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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Uang merupakan bagian yang penting bagi kehidupan kita dalam 

kegiatan sehari – hari. Bahkan ada yang berpendapat bahwa uang merupakan 

darah dalam sebuah perekonomian. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi suatu Negara ditentukan sejauh mana peranan uang dalam 

perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Maka dari itu apabila 

tidak ada uang mungkin perekonomian suatu Negara akan kacau akibat tidak 

adanya uang untuk transakasi. Dan oleh sebab itulah uang tercipta untuk 

mempermudah jalannya perekonomian sebuah Negara. Dalam perekonomian 

modern sekarang ini hampir tidak bisa meninggalkan peranan uang dalam 

kegiatan ekonomi dalam kehidupan kita. Definisi uang bisa dibagi menjadi 

dua pengertian yaitu menurut hukum dan definisi uang menurut fungsi. 

Difinisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang – 

undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sedangkan 

definisi uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima 

dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang – piutang. 

Menurut Nasution (1998) fungsi uang dalam perekonomian dapat 

digolongkan beberapa  jenis yaitu :  

1. Uang sebagai alat tukar (medium of exchange) 

Dengan uang aktifitas tukar menukar akan lebih mudah dilakukan 

dibandingkan tukar menukar secara barter. 
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2. Uang sebagai alat satuan nilai ( unit of account) 

Dengan uang yang dimiliki oleh seseorang, akan dapat dipergunakan 

sebagai satuan nilai. Maksud satuan nilai ini adalah, ukuran yang dapat 

menentukan besarnya nilai satuan barang. Dengan adanya uang, nilai suatu 

barang akan mudah ditentukan. 

3. Uang sebagai penyimpan kekayaan nilai ( store of value) 

Uang yang diterima dimasyarakat sebagai pendapatan akan digunakan 

untuk keperluan konsumsi, bilamana terjadi kelebihan pendapatan setelah 

dikurangi konsumsi, maka kelebihan tersebut dapat disimpan sebagai nilai 

likuid, atau yang dapat dipergunakan setiap saat bila diperlukan. 

Semakin majunya perkembangan jaman uang dapat diartikan secara 

sempit dan luas. Pengertian dalam arti sempit yaitu hanya sebatas pada uang 

yang dapat berfungsi untuk mendorong transaksi ekonomi berupa uang kartal 

dan uang giral atau disebut juga (M1). Sedangkan pengertian luas yaitu 

semua bentuk benda yang dapat digunakan untuk kegiatan transaksi yang 

tidak terbatas pada uang kartal dan uang giral saja tetapi benda lain yang 

dapat berfungsi sebagai uang seperti tabungan, deposito berjangka dan 

sebagainya atau juga disebut dengan (M2). 

Dalam peredaranyan uang sangat ditentukan oleh otoritas pemerintah 

yaitu penguasa moneter seperti  Bank Indonesia sebagai bank sentral. Karena  

jumlah uang beredar diluar kendali pemerintah dapat menimbulkan 

konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian secara keseluruan. 

Pengaruh yang buruk ini dapat dilihat pada kurang terkendalinya 

perkembangan ekonomi terutama seperti tingkat produksi dan harga. 
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Peningkatan jumlah uang beredar yang berlebihan dapat mendorong 

peningkatan harga melebihi tingkat yang diharapkan sehingga akan 

mengganggu pertumbuhan ekonomi contohnya seperti inflasi. Sebaliknya, 

peningkatan jumlah uang beredar yang sangat rendah akan menciptakan 

kelesuan ekonomi. Kondisi ini mendorong pemerintah sebagai otoritas 

moneter mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Kegiatan 

pengendalian jumlah beredar tersebut dapat dikatakan sebagai kebijakan 

moneter. 

Sebuah kebijakan moneter diterapkan sejalan dengan siklus ekonomi, 

baik siklus ekonomi yang berkembang pesat atau saat siklus ekonomi yang 

melambat. Dengan demikian, dikenal ada dua kebijakan moneter, yaitu 

kebijakan moneter yang ekspansif dan kontraktif. Kebijakan yang moneter 

yang yang ekspansif adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk 

mendorong kegiatan ekonomi, misalnya dilakukan dengan cara 

meningkatkan jumlah uang beredar. Sedangkan kebijakan yang kontraktif 

adalah kebijakan moneter yang ditujukan untuk memperlambat kegiatan 

ekonomi, misalnya dengan mengurangi jumlah uang beredar. Dalam 

kebijakan moneter itu sendiri pemerintah mempunyai instrumen – instrumen 

penting untuk melaksanakan kebijakan tersebut dalam mengatur jumlah uang 

yang beredar seperti pagu kredit, penentuan cadangan wajib minimum, 

fasilitas diskonto dan rediskonto, operasi pasar terbuka dan lain – lain.  

Operasi pasar terbuka merupakan instrumen yang sering dipakai dalam 

melakukan kebijakan moneter dalam mengendalikan jumlah uang beredar 

salah satu contohnya seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk dijual atau 
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dibeli oleh bank - bank. Dalam menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Bank Indonesia menetapkan atau memilih tingkat bunga tertentu dengan 

tujuan tertentu untuk dapat mengubah jumlah uang beredar dimasyarakat. 

Dengan kebijakan tersebut, Bank Indonesia dapat mengurangi jumlah uang 

beredar atau sering disebut dengan kebijakan pengetatan jumlah uang beredar 

atau sebaliknya dapat menambah jumlah uang beredar disebut juga 

memperlonggar jumlah uang beredar. Pelaksanaan kebijakan tersebut adalah 

dengan menjual SBI oleh Bank Indonesia dengan mengatur suku bunga 

sesuai dengan jumlah uang yang beredar, karena suku bunga SBI dapat 

mempengaruhi suku bunga bank – bank umum. Apabila Bank Indonesia 

ingin memperketat jumlah uang beredar, yaitu dengan memilih suku bunga 

yang tinggi sehingga akan mendorong masyarakat konsumen menabung dan 

menginvestasikan kelebihan dana yang dimilikinya daripada digunakan untuk 

konsumsi sekarang, yang akhirnya akan dapat menyerap kelebihan likuiditas. 

Sebaliknya, jika dikehendaki kebijakan moneter yang longgar, Bank 

Indonesia akan mengurangi penjualan SBI dengan cara  menurunkan suku 

bunga SBI atau menurunkan bunga diskontonya sehingga jumlah uang 

beredar dimasyarakat akan bertambah.  

Selain itu jumlah uang beredar juga bisa dipengaruhi oleh beberapa 

faktor contohnya seperti jumlah cabang bank. Beberapa orang berpendapat 

cabang bank merupakan sebuah bentuk organisasi yang lebih efisien, karena 

dengan mendirikan cabang bank maka sirkulasi keuangan di masyarakat 

menjadi lebih lancar, dengan lebih banyak masyarakat yang menabung di 

bank dan dengan jumlah yang lebih besar maka dana yang ada di bank juga 



5 
 

semakin banyak. Dana itu kemudian oleh bank akan disalurkan kembali 

dalam bentuk kredit. Penggandaan deposit itulah yang akan mempengaruhi 

jumlah uang beredar. perluasan cabang bank yang dilakukan di daerah 

pedesaan dapat mengubah perilaku masyarakat dalam memegang uang, 

transaksi moneter menjadi lebih menarik daripada bentuk transaksi lain. 

Apalagi bank juga mempunyai peran bisa mengendalikan jumlah uang 

beredar dengan suku bunga yang diberikan oleh bank itu sendiri, oleh karena 

itu dengan diikutinya perkembangan jumlah cabang bank di Indonesia 

akankah dapat berpengaruh juga dengan jumlah uang yang beredar. 

1.2. Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh suku bunga SBI dan jumlah cabang bank 

terhadap jumlah uang beredar? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka dalam penyusunan skripsi ini dibatasi pada jumlah uang yang 

beredar, dimana yang digunakan adalah M2. 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Untuk mengetahui pengaruh suku bunga SBI dan jumlah cabang 

bank terhadap jumlah uang beredar. 

1.4.2. Manfaat Penelitian 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan 

masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak – pihak yang 
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berkepentingan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah  seperti 

dalam kebijakan moneter. 

2) Sebagai informasi pihak – pihak yang membutuhkan khususnya 

yang berkaitan dengan masalah uang beredar di Indonesia. 

3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat di jadikan kajian bagi 

penelitian lain yang serupa atau berhubungan dengan penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


