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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teori permintaan uang merupakan bagian dari pilihan alokasi 

sumber daya yang langka. Seluruh anggota masyarakat hanya memiliki 

sumber daya terbatas yang tersedia pada mereka dalam bentuk pendapatan 

sekarang dan aktiva total yang terkumpul. Oleh karena itu mereka harus 

membuat pilihan yang menyangkut alokasi mereka.

Jika mereka memilih lebih banyak konsumsi, mereka harus 

menyimpan lebih sedikit aktiva total. Jika mereka memilih untuk menyimpan 

lebih banyak jenis aktiva yang satu mereka harus menyimpan lebih sedikit 

aktiva yang lain. Mereka harus menyeimbangkan terus menerus keuntungan 

menyimpan yang satu lebih banyak terhadap kerugian menyimpan yang lain 

lebih sedikit.

Meletakkan permasalahan dengan cara ini menimbulkan pertanyaan 

mengapa orang-orang memilih untuk menyimpan saldo uang. Uang biasanya 

tidak menghasilkan pendapatan yang eksplisit, atau paling cepat, hanya 

tingkat hasil yang rendah dibandingkan dengan hasil aktiva lain. Tetapi 

menyimpan uang berarti mengorbankan sesuatu, kerugiannya adalah 

kepuasan atau pendapatan yang dikorbankan dengan menyimpan uang dan 

bukan menggunakan dana ini untuk manfaat lain.
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Kenyataan bahwa orang memilih untuk menyimpan sejumlah 

tertentu saldo uang dengan biaya alternatif yang menarik memberi kesan 

bahwa menyimpan uang pasti menghasilkan semacam keuntungan terhadap 

individu itu. Hal ini diakibatkan oleh kualitas uang akseptabilitasya yang 

umum dalam pembayaran, likuiditasnya yang sempurna, dan keamanannya 

dalam arti bahwa uang tidak menurun nilainya (depresiasi) dilihat dari segi 

uang. Memang sebagaimana akan kita lihat, sifat-sifat uang ini menimbulkan 

beberapa alasan yang berbeda untuk menyimpan uang. 

Beberapa studi yang menampilkan analisis jangka panjang dengan 

pendekatan yang relatif tentang permintaan uang. Studi ini diarahkan pada 

beberapa persoalan, yang pertama menganalisis dalam perspektif jangka 

pendek maupun jangka panjang tentang permintaan uang terutama uang 

kuasi, yang didefenisikan sebagai aset moneter yang memiliki likuiditas 

tinggi, namun secara langsung tidak dapat berfungsi sebagai medium of 

exchange. Yang termasuk dalam kategori uang kuasi adalah tabungan, giro, 

dan deposito berjangka baik dalam bentuk rupiah maupun dalam bentuk 

valuta asing.

Disamping itu, studi ini juga akan mengamati bagaimana perilaku 

masyarakat dalam memegang uang kuasi. Mengamati stabilitas permintaan 

uang kuasi ini sangat penting karena terkait dengan efektif tidaknya kebijakan 

pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia untuk menggunakan instrumen 

suku bunga dan valuta asing sebagai instrumen kebijakan moneter.
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Perkembangan perekonomian dunia ini ditandai dengan semakin 

terintegrasinya perekonomian antar negara. Indonesia mengikuti 

perkembangan tersebut melalui serangkaian deregulasi keuangan dan 

perbankan yang di mulai tahun 1983. Implikasi dari deregulasi tersebut 

adalah semakin meningkatnya integrasi dan interaksi antar berbagai unsur 

ekonomi yang menyebabkan struktur ekonomi menjadi dinamis dan 

kompleks. 

Struktur ekonomi yang kompleks akan merubah perilaku pelaku 

ekonomi yang diindikasikan dengan munculnya berbagai fenomena yang 

relatif baru bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan industri keuangan 

non-bank seperti pasar modal akan mendorong terjadinya disintermediasi dan 

perubahan perilaku investasi. 

Selain itu, terlihat pula gejala merenggangnya hubungan antar 

variabel makro ekonomi. Kondisi ini pada akhirnya akan mempersulit otoritas 

moneter untuk mengambil keputusan dalam manajemen moneternya. Di 

Indonesia, kebijakan moneter sepenuhnya diserahkan kepada otoritas moneter 

yaitu Bank Indonesia. Dalam hal ini, jumlah uang beredar merupakan alat 

yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam menetapkan kebijakan moneter. 

Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh berapa besarnya jumlah uang kartal, 

jumlah tabungan masyarakat dan jumlah uang kuasi. 

Jumlah uang kuasi di suatu negara dipengaruhi berbagai faktor-

faktor antara lain kebijakan pemerintah, politik, dan keamanan. Selain itu 

faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tingkat suku bunga, tingkat 
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pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya, jumlah uang yang 

beredar, inflasi, ramalan mengenai keadaan ekonomi masa depan, tingkat 

keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, dan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan.

Berdasarkan data statistik jumlah perkembangan uang kuasi di 

Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup bervariasi. Perkembangan 

jumlah uang kuasi di Indonesia dalam kurun waktu Juli 2011-Juli 2012 dapat 

dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Uang Kuasi di Indonesia
Selama Periode Juli 2011-Juli 2012 (Milyar Rp)

Tahun Jumlah Uang Kuasi
(Milyar Rp)

Pertumbuhan
(%)

2011.7 1.914.444 -
2011.8 1.943.770 1,53
2011.9 1.973.573 1,53

2011.10 1.999.733 1,32
2011.11 2.047.205 2,38
2011.12 2.139.840 4,52
2012.1 2.145.246 0,25
2012.2 2.150.808 0,25
2012.3 2.182.891 1,50
2012.4 2.190.885 0,37
2012.5 2.227.527 1,68
2012.6 2.254.329 1,20
2012.7 2.270.112 0,70

                      Sumber: Data Perbankan Statistik (diolah)

Dalam penelitian ini mengambil 3 faktor yang berpengaruh terhadap

perkembangan jumlah uang kuasi antara lain inflasi, nilai tukar dan tingkat 

bunga dengan tenor 1 bulan. Berikut disajikan data tentang perkembangan 
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inflasi, nilai tukar dan tingkat bunga di Indonesia selama kurun waktu Juli 

2011-Juli 2012.

   Tabel 1.2 Perkembangan Tingkat Inflasi, Nilai Tukar dan Tingkat Bunga
Di Indonesia Selama Periode Juli 2011-Juli 2012

Tahun Inflasi (%)
Nilai 
Tukar 
(Jual)

(%)
Tingkat 
Bunga

(%)

2011.7 4,61 - 9043 - 0,25 -
2011.8 4,79 3,90 9000 -0,48 0,33 32,00
2011.9 4,61 -3,76 8993 -0,08 0,37 12,12
2011.10 4,42 -4,12 9019 0,29 0,43 16,22
2011.11 4,15 -6,11 9020 0,01 0,53 23,26
2011.12 3,79 -8,67 9020 0,00 0,58 9,43
2012.1 3,65 -3,69 9206 2,06 0,55 -5,17
2012.2 3,56 -2,47 9211 0,05 0,49 -10,91
2012.3 3,97 11,52 9135 -0,83 0,47 -4,08
2012.4 4,5 13,35 9060 -0,82 0,47 0,00
2012.5 4,45 -1,11 9118 0,64 0,47 0,00
2012.6 4,53 1,80 9151 0,36 0,46 -2,13
2012.7 4,56 0,66 9161 0,11 0,45 -2,17

Sumber: Data Perbankan Statistik (diolah)

Di Indonesia jumlah permintaan uang tiap tahunnya selalu 

mengalami perubahan. Terutama pada jumlah uang kuasi, yang meliputi 

tabungan, giro dan deposito baik yang dalam bentuk rupiah maupun valuta 

asing. Dengan adanya kenaikan dan penurunan jumlah uang kuasi tersebut, 

mengakibatkan terjadinya fluktuasi terhadap kondisi likuiditas  perekonomian 

Indonesia. Akibatnya, baik pemerintah maupun Bank Indonesia mengalami 

kerepotan dalam mengatasi hal tersebut. Melihat adanya pengaruh jumlah 

uang kuasi dalam perekonomian Indonesia sekaligus melanjutkan penelitian

yang telah dilakukan sebelumnya dan memberikan masukan kepada 

pemerintah.
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Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk 

mengkaji secara statistik apakah terdapat pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Dengan tidak mengabaikan variabel lain, untuk membuktikan 

hal ini perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul : “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar,

dan Tingkat Bunga Terhadap Jumlah Uang Kuasi di Indonesia Periode

Juli 2011-Juli 2012”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan Uang Kuasi, Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, dan

Tingkat Bunga di Indonesia periode Juli 2011-Juli 2012 ?

2. Apakah Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, dan Tingkat Bunga mempunyai 

pengaruh terhadap jumlah Uang Kuasi di Indonesia periode Juli 2011-Juli 

2012 ?

C.  Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, agar penelitian tetap terfokus 

pada tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini hanya membahas tentang 

faktor internal yang mempengaruhi jumlah uang kuasi di Indonesia selama 

periode Juli 2011-Juli 2012 adapun variabel-variabel bebas yang akan diteliti 

yaitu : 
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1. Inflasi 

Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku 

dalam suatu perekonomian. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu 

proses meningkatnya harga barang-barang secara umum dan terus-

menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang 

meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau 

bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancaran 

distribusi barang. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks 

harga yang merupakan rata-rata harga konsumen atau produsen. Indeks 

harga adalah rata-rata tertimbang dari sejumlah barang-barang dan jasa. 

Dalam membuat indeks harga para ekonom menimbang harga individual 

dengan memperhatikan arti penting setiap barnag secara ekonomis. Indeks 

harga yang digunakan untuk mengukur inflasi yaitu indeks biaya 

hidup (consumer price index), indeks harga perdagangan besar (wholesale 

price index), dan GNP deflator.

2. Nilai Tukar (Kurs)

Nilai Tukar (Kurs) adalah harga satu satuan mata uang asing 

dalam uang dalam negeri. Dengan kata lain kurs adalah harga suatu mata 

uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. Nilai tukar yang sering 

digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar. Karena dollar adalah 

mata uang yang relatif stabil dalam perekonomian. Dalam penelitian kali 

ini menggunakan nilai tukar jual/kurs jual yang artinya harga yang 
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ditetapkan dan berlaku apabila bank/lembaga penukaran mata uang 

menjual mata uangnya kepada masyarakat dalam penelitian ini 

menggunakan nilai tukar jual.

3. Tingkat Bunga

Tingkat Bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Jakarta Interbank Offered Rate yaitu suku bunga yang ditawarkan kepada 

bank-bank lain dalam PUAB karena suku bunga ini diharapkan akan  

menjadi acuan selain BI Rate.

D. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui perkembangan Uang Kuasi, Nilai Tukar, dan

Tingkat Bunga di Indonesia Periode Juli 2011-Juli 2012.

b. Untuk mengetahui apakah Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, dan Tingkat 

Bunga berpengaruh terhadap jumlah Uang Kuasi di Indonesia periode

Juli 2011-Juli 2012.

2. Kegunaan Penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan bagi stabilitas otorisasi moneter di Indonesia.

b. Sebagai bahan acuan atau bahan pustaka penulisan berikutnya, serta 

menambah informasi untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang ada 

di program studi.


