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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam 

suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan 

berbeda pula dari suatu negara ke negara lainnya (Sukirno, 2000: 15). 

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang tidak bisa dianggap remeh, karena dapat 

membawa dampak yang sangat luas. Oleh karena itu inflasi sering menjadi target 

kebijakan pemerintah. Inflasi tinggi begitu penting untuk diperhatikan mengingat 

dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan ketidakstabilan, pertumbuhan 

ekonomi yang lambat, pengangguran yang selalu meningkat.(www.bi.go.id) 

Perkembangan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memperburuk sekiranya 

inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila 

tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi 

yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikan impor. Kecenderungan ini akan 

memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2000: 16). 
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Tabel 1. Target dan Realisasi Inflasi Yang Dihitung Berdasarkan IHK   

Tahun 2001 – 2012 

 

Tahun Target %  Realisasi % 

2001 4-6 12,5 

2002 9-10 10,03 

2003 9±1 5,06 

2004 5,5±1 6,4 

2005 6±1 17,11 

2006 8±1 6,6 

2007 6±1 6,59 

2008 5±1 11,06 

2009 4,5±1 2,78 

2010 5±1 6,96 

2011 5±1 3,79 

2012 4,5±1 4,3 

Sumber : Laporan Perekonomian, BI (2013) 

 

BI telah menetapkan target inflasi yang akan dicapainya dari tahun 2001 sampai dengan 

2012.  Realisasi inflasi yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh BI dari tahun 

2001 sampai dengan 2012 hanya realisasi inflasi tahun 2004, 2007, 2011 dan 2012 saja yang 

sesuai dengan apa yang telah ditargetkan oleh BI selebihnya realisasi inflasi melenceng dari 

yang telah di targetkan. 

 

 

Sumber : Laporan Perekonomian, BI (2013)  

 

Gambar 1. Inflasi Periode 2000-2012 
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Dari data diatas terlihat bahwa tahun 2000 tingkat inflasi di Indonesia berada 

pada 9,35 persen. Kemudian pada tahun 2001 sampai dengan 2004 inflasi di Indonesia 

mengalami penurunan dari 12,55 persen menjadi 6,4 persen. Di tahun 2005 inflasi 

Indonesia mengalami kenaikan menjadi 17,11 persen, pada tahun 2006 inflasi Indonesia 

menurun menjadi 6,6 persen, kemudian pada tahun 2007 meningkat menjadi 7,4 persen 

lalu pada tahun 2008 inflasi Indonesia meningkat menjadi 11,1 persen, pada tahun 2009 

ini lah tingkat terendah inflasi Indonesia yaitu sebesar 2,8 persen. kemudian di tahun 2010 

inflasi Indonesia kembali meningkat menjadi 7 persen, tahun 2011 inflasi Indonesia 

menurun kembali menjadi 3,8 persen, hingga pada tahun 2012 inflasi Indonesia 

mengalami kenaikan menjadi 4,3 persen . 

 

Akibat buruk inflasi pada perekonomian yang oleh sebagian ahli ekonomi berpendapat 

bahwa inflasi yang sangat lambat berlakunya dipandang sebagai stimulator bagi 

pertumbuhan ekonomi. Kenaikan harga tersebut tidak secepatnya diikuti oleh kenaikan 

upah pekerja, maka keuntungan akan bertambah. Pertambahan keuntungan akan 

menggalakkan investasi di masa akan datang dan ini akan menyebabkan percepatan dalam 

pertumbuhan ekonomi. Tetapi inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para 

pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan 

keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami 

penurunan. 
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Dampak dari deflasi menyebabkan menurunnya persediaan uang di masyarakat dan akan 

menyebabkan depresi besar dan juga akan membuat pasar Investasi (Saham) akan 

mengalami kekacauan. Dikarenakan harga barang mengalami penurunan, konsumen 

memiliki kemampuan untuk menunda belanja mereka lebih lama lagi dengan harapan 

harga barang akan turun lebih jauh. Akibatnya aktivitas ekonomi akan melambat dan 

memberikan pengaruh pada spiral deflasi (deflationary spiral). 

 

Dari sisi investasi, deflasi juga mengakibatkan melemahnya investasi di sektor riil maupun 

di lantai bursa. Akibatnya ini akan melemahkan perekonomian dikarenakan tidak ada lagi 

aktivitas bisnis yang berjalan. Deflasi juga dapat menyebabkan suku bunga disuatu negara 

menjadi nol persen. Lalu diikuti juga dengan turunnya suku bunga pinjaman di bank. Ini 

memang merupakan langkah paling aktif untuk mencegah masyarakat menyimpan 

uangnya di bank yang dapat membuat peredaran uang semakin kecil.  

 

Sejak lama ahli ekonomi klasik telah menunjukan bahwa kegiatan perdagangan luar negeri 

mempunyai beberapa sumbangan penting pada pertumbuhan ekonomi, ekspor, misalnya , 

akan memperluas pasar barang-barang buatan dalam negeri dan ini memungkinkan 

perusahaan-perusahaan dalam negeri mengembangkan kegiatannya. 

 

Menurut asalnya terdapat dua jenis inflasi, yang pertama Domestic inflation, yaitu inflasi 

yang sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan pengelolaan perekonomian baik di sektor riil 

ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat.  
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Yang kedua Imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-

harga komoditi di luar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan 

dengan negara yang bersangkutan). Inflasi ini hanya dapat terjadi pada negara yang 

menganut sistem perekonomian terbuka (open economy system). Dan, inflasi ini dapat 

‘menular’ baik melalui harga barang-barang impor maupun harga barang-barang 

ekspor.(Adwin S. Atmaja, jurnal ekonomi. 1999) 

 

Tabel 2 .Tabel Impor Non Nigas 5 Negara Mitra Dagang 

 

 
Impor Non 

Migas China Amerika Jepang Korea 

Arab 

Saudi 

Share 

(%) 

2001 2.143.889 1.842.680 4.223.470 1.227.656 152.324 42,47 

2001 2.242.764 2.465.445 4.205.375 1.348.704 163.716 45,16 

2003 2.535.065 2.601.989 4.778.202 1.638.498 166.527 46,76 

2004 3.822.119 3.301.715 6.019.750 1.991.005 192.628 43,96 

2005 4.830.401 3.868.192 7.031.174 1.698.722 205.720 30,24 

2006 8.293.956 4.553.721 9.230.588 3.409.256 247.173 40,79 

2007 9.305.459 5.445.694 9.335.444 3.746.563 350.832 39,02 

2008 8.293.959 7.865.862 14.969.814 4.989.850 576.526 36,14 

2009 11.215.047 6.544.583 9.712.649 3.750.228 458.163 40,91 

2010 17.425.089 7.778.552 16.727.317 5.547.723 754.947 44,85 

2011 25.321.071 9.388.939 19.316.137 7.365.803 965.377 46,02 

2012 28.776.499 11.222.743 22.120.278 8.201.627 1.015.154 48,84 

Rata-rata 124.205.318 66.880.115 127.670.198 44.915.635 5.249.087 42,09 

Sumber : BI.go.id, 2013 

 

 

Dari data pada tabel impor non migas ke 5 negara dapat terlihat jika impor non migas pada 

mitra dagang indonesia didominasi oleh jepang sebesar 127.670.198 dalam ribu dolar, dengan 

jumlah share rata-rata 5 negara tersebut sampai dengan tahun 2012 mencapai 42,09% . 
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Kenaikan harga harga yang kita impor mengakibatkan: 

1. Secara langsung kenaikan indeks biaya hidup karena sebagai dari barang barang yang 

tercakup di dalamnya berasal dari impor 

2. Secara tidak langsung menaikan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi (dan 

kemudian, harga jual) dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin 

mesin yang harus di impor (post inflation) 

3. Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena 

kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga harga barang impor 

mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha 

mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (deman inflation). (Boediono, 1990; 164) 

 

Sumber : Bank Indonesia 

 

Gambar 2. Impor 3 Negara Mitra Dagang 
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Berdasarkan grafik diatas 3 negara yang mempunyai jumlah kuota impor terbesar yaitu Cina, 

Jepang dan Amerika Serikat. Pada tahun awal tingkat ekpor Cina ke Indonesia sebesar 

2.143.889 dan Jepang sebesar 4.223.470 sedangkan Amerika sendiri sebesar 1.842.680. 

Hingga pada akhir tahun 2012, Cina mengekspor sebesar  28.776.499, dan Jepang berada 

pada peringkat ke dua dengan ekspor ke Indonesia sebesar 22.120.278 dan Amerika sebesar 

11.222.743 dalam ribu dolar. 

 

Namun keterbukaan suatu perekonomian tidak selalu menguntungkan. Impor yang berlebihan 

dapat mengurangi kegiatan ekonomi di dalam negeri, karena hal tersebut berarti konsumen 

memilih menggunakan barang luar negeri dan tidak menggunakan barang dari dalam negeri. 

Implikasi berikutnya dari keadaan ini ialah modal dalam negeri akan mengalir ke luar negeri, 

maka ketidak seimbangan pengeluaran uang dari dalam ke luar negeri akan berlaku. 

 

 

Sumber : Bank Indonesia 

Gambar 3. PDB Indonesia Tahun 2000 - 2012 
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Dapat dilihat dari tahun 2000 jumlah PDB Indonesia 1.389.777 kemudian pada tahun 2001 

terus meningkat menjadi 1.440.406 dan hingga pada tahun 2008 meningkat menjadi 

2.082.456 kemudian sampai dengan tahun 2012 PDB Indonesia terus mengalami 

peningkatan hingga mencapai 2.618.139 dalam miliar. 

 

Seperti halnya yang terjadi pada negara-negara berkembang pada umumnya, fenomena 

inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai masalah ekonomi makro yang 

meresahkan pemerintah terlebih bagi masyarakat. Memang, menjelang akhir pemerintahan 

Orde Baru (sebelum krisis moneter) angka inflasi tahunan dapat ditekan sampai pada 

singel digit. 

 

Dapat disimpulkan pada saat terjadi inflasi di suatu negara maka akan berpengaruh kepada 

penurunan nilai mata uang suatu negara namun akan memiliki dampak positif pada sektor 

ekspor, dikarenakan pada saat harga negara tersebut meningkat karena inflasi maka nilai 

mata uang akan rendah dan pada saat tersebut mitra dagang atau negara lain akan memilih 

untuk melakukan impor ke negaranya, karena nilai mata uang Negra pengimpor menguat 

atas negara pengekspor barang. Akibat dari kerjasama ekspor dan impor antar negara 

maka Negra pengekspor akan mengalami penigkatan pada cadangan devisa. 

 

Oleh karena itu untuk mencapai dan menjaga tingkat inflasi yang rendah dan stabil 

diperlukan adanya kerjasama dan kemitraan dari seluruh pelaku ekonomi baik bank 

Indonesia, pemerintah maupun swasta. Inflasi tidak boleh diabaikan begitu saja, karena 

dapat menimbulkan dampak yang sangat luas. Inflasi yang sangat tinggi sangat penting 
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diperhatikan mengingat dampaknya bagi perekonomian yang bisa menimbulkan 

ketidakstabilan, pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pengangguran yang meningkat. 

Dengan hal tersebut, upaya mengendalikan inflasi agar stabil sangat penting untuk 

dilakukan. 

 

Berdasarkan faktor pengaruh inflasi dan data inflasi Indonesia maka peneliti akan 

membahas tentang Inflasi inti yang memiliki komponen inflasi yang cenderung menetap 

atau persisten (persistent component) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh 

faktor-faktor fundamental. Diantaranya terdapatnya interaksi permintaan dan penawaran, 

Inflasi inti juga dipengaruhi oleh sektor lain yaitu sektor eksternal yang terdiri dari nilai 

tukar, harga komoditi internasional, serta inflasi mitra dagang khususnya pada sektor non 

migas. Sektor yang mempengaruhi inflasi inti yang terakhir yaitu ekspektasi inflasi dari 

pedagang dan konsumen, ekspektasi tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui 

kebijakan sektor moneter yang bertujuan mengendalikan tingkat inflasi pada tahun yang 

akan datang 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah tingkat inflasi di Cina berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia ? 

2. Apakah tingkat inflasi Amerika berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia ? 

3. Apakah tingkat inflasi Jepang berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia ? 

 

4. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui seberapa besar tingkat inflasi di Cina berpengaruh terhadap inflasi di 

Indonesia ? 

2. Mengetahui seberapa besar tingkat inflasi Amerika berpengaruh terhadap inflasi di 

Indonesia ? 

3. Mengetahui seberapa besar tingkat inflasi Jepang berpengaruh terhadap inflasi di 

Indonesia ? 

4. Mengetahui  seberapa besar Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh terhadap inflasi 

di Indonesia ? 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

Tingkat inflasi negara mitra dagang dapat mempengaruhi keadaan inflasi di Indonesia. Hal 

itu karena AS, Cina, dan Jepang merupakan negara yang memiliki pengaruh besar dalam 

rincian pendapatan dunia. Jika negara-negra mitra dagang mengalami inflasi maka akan 

berdampak kepada kerjasama sektor ekspor maupun impor beberapa negara tersebut 

termasuk pada Indonesia, dengan kata lain ketika negara asing atau mitra dagang 

Indonesia mengalami inflasi maka mata uang Indonesia akan menguat atas negara 

tersebut, harag-harga barang di negara yang mengalami inflasi akan naik namun nilai mata 

uang negara tersebut akan melemah.  

 

Negara lain akan lebih memilih melakukan ekspor barang karena mata uang negara lain 

menguat atas nilai mata uang negara yang mengalami inflasi, dengan demikian negara 

tersebut akan memiliki cadangan devisa dari ekspor yang dilakukannya. Tingkat inflasi di 

Amerika Serikat, Cina dan Jepang berpengaruh positif terhadap negara-negara yang 

menjalin hubungan dagang dengannya. Hasil penelitian Friedman dan Schwartz 

menunjukkan bahwa di Amerika Serikat dengan pertumbuhan uang tinggi cenderung 

memiliki inflasi yang tinggi, dan dengan pertumbuhan uang rendah cenderung memiliki 

inflasi yang rendah. Hal ini disebabkan antara lain oleh harga barang barang impor yang 

meningkat di daerah asalnya, atau terjadinya devaluasi atau depresiasi mata uang di negara 

pengimpor. 
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Produk domestik bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan 

oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu setahun. 

Besarnya Produk Domestik bruto (PDB) dinyatakan dalam satuan uang, namun nilai mata 

satuan uang berubah sepanjang waktu. Perubahan yang terjadi pada umumnya berupa 

penurunan nilai uang akibat inflasi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konseptual 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diperoleh hipotesis sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh positif antara inflasi Cina dengan inflasi di Indonesia.  

2. Terdapat pengaruh positif antara tingkat inflasi Amerika dengan inflasi Indonesia.  

3. Terdapat pengaruh positif antara inflasi Jepang dengan inflasi Indonesia. 

4. Terdapat pengaruh positif antara PDB dengan inflasi di Indonesia. 
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Inflasi Jepang 
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Indonesia 
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