berikut adalah data 

perkembangan inflasi Indonesia 

Sumber : Bank Indonesia (2019), diolah    

Gambar 1: Grafik Perkembangan Inflasi Inti Periode 2006:Q1-2018:Q4 

Gambar 1 merupakan perkembangan inflasi Indonesia, sejak tahun 2006-2018 

inflasi Indonesia mengalami fluktuatif yang beragam. Inflasi Indonesia pada tahun 

2008 yakni mencapai 9,4 persen yang disebabkan oleh krisis global yang melanda 

dunia sehingga berdampak buruk pada Indonesia. Perkembangan inflasi di 

Indonesia mengindentifikan bahwa terdapat berbagai faktor yang menyebabkan 

inflasi di Indonesia. 

Para ekonom percaya bahwa stabilitas harga atau inflasi selalu dan di mana pun 

merupakan fenomena moneter. Bertambahnya jumlah uang beredar merupakan 
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fenomena moneter yang ditemukan sebagai penyebab inflasi. Para ekonom 

menganggap bahwa sumber semua episode inflasi adalah tingkat pertumbuhan 

uang beredar yang tinggi. Kaum moneteris menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara laju inflasi dengan laju pertumbuhan uang beredar (Miskhin, 

2009).  

Hubungan ini menjelaskan jika tingkat jumlah uang beredar meningkat maka laju 

inflasi akan meningkat. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan dan 

Wardoyo (2016) menyatakan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan 

yang positif terhadap tingkat inflasi. Hasil serupa juga ditunjukkan dalam 

penelitian yang dilakukan oleh  Langi, Masinambo, dan Siwu (2014) adalah 

bahwa jumlah uang beredar di Indonesia memiliki hubungan yang positif terhadap 

tingkat inflasi di Indonesia.  

Sumber: Bank Indonesia (2019), diolah                

Gambar 2: Grafik Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Jumlah Uang Beredar  

       Periode 2006:Q1-2018:Q4 

Gambar 2 adalah grafik perkembangan inflasi dengan jumlah uang beredar 

Indonesia. Pada periode kuartal kedua tahun 2008, terjadi peningkatan 

pertumbuhan jumlah uang beredar sebesar 19,51 persen dari periode sebelumnya 
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yang diiringi dengan kenaikan inflasi sebesar 2,86 persen. Kenaikan pertumbuhan 

jumlah beredar pada kuartal keempat tahun 2010 sebesar 9,25 persen diiringi 

dengan kenaikan tingkat inflasi sebesar 1,16 persen. Sedangkan pada kuartal tiga 

tahun 2015 terjadi penurunan pertumbuhan junlah uang beredar sebesar 10,44 

persen dan terjadi penurunan inflasi sebesar 2,17 persen dari periode sebelumnya. 

Kemudian pada kuartal ketiga tahun 2016 pertumbuhan jumlah uang beredar 

turun sebesar 16,15 persen yang diiringi dengan penurunan inflasi sebesar 0,38 

persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan 

yang positif terhadap inflasi. 

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter berwenang dalam menentukan kebijakan 

moneter Indonesia dalam upaya menjaga dan mencapai stabilitas harga. Dalam hal 

ini, sejak Juli 2005 Bank Indonesia menerapkan kebijakan inflation targeting 

framework dengan suku bunga kebijakan sebagai sasaran operasionalnya. Apabila 

tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank Indonesia merespon dengan 

meningkatkan tingkat suku bunga kebijakannya untuk menekan inflasi tetap 

rendah dan stabil. Ketika perekonomian sedang mengalami kelesuan, Bank 

Indonesia akan melakukan kebijakan ekspansioner dengan menurunkan tingkat 

suku bunga kebijakan. Penurunan suku bunga acuan menurunkan tabungan 

masyarakat, meningkatkan investasi dan konsumsi. Jika hal ini terjadi secara 

terus-menerus akan berdampak pada peningkatan inflasi.  

Hubungan ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga menjadi salah satu faktor 

penting dalam memengaruhi laju inflasi. Esensinya, tingkat suku bunga adalah 

harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan (Mankiw, 2006). 

Berdasarkan teori kuantitas dan persamaan Fisher menunjukkan tingkat inflasi 
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berubah karena tingkat bunga berubah. Di dalam penelitian Rahmadhani (2016) 

menyatakan bahwa suku bunga kebijakan Bank Indonesia yakni BI rate merespon 

negatif terhadap inflasi Indonesia. Pada penelitian Onyejiuwa dan Chibueze 

(2016) menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap inflasi.  

Sumber: Bank Indonesia 2019, diolah 

Gambar 3. Grafik Perkembangan Inflasi dan Suku Bunga Kebijakan  

      Indonesia Periode 2006:Q1-2018:Q4 

Gambar 3 adalah perkembangan inflasi dan suku bunga kebijakan Indonesia. Pada 

kuartal pertama tahun 2006 inflasi yang tinggi direspon oleh Bank Indonesia 

dengan meningkatkan suku bunga kebijakan yang menyebabkan penuruan inflasi 

sebesar 0,21 persen di periode selanjutnya. Kemudian pada periode kuartal ketiga 

tahun 2008 suku bunga kebijakan ditingkatkan sebesar 0,75 persen dari periode 

sebelumnya sehingga terjadi penurunan tingkat inflasi sebesar 1,08 persen 

Sedangkan pada kuartal pertama tahun 2016 penurunan suku bunga kebijakan 

sebesar 0,75 persen dari periode sebelumnya, meningkatkan inflasi sebesar 1,10 

persen. Hal ini menujukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara suku 

bunga kebijakan dengan laju inflasi. 
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Ketidakstabilan inflasi berpengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat. 

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan kemiskinan karena pendapat riil 

masyarakat menurun. Menurut Nurske kemiskinan di negara berkembang dapat 

digunting melalui pembentukan modal yang disebabkan kurangnya barang modal 

dan dapat diatasi melalui pembentukan modal. Pembentukan modal merupakan 

pembentukan modal yang dikeluarkan untuk barang modal yang mempunyai 

umur pemakaian lebih dari satu tahun, yaitu mencakup bangunan, mesin, fasilitas 

angkutan dan pabrik, perlengkapan dengan segala macam bentuk modal nyata 

yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat upaya produktif. Pembentukan 

modal membawa pada pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada sehingga 

dapat meningkatkan output nasional, namun penambahan Pembentukan modal 

yang terus menerus berpengaruh terhadap peningkatan inflasi. Eftekhari dan 

Kiaee (2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa pembentukan modal 

memiliki pengaruh yang positif terhadap inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa 

pergerakan pembentukan modal mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. 

Sumber: Bank Indonesia 2019, diolah 

Gambar 4: Grafik Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan PMTB Periode  

      2006:Q1-2018:Q4 
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Gambar 4 adalah perkembangan Inflasi dan pertumbuhan pembentukan modal 

tetap bruto Indonesia. Pada periode kuartal ketiga tahun 2008 terjadi peningkatan 

pertumbuhan PMTB sebesar 1,98 persen dari periode sebelumnya yang diiringi 

dengan peningkatan inflasi sebesar 1,11 persen. Kemudian periode kuartal kedua 

tahun 2015 terjadi peningkatan pertumbuhan pembentukan modal sebesar 6,24 

persen yang diikuti peningkatan inflasi sebesar 1,98 persen. Pada kuartal ketiga 

tahun 2016 terjadi penurunan pada pertumbuhan pembentukan modal sebesar 

16,15 persen yang diiringi penurunan inflasi sebesar 0,38 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembentukan modal memiliki hubungan yang positif 

terhadap inflasi. 

Perkembangan laju inflasi Indonesia juga tidak terlepas dari fluktuasi nilai tukar 

(kurs) khususnya nilai tukar rupiah terhadap dolar USD sebagai mata uang utama 

dalam perdagangan internasional. Simorangkir dan Suseno (2004) menjelaskan 

pada transmisi langsung nilai tukar yang mengalami depresiasi akan membuat 

barang-barang impor menjadi mahal dan pada lanjutannya akan meningkatkan 

inflasi di dalam negeri. Dalam teori Purchasing Power Parity bila terjadi 

peningkatan inflasi maka untuk mempertahankan keseimbangan law of one price 

kurs harus naik (nilai tukar terdepresiasi). Fluktuasi nilai tukar atau kurs 

mempunyai pengaruh yang  positif terhadap inflasi. Hal ini dibuktikan oleh 

penelitian dari Hassan, Islam, dan Ijaz (2016) menyatakan bahwa dampak kurs 

terhadap inflasi adalah positif.  
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Sumber: Bank Indonesia 2019, diolah 

Gambar 5: Grafik Perkembangan Inflasi dan Kurs Rupiah Terhadap USD     

      Indonesia 2006:Q1-2018:Q4 

Gambar 5 adalah grafik perkembangan inflasi dan nilai tukar (kurs) rupiah 

terhadap USD. Pada kuartal ketiga tahun 2007, kurs rupiah terhadap USD 

meningkat (terdepresiasi) sebesar 0,05 persen yang diiringi dengan peningkatan 

inflasi sebesar 1,18 persen dari periode sebelumnya. Kemudian pada kuartal 

ketiga tahun 2013 inflasi Indonesia mencapai 8,40 persen yang meningkat sebesar 

2,50 persen dari periode sebelumnya, hal ini diiringi oleh melemahnya kurs rupiah 

terhadap USD yakni sebesar 0,04 persen dari periode sebelumnya. Sedangkan 

pada kuartal kedua tahun 2009 kurs rupiah menguat terhadap USD sebesar 0,13 

persen dari periode sebelumnya yang diiringi dengan penurunan inflasi sebesar 

4,72 persen, dimana inflasi Indonesia mencapai 3,65 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa perkembangan inflasi searah dengan perkembangan nilai tukar. 

Pergerakan harga minyak dunia juga berpotensi dalam memengaruhi inflasi di 

Indonesia. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak 

mentah sekaligus pengimpor minyak jadi. Sejak tahun 2002 perubahan harga 

minyak mentah dunia menjadi sistem penetapan harga bahan bakar untuk industri. 
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sehingga menurut Cologni dan Manera (2008) harga minyak mentah yang lebih 

tinggi akan segera diikuti oleh naiknya harga produk-produk miyak, seperti bensin 

dan bahan bakar yang digunakan produsen. Kenaikan harga minyak direspon oleh 

para produsen dengan peningkatan biaya produksi dalam bentuk harga konsumen 

yang lebih tinggi untuk barang dan jasa, sementara pekerja akan merespon 

peningkatan biaya hidup dengan menuntut upah yang lebih tinggi (Lardic dan 

Mignon, 2008). Sehingga apabila terjadi fluktuatif terhadap harga minyak akan 

memengaruhi tingkat  inflasi. 

 
Sumber: 2019, diolah 

Gambar 6: Grafik Perkembangan Inflasi Indonesia dan Pertumbuhan Harga  

      Minyak Mentah 2006:Q1-2018:Q4  

Gambar 6 merupakan perkembangan inflasi Indonesia dan pertumbuhan harga 

minyak mentah dunia. Pada periode 2008 kuartal keempat inflasi Indonesia 

mencapai 8,29 persen yang meningkat sebesar 0,10 persen dari periode 

sebelumnya yang diiringi kenaikan harga minyak sebesar 32.26 persen dari 

periode sebelumnya. Kemudian pada periode 2013 kuartal inflasi Indonesia naik 

sebesar 0,26 persen dari periode sebelumnya yang diiringi dengan kenaikan harga 
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minyak sebesar 18,62 persen dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang searah antara inflasi dan harga minyak mentah. 

Sudut pandang ilmu ekonomi mengklasifikasikan dua penyebab terjadinya inflasi 

pada suatu perekonomian yaitu: inflasi yang diakibatkan oleh perubahan dalam 

permintaan agregat atau disebut demand pull inflation dan inflasi yang 

diakibatkan perubahan dalam penawaran aggregat cost push inflation. Pada 

dasarnya inflasi disebabkan oleh adanya kesenjangan antara kelebihan permintaan 

agregat dalam perekonomian yang tidak mampu diimbangi oleh penawaran 

agregat yang ada di dalam perekonomian itu. Kesenjangan ini dinamakan output 

gap. Output gap (kesenjangan output) didefinisikan sebagai selisih antara output 

aktual dengan output potensial.  

Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya, sedangkan 

output potensial adalah nilai output perekonomian yang optimum yang dapat 

dianggap permanen dan berkelanjutan (sustainable) dalam jangka menengah 

tanpa adanya kejutan (shock) dan tekanan inflasi. Output aktual merupakan 

permintaan agregat sedangkan output potensial dikatakan sebagai penawaran 

agregat. Output gap positif ditandai dengan permintaan yang berlebih (excess 

demand) sehingga tingkat harga-harga cenderung mengalami kenaikan yang 

signifikan atau laju inflasi yang relatif tinggi (Nasution dan Hendranata, 2014). 

Dalam penelitian Ginting (2016) menyatakan bahwa ouptut gap yang positif 

secara positif mempengaruhi inflasi Indonesia. 
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Sumber: Bank Indonesia 2019, diolah 

Gambar 7: Grafik Perkembangan Inflasi dan Output Gap Indonesia Periode  

      2006:Q1-2018:Q4 

 

Gambar 7 adalah grafik perkembangan inflasi dan output gap Indonesia. Output 

gap yang positif pada kuartal ketiga tahun 2013 yaitu sebesar 2,86 persen. Hal ini 

diiringi dengan inflasi yang mencapai 8,40 persen dimana meningkat 2,50 persen 

dari periode sebelumnya. Pada kuartal ketiga tahun 2015, output gap juga bernilai 

positif yaitu sebesar 2,11 persen yang diiringi dengan peningkatan inflasi sebesar 

0,88 persen lebih tinggi dari periode sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa 

output gap yang positif searah dengan perkembangan inflasi Indonesia. 

Penerapan ITF oleh Bank Indonesia dilakukan untuk meorintasi sasaran akhir 

kebijakan moneternya dari sasaran ganda menjadi sasaran tunggal yaitu stabilitas 

inflasi.  Inflasi yang stabil digambarkan dengan inflasi yang bergerak relatif stabil 

baik meningkat maupun menurun, dan apabila mengalami perubahan maka tidak 

terlalu berfluktuasi sehingga tidak menimbulkan shock atau guncangan yang besar 

bagi perekonomian suatu negara. Stabilitas inflasi pada dasarnya sangat 

diharapkan oleh semua pelaku ekonomi termasuk masyarakat luas. Menurut 

Suseno dan Astiyah (2009) gejolak inflasi yang berlebihan tidak sesuai dengan 
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sasaran kepentingan jangka panjang karena ketidakstabilan inflasi dapat 

mendistorsi tingkat daya saing ekonomi, mengurangi efisiensi alokasi sumber 

daya dan meningkatkan ketidakpastian bagi para pelaku ekonomi. 

Besarnya pengaruh inflasi terhadap perekonomian menjadikan inflasi perlu 

dikendalikan agar tetap terjaga rendah dan stabil. Analisis terhadap variabel-

variabel penyebab inflasi menjadi sangat penting untuk dilakukan karena berbagai 

kebijakan moneter diambil berdasarkan nilai inflasi. Dalam penelitian ini variabel 

jumlah uang beredar, suku bunga kebijakan, PMTB, nilai tukar rupiah terhadap 

USD, harga minyak dan output gap. Tidak hanya mempengaruhi inflasi dari sisi 

permintaan agregat tetapi mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran agregat 

pula.Variabel yang menjadi faktor dari sisi permintaan agregat diwakili oleh 

jumlah uang beredar, suku bunga kebijakan dan PMTB, sedangkan faktor dari sisi 

penawaran agregat dipengaruhi oleh nilai tukar (kurs) dan harga minyak. Selain 

itu output gap menjadi variabel penting dalam merespon inflasi. Oleh karena itu, 

agar dapat merumuskan kebijakan moneter yang tepat untuk mengontrol inflasi, 

penting untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel yang diduga 

mempengaruhi inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang dan 

bagaimana stabilitas inflasi di Indonesia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh pergerakan variabel jumlah uang beredar, suku bunga 

kebijakan, PMTB, nilai tukar rupiah terhadap USD, harga minyak dan output 
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gap terhadap inflasi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka panjang pada 

periode 2006:Q1-2018:Q4? 

2. Bagaimana stabilitas inflasi di Indonesia pada periode 2006:Q1-2018:Q4? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hubungan pergerakan variabel jumlah uang beredar, suku bunga 

kebijakan, PMTB, nilai tukar rupiah terhadap dolar USD, harga minyak dan 

output gap terhadap inflasi Indonesia dalam jangka pendek dan jangka 

panjang pada peiode 2006:Q1-2018:Q4. 

2. Mengetahui stabilitas inflasi di Indonesia pada periode 2006:Q1-2018:Q4 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain 

1. Bagi penulis 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai syarat dalam meraih gelar 

sarjana Strata 1 (S1) dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Bagi pembaca 

Diharapakan penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang variabel ekonomi dan moneter dalam memengaruhi inflasi 

dan dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis serta dapat 

dikembangkan secara luas. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Pustaka 

 

1. Kajian Teori 

a. Stabilitas Harga dan Inflasi  

Stabilitas harga merupakan tujuan bank sentral dalam menjaga tingkat harga 

umum tetap rendah dan stabil dari waktu ke waktu, yaitu menjaga tingkat inflasi. 

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan hargabarang dan jasa secara umumdan 

terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Dalam pengertian tersebut, terdapat 

dua unsur penting dalam memahami inflasi, yaitu yang pertama barang dan jasa 

secara umum dan yang kedua adalah terus menerus. Hanya kenaikan harga secara 

umum dan berkelanjurtan yang dapat disebut dengan inflasi (Suseno dan Astiyah, 

2009). Dalam mengukur perubahan inflasi dari waktu ke waktu, dipergunakan 

suatu angka indeks. Angka indeks tersebut disusun dengan memperhitungkan 

sejumlah barang dan jasa yang akan dipergunakan untuk menghitung besarnya 

angka inflasi. Indeks Harga Konsumen (IHK) mengukur biaya dari kelompok 

yang dimaksud untuk mewakili sekeranjang pasar (barang dan jasa) yang dibeli 

oleh konsumen selama tahun dasar tertentu (Case dan Fair, 2007). 
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Tingkat harga dan jumlah output agregat ditentukan oleh permintaan agregrat dan 

penawaran agregat pada tingkat keseimbangan. Permintaan agregat adalah jumlah 

barang akhir dan jasa perekonomian yang diminta pada berbagai tingkat harga 

yang berbeda. Penawaran agregat adalah jumlah barang akhir dan jasa 

perekonomian yang ingin dijual oleh perusahaan pada berbagai tingkat harga yang 

berbeda (Mishkin, 2011). Tingkat keseimbangan tingkat harga dan output agregat  

terjadi pada titik dimana jumlah output agregat yang diminta sama dengan jumlah 

output agregat yang ditawarkan. Terdapat dua jenis keseimbangan yaitu 

keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. 

Keseimbangan Jangka Pendek 

Figur mengilustrasikan keseimbangan jangka pendek dimana jumlah output 

agregat yang diminta sama dengan jumlah output agregat yang ditawarkan. Ketika 

kurva permintaan agregat jangka pendek AD dan kurva penawaran agregat AS 

berpotongan di titik E. Tingkat keseimbangan output agregat sama dengan Y
*
, dan 

tingkat keseimbangan harga sama dengan P
* 

Sumber : Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 8: Keseimbangan dalam Jangka Pendek 

Tingkat Harga Agregat, P 

P” 

P* 

P’ 

AS 

AD 

E 

0 
Y* Output Agregat, Y 
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Jika tingkat harga berada di P
”
, kuantitas output agregat yang ditawarkanlebih 

besar daripada output agregat yang diminta. Karena orang-orang yang ingin 

menawarkan barang dan jasa lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang 

ingin yang membeli (suatu kondisi kelebihan penawaran), harga barang dan jasa 

akan turun, dan tingkat harga agregat menurun. Penurunan tingkat harga ini akan 

terus terjadi sampai tingkat harga mencapai tingkat keseimbangan P
*
 di titik E. 

Ketika tingkat harga berada di bawah tingkat harga keseimbangan yaitu P
’
, jumlah 

output agregat yang diminta lebih besar daripada jumlah output agregat yang 

ditawarkan. Tingkat harga akan naik karena lebih banyak orang yang ingin 

membeli barang dan jasa daripada yang ingin menjualnya (suatu kondisi 

kelebihan permintaan). Kenaikan tingkat harga ini akan berlanjut sampai 

mencapai tingkat harga keseimbangan P
*
 di titik E (Mishkin, 2011). 

Keseimbangan Jangka Panjang 

Keseimbangan jangka pendek tidak akan diam dalam merespon dua situasi yaitu 

keseimbangan jangka pendek di atas tingkat alamiah, ketika Y > Yn dan ketika di 

bawah tingkat alamiah, ketika Y < Yn. Panel (a) dari gambar 6 menunjukkan 

keseimbangan awal terjadi pada titik 1, perpotongan antara kurva permintaan 

agregat AD dengan kurva penawaran agregat jangka pendek AS1. Karena tingkat 

keseimbangan output Y1 lebih besar daripada tingkat alamiah Yn, pengangguran 

lebih rendah daripada tingkat alamiahnya, dan kekakuan berlebihan terjadi di 

pasar tenaga kerja. Kekakuan ini mendorong tingkat upah meningkat, menaikkan 

biaya produksi, dan menggeser kurva penawaran agregat ke AS2. Keseimbangan 

sekarang ada di titik 2, dan ouput menurun ke Y2. Karena output agregat Y2 masih 
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lebih tinggi daripada tingkat alamiah Yn, upah terus didorong naik, dan secara 

perlahan-lahan menggeser kurva penawaran agregat ke AS3. Keseimbangan 

mencapai titik 3 berada pada kurva penawaran agregat jangka panjang yang 

vertikal (LRAS) pada Yn dan merupakan keseimbangan jangka panjang. Karena 

ouput berada pada tingkat alamiah, tidak ada lagi tekanan kenaikan upah sehingga 

tidak ada kecenderungan lebih lanjut bagi kurva penawaran agregat untuk 

bergeser. 

Pergerakan pada panel (a) menunujukkan bahwa perekonomian tidak akan tetap 

berada pada tingkat output lebih besar daripada tingkat alamiah karena kurva 

penawaran agregat jangka pendek akan bergeser ke kiri, meningkatkan tingkat 

harga, dan menyebabkan perekonomian (keseimbangan) bergerak ke atas 

disepanjang kurva permintaan agregat hinggamencapai titik di sepanjang kurva 

penawaran jangka panjang pada tingkat output natural Yn. 

 
(a). Keseimbangan Jangka Pendek Saat Y > Yn 
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(b). Keseimbangan Jangka Pendek Pada Saat Y < Yn 

Sumber : Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 9: Penyesuaian Keseimbangan Jangka Panjang dalam Analisis Penawaran  

dan Permintaan Agregat 

Pada panel (b), keseimbangan awal pada titik 1 adalah salah satu dimana output 

Y1 berada di bawah tingkat alamiah. Karena penggaguran lebih tinggi daripada 

tingkat alamiahnya, upah mulai menurun, yang menggeser kurva penawaran 

agregat jangka pendek ke kanan hingga pada AS3. Perekonomi (keseimbangan) 

bergerak ke bawah disepanjang kurva permintaan agregat hingga mencapai 

keseimbanngan jangka panjang titik 3, yaitu perpotongan kurva permintaan 

agregat (AD) dan kurva penawaran agregat jangka panjang (LRAS) pada 

Ynperekonomiantidak lagi bergerak ketika output telah kembali ke tingkat 

alamiah (Mishkin, 2011).  

Teori Inflasi 

Secara garis besar bahwa teori infasi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu: teori 

kuantitas, teori keynes, teori strukturalis. 
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Teori Kuantitas 

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori yang dikenaldengan 

teori kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu 

hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika 

kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang 

mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Berdasakan teori kuantitas oleh Irving 

Fisheryaitu MV=PT, dimana faktor V dan T dianggap konstan, sehingga 

perubahan M akan berpengaruh terhadap perubahan P. Apabila jumlah uang yang 

beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau 

dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah 

inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah 

uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi 

apa yang disebut sebagai deflasi (Nopirin, 2000). 

 

Teori Keynes 

Ekonom Keynesian menyatakan bahwa teori kuantitas tidak valid karena teori 

tersebut mengasumsikan ekonomi dalam kondisi full employment (kapasitas 

ekonomi penuh). Dalam kondisi kapasitas ekonomi yang belum penuh, maka 

ekspansi (pertambahan) uang beredar justru akan menambah output 

(meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja) dan tidak akan 

meningkatkan harga. Lebih lanjut dikatakan bahwa uang tidak sepenuhnya netral, 

pertambahan uang beredar dapat mempunyai pengaruh tetap (permanen) terhadap 

variabel-variabel riil seperti output dan suku bunga. 
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Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan 

elastisitas dan perputaran uang (velocity of circulation) adalah tetap juga tidak 

benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak 

dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang 

merupakan substitusi uang (financial assets). Hal tersebut terbukti bahwa dalam 

suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-

instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran 

uang akan menjadi semakin sulit diprediksi. 

Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena 

jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang 

beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. 

Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang 

dapat menimbulkan laju inflasi.Banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab 

timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar 

atau likuiditas yang berlebihan (Nopirin, 2000). 

Teori Srukturalis 

Terdapat dua masalah struktural di dalam perekonomian negara berkembang yang 

dapat mengakibatkan inflasi. Pertama, penerimaan ekspor inelastis, yaitu 

pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan 

sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh terms of trade yang memburuk dan 

produksi barang ekspor yang kurang responsif terhadap kenaikan harga. Dengan 

melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan terhambat kemampuan untuk 

mengimpor barang-barang yang dibutuhkan. Seringkali negara berkembang 

melakukan kebijakan substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan 
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mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan inflasi. Kedua, 

masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya adalah produksi 

bahan makanan dalam negeri yang tidak inelastis, yaitu pertumbuhan produksi 

makanan dalam negeri tidak secepat pertambahan penduduk dan pendapatan per 

kapita sehingga harga makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi 

daripada kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini mendorong timbulnya 

tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang selanjutnya akan 

meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya akan menimbulkan inflasi 

(Nopirin, 2000). 

Sumber Inflasi 

Inflasi muncul disebabkan dari sisi permintaan dan sisi penawaran (Samuelson 

dan Nordharus, 2010) 

1. Inflasi Permintaan (Demand Pull-Inflation) 

Salah satu hal yang bisa menyebabkan inflasi adalah perubahan permintaan 

agregat. Perubahan dalam investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor bersih 

dapat mengubah permintaan agregat dan mendorong output melebihi nilai 

potensialnya. Demand-pull inflation terjadi ketika permintaan agregat meningkat 

lebih cepat daripada potensi produktif yang dimiliki perekonomian, menaikkan 

harga untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Inflasi ini 

biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. 

Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan 

selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi 

mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan 

menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat, 
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demand–pull Inflation 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 uang atau meminjam dari bank sentral. 

Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan 

agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan 

jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi (Samuelson dan Nordharus, 

2010). 

2. Inflasi Penawaran (Cost Push Inflation) 

Kenaikan inflasi bisa disebabkan oleh adanya kenaikan biaya bukan disebabkan 

karena adanya kenaikan permintaan. Fenomena ini disebut sebagai cost-push 

inflation atau supply-shock inflation. Terkadang, cost-push inflation menyebabkan 

ekonomi mengalami penurunan dan menuju ke sindrom “stagflation”. Cost – 

Push inflation terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh 

terdepresiasinya nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara- negara 

partner dagang, peningkatan harga – harga komoditi yang diatur pemerintah ( 

administered price) , dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan 

tergangggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian 

berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila 

perusahaan–perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka 

akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang 

lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran 

pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi 
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meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga – harga berbagai 

barang (Samuelson dan Nordharus, 2010). 

Jenis-Jenis Inflasi 

Samuelson dan Nordhaus mengklasifikasikan inflasi menjadi tiga kategori, yaitu: 

1. Inflasi Moderat (moderatinflation). Inflasi moderat ditandai dengan harga-

harga yang meningkat secara lambat atau dapat disebut sebagai laju inflasi 

satu digit per tahun.  

2. Inflasi Ganas (Galloping Inflation). Inflasi yang ditandai dengan 

meningkatnya laju inflasi dua digit atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200 

persen per tahun. Jika inflasi ini terjadi, maka menimbulkan gangguan-

gangguan serius dalam perekonomian.  

3. Hiperinflasi (hyperinflation). Inflasi dengan kenaikan besar-besaran dalam 

tingkat harga. Laju inflasi yang melebihi 50 persen per bulan, atau lebih dari 

1 persen per hari. Tingkat inflasi 50 persen per bulan menunjukkan kenaikan 

lebih dari 100 kali lipat dalam tingkat harga selama setahun, dan kenaikan 

lebih dari 2 juta kali selama setahun. 

b. Inflation Targeting Framework 

Inflation targeting framework merupakan suatu kerangka kerja kebijakan moneter 

yang mempunyai ciri-ciri utama, yaitu adanya (i) pernyataan resmi dari bank 

sentral dan dikuatkan dengan undang-undang bahwa tujuan akhir kebijkan 

moneter adalah mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah serta (ii) 

pengumuman target inflasi kepada publik yang mengandung arti bahwa bank 

sentral memberikan komitmen dan jaminan terhadap publik bahwa setiap kebijkan 

moneternya selalu mengacu pada penentuan target tersebut dan bank sentral 



25 
 

mempertanggunjawabkan kebijakannya apabila target tersebut tidak tercapai. 

Sejak Juli 2005 Bank Indonesia telah secara resmi mengumumkan penerapan 

inflation targeting framework sebagai kerangka kebijakan moneter di Indonesia 

(Simorangkir, 2014).  

c. Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah 

uang yang dipertukarkan dalam transaksi. Hubungan antara jumlah uang dan 

transaksi dijelaskan dalam persamaan kuantitas (quantity equation): 

    M × V  =  P × T 

   Uang× Perputaran =   Harga  × Transaksi 

Sisi kanan dari persamaan kuantitas menyatakan transaksi (PT). Sisi kiri 

persamaan kuantitas menyatakan uang yang digunakan untuk melakukan transaksi 

(MV). Persamaan kuantitas adalah sebuah identitas: definisi dari empat variabel 

membuat nilainya benar. Persamaan ini berguna karena menunjukkan bahwa jika 

satu variabel-variabel itu berubah, satu atau lebih variabel lainnya juga harus 

berubah untuk menjaga kesamaan. Misalnya, jika kuantitas uang meningkat dan 

perputaran uang tidak berubah, maka baik harga atau jumlah transaksi harus 

meningkat (Mankiw, 2006). 

Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi 

Dalam teori kuantitas uang, determinan penting dalam tingkat inflasi adalah 

pertumbuhan dalam jumlah uang beredar. Bank sentral yang mengawasi jumlah 

uang beredar memiliki kendali tertinggi atas inflasi. Jika bank sentral 

mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan stabil. Jika 

bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, tingkat harga akan 
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meningkat dengan cepat. Sehingga hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi 

adalah positif (Mankiw, 2006). 

 

Sumber: Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 10: Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Inflasi 

Ketika jumlah uang beredar meningkat yang secara langsung menggeser kurva 

permintaan kenanan yaitu dari AD* ke AD’ terjadi kesimbangan baru yaitu berada 

pada titik E’ yang menyebabkan output meningkat dari Y* menjadi Y’ dan tingkat 

harga meningkat dari P* menjadi P’. 

 

d. Suku Bunga Kebijakan 

Menurut Bank Indonesia, suku bunga kebijakan merupakan tingkat suku bunga 

yang ditentukan oleh bank sentral atas kredit yang diberikan oleh perbankan, dan 

tingkat suku bunga yang ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat 

berharga yang ditarik atau diambil oleh bank sentral. Pasar perhitungan tingkat 

suku bunga ini juga dipakai oleh bank komersial untuk menghitung suku bunga 

kredit yang dikenakan kepada nasabahnya. 
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BI Rate 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada 

publik. Sejak Juli 2005, Bank Indonesia secara resmi mengimplementasikan 

Inflation Targeting Framework (ITF) secara penuh. Untuk mendukung 

pelaksanaan ITF tersebut, Bank Indonesia mengubah target operasional kebijakan 

moneter dari besaran uang beredar (base money/M0) menjadi target suku 

bunga,yakni BI Rate. Sebelum penggunaan BI Rate, Bank Indonesia juga 

menggunakan suku bunga SBI untuk memberikan sinyal ke pasar. Namun sejak 

Juli 2005, Bank Indonesia hanya menggunakan BI Rate sebagai policy rate untuk 

memberikan sinyal arah kebijakan moneter dan referensi suku bunga kepada 

pelaku pasar keuangan. 

BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan 

Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan 

Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar 

uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional 

kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang 

Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB 

inidiharapkan akan diikuti oleh perkembangan suku bunga deposito, dan pada 

gilirannya suku bunga kredit perbankan 

BI 7-Day (Reverse) Repo Rate 

BI 7-Day (Reverse) Repo Rateadalah suku bunga acuan atau suku bunga 

kebijakan baru yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam penguatan kerangka 
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operasi moneter. BI 7-Day (Reverse) Repo Rateberlaku secara efektif 

menggantikan BI Ratesejak Agustus 2016. Penguatan kerangka operasi moneter 

ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan 

best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi 

moneter disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai 

sasaran inflasi yang ditetapkan. Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate 

digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat 

memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo 

Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga 

pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong 

pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo. 

 

Hubungan Suku Bunga dan Inflasi 

Suku bunga merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menekan 

tingkat inflasi. Menurut teori tingkat suku bunga merupakan harga dari memegang 

uang. Ketika tingkat inflasi meningkat, bank sentral akan merespon dengan 

meningkatkan tingkat suku bunga sehingga harga untuk memegang uang akan 

tinggi,  maka masyarakat akan lebih memilih menyimpan uangnya. Hal ini akan 

menurunkan tingkat inflasi. Ketika perekonomian sedang lesu, bank sentral akan 

melakukan kebijakan ekspansioner dengan menurunkan suku bunga yang akan 

menurunkan tabungan masyarakat, meningkatkan investasi dan konsumsi yang 

jika dilakukan terus menerus akan menyebabkan inflasi. 
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Sumber: Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 11: Hubungan Suku Bunga Kebijakan dengan Inflasi 

Ketika bank sentral melakukan kebijakan ekspasioner dengan menurunkan tingkat 

suku bunga yaitu dari  * ke    menyebabkan peningkatan jumlah uang beredar, 

investasi dan konsumsi dimana jumlah uang beredar, investasi, dan konsumsi 

secara langsung menggeser kurva pemintaan agregat (AD) kekanan yiatu AD* 

menjadi AD’ dan terjadi keseimbangan baru yaitu E’sehingga terjadi peningkatan 

jumlah agregat dari Y* ke Y’ dan peningkatan harga agregatdari P* menjadi P’. 

e. PMTB 

PMTB adalah pembentukan modal yang dikeluarkan untuk barang modal yang 

mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, yaitu mencakup bangunan, 

mesin, fasilitas angkutan dan pabrik, perlengkapan dengan segala macam bentuk 
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modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat produktif. 

Pembentukan atau pengumpulan modal dipandang sebagai salah satu faktor utama 

dalam pembangunan ekonomi, Menurut Nurkse, lingkaran setan kemiskinan di 

Negara berkembang dapat digunting melalui PMBT, sebagai akibat dari 

rendahnya pendapatan negara-negara berkembang maka permintaan produksi dan 

investasi menjadi rendah atau kurang.  

Hal ini disebabkan kurangnya barang modal dan dapat diatasi dengan PMTB. 

Lewat itu persediaan mesin, alat-alat dan perlengkapan meningkat, skala produksi 

meluas sehingga overheat ekonomi dan sosial tercipta. PMTB membawa pada 

pemanfaatan penuh sumber-sumber yang ada sehingga dapat menaikkan besarnya 

output nasional, pendapatan dan pekerjaan, dan optimisme sektor usahapun 

meningkat. 

Hubungan PMTB dan Inflasi 

Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan PMTB dalam 

membangun perekonomian. Salah satu faktor pendorong PMTB yaitu melalui 

kebijakan moneter yang ekspansif. Kebijakan ini akan meningkatkan optimisme 

sektor usaha yaitu peningkatan dalam pengeluaran investasi yang direncanakan 

atau peningkatan PMTB, hal ini secara langsung akan menggeser kurva 

permintaan agregat kekanan sehingga menaikkan besarnya output nasional dan 

peningkatan harga yang menyebabkan inflasi. 
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Sumber: Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 12: Hubungan PMTB dengan Inflasi 

Ketika PMTB meningkat yang secara langsung menggeser kurva permintaan 

agregat kekenan yaitu dari AD* ke AD’ terjadi kesimbangan baru yaitu berada 

pada titik E’ yang menyebabkan output agregat meningkat dari Y* menjadi Y’ 

dan tingkat harga agregat meningkat dari P* menjadi P’. 

f. Nilai Tukar 

Nilai tukar adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk 

saling melakukan perdagangan (Mankiw, 2006). Nilai tukar bersifat fluktuatif 

sehingga dapat terjadi apresiasi dan depresiasi. Apresiasi adalah kenaikan atau 

menguatnya nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang luar negeri 

melalui mekanisme pasar. Sedangkan depresiasi adalah penuruan atau 

melemahnya nilai mata uang domestik terhadap nilai mata uang luar negeri 

melalui mekanisme pasar. Teori Purchasing Power Parity dan model Mundell 

Flemming menjelaskan hubungan nilai tukar dengan tingkat harga. 
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Purchasing Power Parity 

Teori Purchasing Power Parity atau teori paritas daya beli menyatakan 

bahwaperbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh 

tenaga beli uang di negara masing-masing. Perbandingan berdasarkan tingkat 

harga di masing-masing negara. Dalam teori ini diasumsikan bahwa semua barang 

dan jasa diperdagangkan secara internasional tanpa dikenakan biaya dan tidak ada 

biaya masuk, kuota, barrier ataupun hambatan lain dalam perdagangan 

internasional. Prinsip utama hukum ini adalah harga barang dan jasa akan menjadi 

sama di semua pasar dengan asumsi tidak adanya biaya transportasi. 

Model Mundell-Flemming 

Salah satu model yang digunakan untuk memahami hubungan antara nilai tukar 

dengan harga adalah model Mundell-Flemming yang dikembangkan sekitar tahun 

1960 oleh Robert A. Mundell dan J. Marcus Flemming. Model Mundell-

Flemming membuat suatu asumsi penting dan ekstrem: perekonomian terbuka 

kecil dengan mobilitas modal sempurna, yaitu perekonomian bisa meminjam atau 

memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar keuangan dunia dan 

akibatnya, tingkat bunga perekonomian ditentukan oleh tingkat bunga dunia. 

Dalam perekonomian terbuka kecil, tingkat bunga ditentukan oleh tingkat bunga 

dunia. Begitu kenaikan dalam penawaran uang menekan tingkat bunga domestik, 

modal mengalir keluar dari perekonomian. Aliran modal keluar ini melindungi 

tingkat bunga domestik agar tidak turun. Selain itu, karena aliran modal keluar 

meningkatkan penawaran mata uang domestik di pasar kurs mata uang asing, kurs 

mengalami depresiasi. Penurunan dalam kurs membuat barang-barang domestik 

menjadi relatif mahal terhadap barang-barang luar negeri dan meningkatkan 
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ekspor bersih. Maka, dalam perekonomian terbuka kecil, kebijakan moneter 

mempengaruhi pendapatan melalui kurs, bukan tingkat bunga (Mankiw, 2006) 

Hubungan Nilai Tukar dan Inflasi 

Peningkatan  nilai tukar atau nilai tukar yang mengalami depresiasi akan membuat 

harga barang-barang impor menjadi lebih mahal, sehingga untuk mendapatkan 

barang-barang impor dibutuhkan lebih banyak uang akibat kenaikan harga, yang 

pada lanjutannya akan menyebabkan inflasi.  

 

Sumber: Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 13: Hubungan Nilai Tukar dengan Inflasi 

Depresiasi nilai tukar menyebabkan harga luar negeri menjadi lebih mahal yang 

akan meningkatkan harga input yang mempunyai komponen impor yang tinggi. 

Hal ini kemudian direspon oleh para produsen dalam negeri dengan mengurangi 

penawaran yang menyebabkan penawaran agregat bergeser kekiri dari AS* ke 

AS’ sehingga terjadi keseimbangan baru di titik E’ yang menyebabkan penurunan 

output agregat dari Y* ke Y’ dan peningkatan harga agregat dari P* ke P’. 
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g. Harga Minyak 

Hubungan Harga Minyak dengan Inflasi 

Peningkatan harga minyak mentah berpengaruh kepada peningkatan inflasi. Hal 

ini dikarenakan harga minyak mentah menjadi sistem penetapan  bahan bakar 

untuk industri sehingga ketika harga minyak mentah meningkat akan 

meningkatkan harga bahan bakar yang digunakan sebagai energi utama dalam 

proses produksi dan distribusi yang kemudian akan meningkatkan harga sebagai 

pengalihan peningkatan biaya produksi, selain itu para pekerja akan merespon  

peningkatan biaya hidup dengan menuntut dengan upah yang lebih tinggi. 

 

Sumber: Frederic S. Miskin (2011) 

Gambar 14: Hubungan Harga Minyak dengan Inflasi 

Harga minyak yang meningkatkan menyebabkan biaya produksi yang lebih tinggi 

yang kemudian direspon oleh para produsen dengan menurunkan penawaran yang 

menyebabkan penawaran agregat bergeser kekiri dari AS* ke AS’ sehingga terjadi 

keseimbangan baru di titik E’ yang menyebabkan penurunan output agregat dari 

Y* ke Y’ dan peningkatan harga agregat dari P* ke P’. 
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h. Output Gap 

Output gap di definisikan sebagai selisih antara output aktual dengan output 

potensial. Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya, 

sedangkan output potensial adalah nilai output perekonomian yang optimum yang 

dapat dianggap permanen dan berkelanjutan(sustainable) dalam jangka menengah 

tanpa adanya kejutan (shock) dan tekanan inflasi. Dengan demikian output gap 

dapat memberikan gambaran mengenai keberadaan kelebihan permintaan (excess 

demand) atau kelebihan penawaran (excess supply) dalam perekonomian 

(Nasution dan Hedranata, 2014).Metode perhitungan output potensial yang paling 

sering dipergunakan selama ini adalah dengan menggunakan pendekatanHodrick-

Prescott Filter (HPF). 

 

Hodrick-Prescott Filter (HPF)   

Pendekatan Hodrick-Prescott Filter menjadi populer karena kepraktisannya. HP 

filter merupakan suatu metode penghalusan (smoothing method) yang banyak 

dipergunakan untuk memperoleh estimasi komponen tren jangka panjang dari 

suatu series ekonomi makro. Metode ini pertama sekali digunakan oleh Hodrick 

dan Prescott untuk menganalisis siklus bisnis Amerika Serikat pasca perang dunia 

kedua. 

Hubungan Output Gap dan Inflasi  

Output gap yang positif mengindikasikan nilai output aktual yang lebih tinggi dari 

output optimumnya. Kondisi perekonomian dengan output gap yang positif 

biasanya disebut over heating. Output gap positif ditandai dengan permintaan 

yang berlebih (excess demand) sehingga tingkat harga-harga cenderung 
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mengalami kenaikan yang signifikan atau laju inflasi yang relatif tinggi (Nasution 

dan Hedranata, 2014). 

B. Kajian Empiris 

Kajian empiris merupakan penelitian terdahulu yang memuat berbagai penelitian 

serupa yang dilakukan oleh peneliti lainnya berupa jurnal, skripsi, dan tesis. 

Pemikiran penulis dalam menyusun skripsi didasari oleh penelitian yang ada, 

adapun penetiliannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian Metode dan Variabel Hasil 

1 Theodores Manuela Langi, 

Vecky Masinambo, Hanly 

Siwu (2014) 

Analisis Pengaruh Suku 

Bunga Bi, Jumlah Uang 

Beredar, Dan Tingkat Kurs 

Terhadap Tingkat Inflasi 

Di Indonesia 

Metode: Error 

Correction Model 

(ECM) 

 

Varibel: 

- Suku Bunga BI 

- JUB 

- KURS 

- Inflasi 

Suku bunga BI 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

tingkat inflasi di 

Indonesia. Sedangkan 

Jumlah uang beredar 

dan tingkat kurs 

Rp/Usdollar 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

Tingkat Inflasi di 

Indonesia. 

2 Ari Mulianta Ginting 

(2016)Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi Inflasi: 

Studi Kasus Di Indonesia 

Periode Tahun 2004-2014 

Metode: vector error 

correction model 

(VECM) 

 

Variabel:  

- Inflasi 

- Output Gap 

- Nilai Tukar 

- JUB 

- Suku Bunga 

Pada persamaan jangka 

panjang dihasilkan 

bahwa variabel output 

gap, nilai tukar, jumlah 

uang beredar dan suku 

bunga memiliki 

pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

laju inflasi. Hasil yang 

sama juga untuk  

persamaan jangka 

pendek. Berdasarkan 

hasil ini menunjukkan 

bahwa setiap terjadi 

kenaikan variabel output 

gap, nilai tukar, jumlah 

uang beredar dan tingkat 

suku bunga BI dapat 

meningkatkan tingkat 

inflasi di Indonesia 
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3 Ayusita Rahmadhani 

(2016)Analisis Determinan 

Inflasi Di Indonesia Tahun 

2006:I – 2015:IV 

Metode: Vector Error 

Correction Model 

(VECM) 

 

Variabel:  

- budget deficit 

- BI rate 

- exchange rate 

- ekspektasi inflasi 

- jumlah uang beredar 

- oil price 

- PDB 

- Wage 

Hubungan jangka 

panjang variabel 

exchange rate, 

ekspektasi inflasi, 

jumlah uang beredar, oil 

price, PDB dan wage, 

sedangkan dalam jangka 

pendek hanya variabel 

ekspektasi inflasi yang 

secara signifikan 

mempengaruhi inflasi. 

Sementara itu, respon 

inflasi terhadap 

guncangan jumlah uang 

beredar, oil price, dan 

PDB adalah positif, 

sedangkan guncangan 

budget deficit, BI rate, 

exchange rate, 

ekspektasi inflasi, dan 

wage direspon negatif. 

Proporsi kontribusi 

terbesar dari pengaruh 

pergerakan shock 

terhadap inflasi secara 

berurutan adalah jumlah 

uang beredar, budget 

deficit, ekspektasi 

inflasi, wage, exchange 

rate, oil price, BI rate 

dan PDB. 

4 Rizki E. Wimanda 

(2012)Threshold effects of 

exchange rate depreciation 

and money 

growth on inflation 

Evidence from Indonesia 

Metode: Threshold 

Model  

 

Variabel:  

- Nilai Tukar 

- M1 

Dampak uang beredar 

pada inflasi pada saat 

uang beredar tumbuh 

lebih besar 

dibandingkan dengan 

dampak depresiasi nilai 

tukar terhadap inflasi. 

5 Meita Nova Yanti 

Panjaitan dan Wardoyo 

(2016)Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Inflasi di 

Indonesia 

Metode: Analisis 

deskriptif terhadap 

variabel bebas dan 

variabel terikat 

 

Variabel:  

- JUB 

- BI Rate  

- Kurs 

- Ekspor bersih 

- Inflasi 

Variabel jumlah uang 

beredar dan BI Rate 

mempunyai pengaruh 

secara signifikan 

terhadap laju inflasi di 

Indonesia. Sedangkan 

variabel lainnya yaitu, 

kurs dan ekspor bersih 

tidak mempunyai 

pengaruh secara 

signifikan terhadap 

inflasi di Indonesia. 

Hasil pengujian yang 

dilakukan secara 
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simultan (bersama-

sama) menunjukkan 

bahwa kurs, jumlah 

uang beredar, BI rate 

dan ekspor bersih 

mempunyai pengaruh 

terhadap inflasi di 

Indonesia 

6 Onyejiuwa, Daniel 

Chibueze (2016) The Effect 

of Macroeconomic 

Variables on Price Level in 

Nigeria, a Co-integration 

Approach 

Metode: Vector 

Autoregressive Error 

Correction Model 

(VECM) 

 

Variabel:  

- Inflasi 

- PDB riil 

- Uang Beredar  

- Suku Bunga  

Dalam jangka panjang, 

variabel ekonomi makro 

seperti pendapatan riil, 

uang beredar dan nilai 

tukar antara lain 

memberikan kontribusi 

positif dan signifikan 

terhadap tingkat harga, 

sementara suku bunga 

mengerahkan pengaruh 

yang signifikan negatif. 

7 Eftekhari Mahabadi, S dan 

Kiaee, H 

(2016)Determinants of 

Inflation in Selected 

Countries 

Metode: Panel, Mixedd 

Effect Model dan 

Ordinal Response 

 

Variabel:  

- Pertumbuhan uang 

- Pertumbuhan Nilai 

tukar 

- Pengeluaran konsumsi 

- Pertumbuhan 

pengeluaran 

pemerintah 

- Pertumbuhan capital 

formation 

- Pertumbuhan PDB  

- Pertumbuhan harga 

minyak 

- Inflasi  

 

Pertumbuhan uang, 

PDB, harga minyak,  

pengeluaran pemerintah, 

nilai tukar, dan capital 

formation merupakan 

determinan yang 

signifikan dalam  

mempengaruhi inflasi 

secara positif. 

8 Abbas Valadkhani 

(2014)Switching impacts of 

the output gap on inflation: 

Evidence from 

Canada, the UK and the 

US 

Metode: Markov 

regime-switching model 

 

Variabel:  

- Inflasi 

- Output gap 

- KebijakanMoneter 

Terdapat dampak yang 

positif tetapi bervariasi 

dari output gap terhadap 

inflasi 

 

C. Kerangka Berfikir 

Salah satu sasaran akhir dari kebijakan moneter Indonesia adalah kestabilitasan 

harga yang tercermin dari tingkat inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga 
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barang dan jasa secara umum yang terjadi terus menerus. Pentingnya stabilitas 

harga menyebabkan perlunya pengendalian terhadap laju inflasi. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi inflasi di Indonesia menjadi indikator penting untuk 

diketahui oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk 

keberhasilan pengendalian inflasi atau dalam menjaga stabilitas harga. 

Berdasarkan penyebabnya inflasi digolongkan menjadi dua yaitu demand pull 

inflation dan cost push inflation. Demand pull inflation adalah inflasi yang 

disebabkan oleh tarikan permintaan, sedangkan cost push inflation adalah inflasi 

yang disebabkan oleh dorongan biaya. 

Jumlah uang beredar memliki pengaruh yang positif terhadap inflasi. Dalam teori 

kuantitas menyatakan bahwa jumlah uang beredar merupakan determinan penting 

dalam tingkat inflasi. Dalam penelitian Panjaitan dan Wardoyo (2016) 

menyatakan bahwa jumlah uang beredar memliki hubungan yang positif terhadap 

tingkat inflasi. Jika jumlah uang beredar bertambah maka akan meningkatkan 

inflasi. Peningkatan jumlah uang akan menggeser kurva permintaan agregat 

kekanan yang akan meningkatkan tingkat harga, jika berlanjut maka terjadi inflasi 

karena dorongan permintaan (demand pull inflation). 

 

Suku bunga sebagaistance kebijakan moneter dalam mencapai sasaran akhir 

kebijakan yang salah satunya adalah stabilitas harga (inflasi). Dalam teori keynes 

suku bunga merupakan harga dari memegang uang. Artinya jika suku bunga yang 

rendah masyarkatakan lebih suka memegang uang yang digunakan untuk 

melakukan investasi dan konsumsi sehingga menyebabkan kenaikan harga. Dalam 

penelitian Rahmadhani (2016) menyatakan bahwa suku bunga kebijakan yakni BI 
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Rate merespon negatif terhadap inflasi Indonesia. Suku bunga kebijakan 

mempengaruhi inflasi secara negatif yakni jika suku bunga rendah inflasi akan 

meningkat dan sebaliknya jika suku bunga dinaikkan akan menurunkan tingkat 

inflasi. 

 

PMTB berpengaruh positif terhadap inflasi. Pembelian barang modal fisik baru 

akan menambah permintaan agregat. Dalam penelitian Eftekhari dan Kiaee (2016) 

menyatakan bahwa PMTB memiliki pengaruh yang positif. Peningkatan PMTB 

akan menggeser secara langsung kurva permintaan kekanan yang mengakibatkan 

peningkatan output dan peningkatan harga, jika hal ini terjadi berlanjut akan 

mempengaruhi inflasi melalui dorongan permintaan (demand pull inflation). 

Perubahan nilai tukar mempengaruhi inflasi penawaran melalui harga barang 

secara langsung (direct passthrough effect). Berdasarkan purchasing power parity 

bila terjadi peningkatan inflasi maka untuk mempertahankan keseimbangan law of 

one price nilai tukar harus terdepresiasi, pada saat nilai tukar melemah ditandai 

dengan naiknya nilai kurs. Simorangkir dan Suseno (2004) menjelaskan pada 

transmisi langsung nilai tukar yang mengalami depresiasi akan membuat barng-

barang impor menjadi mahal dan pada lanjutannya akan meningkatkan inflasi di 

dalam negeri. Nilai tukar (kurs) berpengaruh positif terhadap inflasi. Depresiasi 

nilai rupiah akan meningkatkan harga input yang mempunyai komponen impor 

yang tinggi. Sehingga akan mengurangi penawaran agregat (cost pushinflation) 

yang menyebabkan peningkatan harga.  

Harga minyak berpengaruh positif terhadap inflasi. Menurut Cologni dan Manera 

(2008) harga minyak mentah yang lebih tinggi akan segera diikuti oleh naiknya 
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produk-produk minyak, seperti bensin dan bahan bakar yang digunakan produsen. 

kenaikan harga minyak akan segera diikuti oleh naiknya biaya produksi barang 

dan biaya angkut barang dari produsen ke pasar dan pada akhirnya akan 

menyebabkan naiknya harga-harga secara umum.  

 

Output gap berpengaruh positif terhadap inflasi. Menurut Nasution dan 

Hedranata, Output gap positif ditandai dengan permintaan yang berlebih (excess 

demand) sehingga tingkat harga-harga cenderung mengalami kenaikan yang 

signifikan atau laju inflasi yang relatif tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rahmadhani (2016) 

Gambar 15: Model Kerangka Pemikiran Penelitian 
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D. Hipotesis 

1. Diduga jumlah uang beredar, PMTB, nilai tukar, harga minyak dan output 

gap memliki pengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka 

panjang dan suku bunga kebijakan memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap inflasi. 

2. Diduga inflasi Indonesia stabil pada periode 2006:Q1-2018:Q4 



 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dekskirptif dan kuantitatif dengan 

menggunkan berbagai teori dan data yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Data yang digunakan merupakan data sekunder dan jenis data time series (runtut 

waktu) dimulai dari periode 2006:Q1-2018:Q4 dengan variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah stabilitas harga/inflasi Indonesia sebagai variabel 

terikat, jumlah uang beredar, suku bunga kebijakan (BI Rate dan BI 7-days 

reserve repo rate), PMTB, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar USD, harga 

minyak, dan output gap sebagai variabel bebas. Data diperoleh dengan 

mengunduh dari internet melalui laman resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). 

Tabel 2. Nama, Satuan Pengukuran, Simbol, dan Sumber Data Variabel 

No. 
Nama 

Variabel 

Satuan 

Pengukuran 
Simbol Sumber Data 

1 Inflasi Persen INF BI 

2 Jumlah Uang Beredar Persen JUB BI 

3 Suku Bunga Kebijakan Persen SBK BPS dan BI 

4 PMTB Persen PMTB BI 

5 Nilai Tukar (Kurs) Persen KURS BI 

6 Harga Minyak Persen HM EIA 

7 Output Gap Persen OG BI 

 

 

http://www.bi.go.id/
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B. Batasan dan Definisi Operasional 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah stabilitas harga/inflasi, 

jumlah uang beredar, suku bunga kebijakan, PMTB, nilai tukar rupiah terhadap 

dolar USD, harga minyak dan output gap. Batasan dan definisi operasional dalam 

penelitan ini adalah sebagai berikut: 

1. Stabilitas Harga/Inflasi 

Stabilitas harga adalah sasaran akhir dari kebijakan moneter Indonesia yang 

tercermin dari laju perkembangan inflasi. Inflasi adalah kecenderungan kenaikan 

harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu 

tertentu. Dalam penelitian ini inflasi yang digunakan adalah inflasi inti, karena 

inflasi inti merupakan inflasi yang dipengaruhi interaksi permintaan dan 

penawaran. Data inflasi inti dinyatakan dengan satuan persen yang diperoleh 

melalui laman Bank Indonesia (www.bi.go.id), data diambil dari periode 

2006:Q1-2018:Q4 yang merupakan data kuartalan. 

2. Jumlah Uang Beredar 

Jumlah uang beredar adalah jumlah uang beredar yang dipegang oleh masyarakat. 

Jumlah uang beredar yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jumlah uang 

beredar dalam arti sempit yaitu M1. M1 meliputi uang kartal yang dipegang oleh 

masayarkat dan uang giral yaitu giro yang didenominasi rupiah. Data diperoleh 

melalui laman Bank Indonesia (www.bi.go.id), data yang digunakan berupa data 

kuartalan periode 2006:Q1-2018Q4 yang dijadikan data pertumbuhan uang 

beredar M1 yaitu dengan mengurangi M1 tahun sekarang (M1t) dengan M1 tahun 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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sebelumnya (M1t-1) dibagi dengan M1 tahun sebelumnya (M1t-1) dikali dengan 

100 persen, sehingga data berupa satuan persen. 

3. Suku Bunga Kebijakan 

Suku bunga kebijakan adalah suku bunga yang mencerminkan sikap atau stance 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada 

publik. Suku bunga yang digunakan adalah BI Rate dan BI 7-day Reserve Repo 

Rate. Data berupa data kuartalan dalam periode 2006:Q1-2018Q4 dimana data BI 

Rate yang digunakan adalah selama periode 2006:Q1-2016Q2 selanjutnya 

menggunkan data  BI 7-day Reserve Repo Rate sebab sejak Agustus 2016 berlaku 

secara efektif menggantikan BI Rate. Data diperoleh melalui laman Badan Pusat 

Statistik (www.bps.go.id) dan Bank Indonesia (www.bi.go.id) yang dinyatakan 

dalam satuan persen. 

4. PMTB 

PMTB adalah pembentukan modal yang dikeluarkan untuk barang modal yang 

mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun, yaitu mencakup bangunan, 

mesin, fasilitas angkutan dan pabrik, perlengkapan dengan segala macam bentuk 

modal nyata yang dapat dengan cepat meningkatkan manfaat produktif. Data 

PMTB yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan 

pembentukan modal tetap bruto dengan tahun dasar 2010 , yakni dari periode 

2006:Q1-2018:Q4 yang dihitung dengan mengurangi PMTB tahun ini (PMTBt) 

dengan PMTB tahun sebelumnya (PMTB t-1) dibagi dengan PMTB tahun 

sebelumnya (PMTB t-1) kemudian dikalikan 100 persen untuk menyamakan satuan 

http://www.bps.go.id/
http://www.bi.go.id/
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semua variabel penelitian. Data diperoleh melalui laman Bank Indonesia 

(www.bi.go.id). 

5. Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar (kurs) adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara 

untuk saling melakukan perdagangan (Mankiw, 2006). Nilai tukar dalam 

penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap USD, sebab dolar sebagai mata 

uang utama dalam perdagangan internasional (Masyhuri, et al 2008). Sehingga 

dapat dikatakan bahwa rupiah masih bergantung dengan USD. Data kurs yang 

digunakan adalah kurs tengah berupa data kuartalan dengan periode 2006:Q1-

2018:Q2 yang dijadikan data pertumbuhan nilai tukar yaitu dengan mengurangi 

KURS tahun sekarang (KURSt) dengan KURS tahun sebelumnya (KURSt-1) 

dibagi dengan KURS tahun sebelumnya (KURSt-1) dikali dengan 100 persen, 

sehingga data berupa satuan persen. Data diperoleh melalui laman Bank Indonesia 

(www.bi.go.id). 

6. Harga Minyak 

Minyak mentah merupakan input vital dalam proses produksi industri, 

menjalankan mesin produksi dan mengangkut hasil produksi ke pasar. Data harga 

minyak dalam penelitian ini merupakan data harga minyak mentah. Harga Minyak 

dalam penelitian ini adalah harga minyak West Texas Intermediate (WTI). WTI 

sebagai acuan harga minyak global yang digunakan oleh Indonesia. Data dalam 

bentuk kuartal diperoleh dari U.S. Energy Information Administration (EIA). Data 

harga minyak yang digunakan berupa data kuartalan dengan periode 2006:Q1-

2018:Q4 yang dijadikan data pertumbuhan harga minyak yaitu dengan 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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mengurangi HM tahun sekarang (HMt) dengan HM tahun sebelumnya (HMt-1) 

dibagi dengan HM tahun sebelumnya (HMt-1) dikali dengan 100 persen, sehingga 

data berupa satuan persen. 

7. Output Gap 

Output gap didefinisikan sebagai selisih antara output aktual dengan output 

potensial. Output aktual adalah nilai output perekonomian yang sesungguhnya, 

sedangkan output potensial adalah nilai output perekonomian yang optimum yang 

dapat dianggap permanen dan berkelanjutan (sustainable) dalam jangka 

menengah tanpa adanya kejutan (shock) dan tekanan inflasi. Data output aktual 

yaitu PBD riil dengan tahun dasar 2010. Kemudian data output potensial 

merupakan PBD riil dengan tahun dasar 2010 yang kemudian dihitung dengan 

menggunakan metode Hodrick-Prescott Filter (HPF). Data output gap diperoleh 

dari pengurangan output aktual dengan output potensial dibagi dengan output 

potensial dikalikan 100 persen untuk menyamakan satuan semua variabel. Data 

PDB berupa data kuartalan periode 2006:Q1-2018:Q4 yang diperoleh melalui 

laman Bank Indonesia (www.bi.go.id). 

C. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode analisis kuantitatif 

dengan menggunakan Error Correction Model (ECM). ECM adalah model yang 

memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi ketidakseimbangan. 

Penggunaan model ECM terjadi pada data time series yang tidak stasioner. Data 

yang tidak stasioner akan menyebabkan hasil regresi meragukan atau disebut 

spurious regression (Widarjono, 2013). 

http://www.bi.go.id/
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Dengan penelitian ini maka diperoleh persamaan model sebagai berikut: 

                                                      

                     ..........................................................(3.1) 

Keterangan: 

INF  = Inflasi/stabilitas harga 

β0  = Intersep 

β1, ... , 6 = Koefisien dari variabel independen 

JUB = Jumlah uang beredar 

SBK = Suku bunga kebijakan  

PMTB = Pembentukan Modal Tetap Bruto 

KURS  = Nilai tukar rupiah terhadap USD 

HM  = Harga Minyak 

OG  = Output gap 

ECT = Error Correction Term 

D. Prosedur Analisis 

 

1. Uji Stasioneritas 

Uji stasioneritas akar unit (unit root test) merupakan uji yang pertama harus 

dilakukan sebelum melakukan analisis ECM. Salah satu konsep penting untuk 

data time series adalah kondisi data yang stasioner atau tidak stasioner. Data 

dikatakan stasioner bila data tersebut mendekati rata-ratanya dan tidak 

terpengaruhi waktu. Dengan data yang stasioner, model time series dapat 

dikatakan lebih stabil. Jika estimasi dilakukan dengan menggunakan data yang 

tidak stasioner maka data tersebut dipertimbangkan kembali validitas dan 
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kestabilannya, karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner 

akan menyebabkan spurious regression.  

Spurious regression memiliki pengertian bahwa hasil regresi dari satu variabel 

time series pada satu atau beberapa variabel time series lainnya cenderung untuk 

menghasilkan kesimpulan hasil estimasi yang bias yang ditunjukkan dengan 

karakteristik seperti memperoleh R2 yang tinggi tetapi pada kenyataannya 

hubungan antara variabel tersebut tidak memiliki arti. Apabila data yang diamati 

dalam uji unit root ternyata belum stasioner maka harus dilakukan uji stasioneritas 

sampai memperoleh data yang stasioner. Prosedur untuk menentukan apakah data 

stasioner atau tidak adalah dengan cara membandingkan nilai statistik ADF test 

dengan nilai kritis distribusi statistik MacKinnon, dimana nilai statistik ADF test 

ditunjukkan oleh nilai t statistik. 

Hipotesis:  H0 = data time series tidak stasioner.  

Ha = data time series stasioner.  

Jika nilai absolut statistik ADF test lebih besar dari nilai kritis distribusi statistik 

MacKinnon maka H0 ditolak, dalam arti data time series yang diamati telah 

stasioner. Dan sebaliknya, jika nilai absolut statistik ADF test lebih kecil dari nilai 

kritis distribusi statistik MacKinnon, maka H0 diterima, yang berarti data time 

series tidak stasioner. Apabila hasil ADF test menunjukkan bahwa data time 

series yang diamati tidak stasioner dalam bentuk level, maka perlu dilakukan 

transformasi melalui proses differencing agar data menjadi stasioner. Data dalam 

bentuk difference merupakan data yang telah diturunkan dengan periode 

sebelumnya, dimana bentuk derajat pertama (first difference) dapat dinotasikan 

dengan I(1) kemudian prosedur ADF test kembali dilakukan apabila data time 
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series yang diamati masih belum stasioner pada derajat pertama sehinggga 

kembali dilakukan differencing yang kedua (second difference) untuk memperoleh 

data yang stasioner. 

2. Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel 

bebas dan variabel terikat. Tujuan utama uji kointegrasi ini adalah untuk 

mengetahui apakah residual terkointegrasi stationary atau tidak. Apabila variabel 

terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang. 

Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak 

adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Istilah kointegrasi dikenal 

juga dengan istilah error, karena deviasi terhadap ekuilibrium jangka panjang 

dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuaian jangka pendek. 

Dalam penelitian ini uji kointegrasi menggunakan uji kointegrasi Engle-Granger. 

Uji kointegrasi Engel-Granger (EG) berhubungan dengan uji akar unit yang 

dikembangkan oleh Dickey-Fuller melalui uji DF atau ADF. Untuk melakukan uji 

kointegrasi dengan EG, maka kita harus melakukan regresi persamaan dan 

kemudian mendapatkan residualnya, kemudian, residual ini kita uji menggunakan 

DF maupun ADF. Dari hasil estimasi nilai statistik DF dan ADF kemudian 

dibandingkan dengan nilai kritisnya.  

Hipotesis:  H0 = tidak terdapat kointegrasi  

Ha = terdapat kointegrasi  

Jika nilai absolut statistik ADF test lebih besar dari nilai kritis distribusi statistik 

MacKinnon maka H0 ditolak, dalam arti variabel-variabel diamati saling 
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berkointegrasi. Dan sebaliknya, jika nilai absolut statistik ADF test lebih kecil 

dari nilai kritis distribusi statistik MacKinnon, maka H0 diterima, yang berarti 

variabel-variabel diamati tidak terkointegrasi. 

3. Error Correction Model (ECM) 

Jika data tidak stasioner pada tingkat level, tetapi stasioner pada tingkat diferensi 

dan kedua variabel terkointegrasi atau dengan kata lain mempunyai hubungan 

atau keseimbangan jangka panjang. Dalam jangka pendek mungkin saja ada 

ketidakseimbangan. Artinya, bahwa apa yang diinginkan oleh pelaku ekonomi 

belum tentu sama dengan apa yang terjadi sebenarnya. Adanya perbedaan apa 

yang diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi maka diperlukan adanya 

penyesuaian. Model yang memasukkan penyesuaian untuk melakukan koreksi 

bagi ketidakseimbangan disebut sebagai Error Correction Model (ECM) 

(Widarjono, 2013). Analisis ECM digunakan untuk melakukan koreksi 

ketidakseimbangan dalam jangka pendek. 

E. Pengujian Hipotesis 

1. Uji t-Statistik 

Uji t-statistik ini digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain yang 

dianggap konstan. Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas, 

maka harus dilakukan dengan membandingkan antara t-hitung dengan t-tabel. 

Untuk nilai t-tabel dapat diperoleh dengan melihat tabel distribusi t untuk α =0,05 

dengan derajat kebebasan n-k-1. berikut uji t-statistik yang digunakan dalam 

penelitian ini: 
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a. JUB 

H0 : β1 ≤ 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar tidak 

berpengaruh terhadap inflasi 

Ha : β1 > 0 menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar berpengaruh 

positif terhadap inflasi 

b. SBK 

H0 : β2  0 menunjukkan bahwa suku bunga kebijakan tidak berpengaruh terhadap 

inflasi 

Ha : β2 < 0 menunjukkan bahwa suku bunga kebijakan berpengaruh negatif 

terhadap inflasi 

c. PMTB 

H0 : β3 ≤ 0 menunjukkan bahwa PMTB tidak berpengaruh terhadap inflasi 

Ha : β3 > 0 menunjukkan bahwa PMTB berpengaruh positif terhadap inflasi 

d. KURS 

H0 : β4 ≤ 0 menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap inflasi 

Ha : β4 > 0 menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif terhadap inflasi 

e. HM 

H0 : β5 ≤ 0 menunjukkan bahwa harga minyak tidak berpengaruh terhadap inflasi 

Ha : β5 > 0 menunjukkan bahwa harga minyak berpengaruh positif terhadap inflasi  

f. OG 

H0 : β6 ≤ 0 menunjukkan bahwa output gap tidak berpengaruh terhadap inflasi 

Ha : β6 > 0 menunjukkan bahwa output gap berpengaruh positif terhadap inflasi 
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Kriteria untuk pengujian ini adalah: 

H0 diterima jika t-hitung < t-tabel, yang berarti variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

H0 ditolak jika t-hitung > t-tabel, yang berarti variabel bebas mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

2. Uji f-Statistik 

Uji f-Statistik digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh variabel bebas 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk nilai F-tabel dapat 

diperoleh dengan melihat tabel distribusi f dengan tingkat kepercayaan 5% dengan 

df untuk numerator (k-1) dan df untuk denominator (n-k).  Hipotesis yang akan 

diuji adalah: 

H0 : β1 = β2 = β3 = β4 = β5 = β6  = 0, artinya variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

Ha : paling tidak satu dari βk ≠ 0 dimana k = 1,2,3,..., k , artinya variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Kriteria dalam uji F-statistik: 

H0 diterima F-statistik < F-tabel, variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 

H0 ditolak F-statistik > F-tabel, variabel bebas secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh terhadap variabel terikat. 

F. Pengujian Stabilitas Inflasi 

HP filter yang diperkenalkan oleh Hodrick dan Prescott (1980) merupakan metode 

detrending yang fleksibel dan umum digunakan dalam riset ekonomi. HP filter 
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digunakan untuk memperoleh taksiran komponen tren jangka panjang.HP filter 

mendekomposisi original series (yt) menjadi komponen tren (st) dan komponen 

siklus (ct). Komponen siklus dimaksudkan sebagai perbedaan antara original 

series dengan komponen tren. Secara teknis metode ini merupakan filter linier dua 

sisi (backward-forward) yang digunakan untuk menghitung smoothed-trend series 

dari original series (yt) dengan cara meminimumkan loss function (L) yaitu 

varians dari komponen siklus: 

      ∑   
                                    

    .................(3.2) 

Dengan penjelasan λ (lambda) adalah parameter penghalus (smoothing 

parameter). Suku pertama dari persamaan mengukur keakuratan model atau 

dengan kata lain merupakan penalti untuk varians dari komponen siklikal. 

Sementara itu, suku kedua adalah penalti dari tingkat kehalusan pada trend. Oleh 

karena itu, terdapat konflik antara tingkat kehalusan trend dan goodness of fit-nya 

dan parameter λ merupakan parameter trade-off yang dapat diatur untuk 

permasalahan tersebut. Jika λ bernilai nol, komponen trend sama dengan data asli 

(yt = st), sedangkan jika mendekati tak terhingga (λ→∞) trend akan konvergen 

menjadi trend linier. Hodrick dan Prescott merekomendasikan λ = 14400 untuk 

data bulanan, λ = 1600 untuk data kuartalan, dan λ = 100 untuk data tahunan 

(Hodrick & Prescott, 1997).  

Dari data target inflasi, batas atas serta batas bawah dari sepanjang periode 

penelitian ini akan diestimasi menggunakan HP filter. Setelah terbentuk grafik 

dari estimasi HP filter maka akan didapatkan inflasi  yang stabil yakni berada 

dalam + 1.stdev (standar deviasi). Apabila inflasi berada dalam batas + 1.stdev 

maka inflasi pada periode tersebut stabil. Namun, apabila inflasi melewati batas 
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atas atau batas bawah dari + 1.stdev, maka inflasi pada periode tersebut tidak 

stabil. 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel pertumbuhan jumlah uang 

beredar, pertumbuahan nilai tukar rupiah terhadap USD, Pertumbuhan harga 

minyak berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi Indonesia 

2. Dalam jangka pendek dan jangka panjang variabel suku bunga kebijakan 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Inflasi Indonesia. 

3. Dalam jangka panjang dan jangka pendek variabel pertumbuhan PMTB dan 

output gap berpengaruh positif tidak signifikan terhadap inflasi Indonesia. 

4. Berdasarkan uji stabilitas inflasi terlihat bahwa dari 52 periode penelitian 

tercatat hasil sebagai berikut: (a) melewati batas bawah (undervalued) pada 1 

periode, (b) stabil pada 43 periode, (c) melewati batas atas (overvalued) pada 

8 periode sehingga Inflasi Indonesia stabil selama periode penelitian 

2006:Q1-2018:Q4. 

B. Saran 

1. Pengaruh pertumbuhan jumlah uang beredar secara positif dan signifikan 

terhadap inflasi Indonesia, sehingga jumlah uang beredar perlu dikendalikan 

dan dikontrol secara kuat melalui kebijakan moneter. Selain itu pertumbuhan 

nilai tukar rupiah terhadap USD dan pertumbuhan harga minyak juga 
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memengaruhi inflasi di Indonesia secara positif dan signifikan maka 

diperlukan kebijakan nilai tukar untuk menjaga volatilitas nilai tukar agar 

tidak terjadi pelemahan nilai tukar rupiah. Kemudian diperlukan peran 

pemerintah dalam melakukan fungsi pengendalian jika terjadi perubahan 

harga minyak mentah dunia. 

2. Penyebab inflasi baik dari sisi demand pull inflation maupun cost push 

inflation sama-sama berpengaruh terhadap inflasi sehingga diperlukan 

kerjasama dan koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah dalam 

membuat kebijakan agar target inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai. 
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