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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu:  

Penelitian Nugroho dan Basuki (2012) dengan judul “Analisis Faktor-

faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000.1 – 2011.4”. 

Variabel yang digunakan antara lain produk domestik bruto (PDB), jumlah 

uang beredar dalam arti luas (M2), tingkat suku bunga, sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square 

(OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel PDB dan suku bunga SBI 

yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Sementara nilai tukar 

yang berpengaruh signifikan positif dan bukan pada inflasi. Di sisi lain, 

variabel jumlah uang beredar (M2) adalah berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap inflasi di kuartal satu tahun penelitian. 

Penelitian Maryati (2010) dengan judul “Pengaruh Faktor – Faktor 

Moneter terhadap Inflasi di Indonesia”. Variabel yang digunakan antara lain, 

jumlah uang beredar (M1), tingkat suku bunga (bunga deposito pertigabulan) 

dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Penelitian ini menggunakan regresi 

linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian 

menyatakan bahwa variabel JUB (M1) dan tingkat suku bunga berpengaruh 
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positif dan tidak signifikan terhadap inflasi.sementara nilai tukar berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. 

Penelitian Astutik Komariyah (2016) dengan judul “Pengaruh Faktor-

Faktor Moneter terhadap Inflasi di Indonesia”. Variabel yang digunakan 

antara lain jumlah uang beredar (M2), tingkat suku bunga, sertifikat Bank 

Indonesia (SBI), dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.Penelitian ini 

menggunakan regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square 

(OLS). Hasil penelitian menyatakan bahwaJUB berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap inflasi. Sementara Nilai tukar berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap inflasi. Disisi lain, suku bunga berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap inflasi. 

Pada penelitian ini menggunakan prinsip parsimony, dimana inflasi 

hanya dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Dalam penelitian ini 

menggunakan alat analisa data yaitu model dinamis yang berupa Partial 

Adjustment Model (PAM), Vector Auto Regression (VAR), dan Error 

Correction Model (ECM) dengan tahun penelitian adalah kuartal I tahun 2000 

sampai dengan kuartal IV tahun 2014. 

B. Teori dan Kajian Pustaka 

a) Inflasi 

Inflasi merupakan masalah ekonomi yang terjadi hampir diseluruh 

negara. Inflasi merupakan proses kenaikan harga barang-barang seara umum 

yang berlaku terus-menerus (Nopirin, 2000). Inflasi adalah kecenderungan 

dari harga-harga untuk mengalami kenaikan secara umum dan secara terus 
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menerus, kenaikan harga-harga barang itu tidaklah harus dengan persentase 

yang sama, bahkan mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak 

bersamaan yang penting kenaikan harga umum barang secara terus-

menerusselama suatu periode tertentu. 

Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak bisa disebut 

inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas yang mengakibatkan kenaikan 

sebagian besar dari harga-harga barang lain. Kenaikan harga yang sifatnya 

hanya sementara, misalnya kenaikan harga musiman, menjelang hari-hari 

besar, dan tidak mempunyai pengaruh lanjutan, juga bukan inflasi. 

Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sabagai masalah dan tidak 

diperlukan kebijakan khusus untuk menanggulanginya(Boediono, 1998). 

Terkait dengan penyebab terjadinya inflasi, terdapat beberapa teori 

atau pandangan yang berkembang. Hampir semua ekonom sepakat bahwa 

inflasi yang terus menerus terjadi selama periode yang panjang merupakan 

fenomena murni moneter. Inflasi tidak bisa berlanjut tanpa adanya 

peningkatan penawaran uang. Oleh karena itu, dalam pembahasan mengenai 

inflasi kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai teori terbentuknya 

inflasi berdasarkan pendekatan moneter yaitu teori kuantitas uang. 

Teori kuantitas uang dikembangkan oleh IrfingFisher pada tahun 

1991. Teori ini merupakan sebuah teori yang menyatakan bahwa kuantitas 

uang yang ada menentukan tingkatan harga yang berlaku, dan bahwa tingkat 

pertumbuhan kuantitas uang yang ada menentukan tingkat inflasi (Mankiw, 

2007).  
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Teori kuantitas uang menggambarkan menggambarkan bagaimana 

tingkat harga ditentukan dan berubah seiring dengan perubahan jumlah uang 

beredar. Berdasarkan teori ini, jumlah uang yang beredar dalam suatu 

perekonomian menentukan nilai uang, sementara pertumbuhan jumlah uang 

beredar merupakan sebab utama terjadinya inflasi. Secara umum, teori 

kuantitas uang menggambarkan pengaruh jumlah uang beredar terhadap 

perekonomian, dikaitkan dengan variabel harga dan output. Oleh sebab itu, 

hubungan antara jumlah uang beredar, output, dan hargaatau dapat ditulis 

dalam persamaan matematis sebagai berikut: 

MV = PY ....................................................................  (1) 

Dimana P adalah tingkat harga (GDP deflator), Y adalah jumlah 

output (real GDP), M adalah jumlah uang beredar, PxY adalah nominal 

GDP, dan V adalah velocity of money (perputaran uang). Persamaan ini 

disebut sebagai persamaan kuantitas (quantity equation).  

Dari persamaan (1) maka diperoleh persamaan baru yaitu sebagai 

berikut: 

P =
MV

Y
 ........................................................................  (2) 

P = 𝑓(M, V, Y) ............................................................  (2.a) 

Dari persamaan (2.a) dapat diketahui bahwa fungsi inflasi merupakan 

turunan dari perubahan harga yang dipengaruhi oleh jumlah uang beredar, 

velocity of money dan jumlah output (GDP). 
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a. Pengukuran Tingkat Inflasi 

Tingkat inflasi dapat diukur dengan menggunakan indeks harga 

umum, deflator PNB (Produk Domestik Bruto), IHK atau indeks harga 

konsumen (consumer price index), atas harga yang diharapkan, dan 

indeks harga dalam negeri dan luar negeri yaitu sebagai berikut : 

1) Indeks Harga Umum 

Harga umum dapat didefinisikan sebagai harga rata-rata yang 

berada dipasaran. Berikut formulasi yang di pakai adalah sebagai 

berikut (Waluyo, 2009): 

LI𝑡 =
HU𝑡−HU𝑡−1

HU𝑡−1
 ..............................................................  (1) 

Dimana : LI𝑡 adalah laju inflasi pada tahun / periode t 

HU𝑡 adalah harga umum untuk tahun i 

HUt−1adalah harga umum untuk tahun sebelumnya 

Dalam banyak penelitian, khususnya di negara sedang 

berkembang, pengamat atau peneliti komoditi sering dihadapkan pada 

suatu kesulitan untuk mendapatkan angka-angka harga umum.  

2) Deflator Produk Domestik Bruto (GDP Deflator) 

GDP Deflator adalah sebuah indikator untuk mengukur tingkat 

inflasi dari semua aktivitas ekonomi. 

Besaran ini dapat di formulasikan sebagai berikut (Waluyo, 

2009): 

GDP Deflator =
𝑌𝑏

𝑌𝑘
 ..........................................................  (2) 
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Dimana : 

GDP Deflator  : Angka deflator Produk Nasional Bruto (PNB) 

Y𝑏  : Produk Nasional Bruto menurut harga berlaku 

Y𝑘  : Produk Nasional Bruto menurut harga konstan 

Kemudian laju inflasi di hitung dengan cara : 

LI𝑡 =
ADt−ADt−1

AD𝑡−1
 ..................................................................  (3) 

Dimana : 

LI𝑡   : Laju inflasi pada periode t 

GDP Deflator 𝑡 : Angka deflator PNB pada periode t 

GDP Deflator 𝑡−1 : Angka deflator PNB pada periode t-1 

Kelemahan dari cara ini adalah sulitnya diperoleh angka deflator 

GDP bulanan, triwulanan atau semesteran sehingga kita hanya 

mempunyai angka deflator dari laju inflasi tahunan. 

3) Indeks Harga Konsumen (IHK) 

Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam menghitung 

inflasi, hal ini disebabkan data indeks harga konsumen dapat diperoleh 

dalam bentuk bulanan, triwulanan ataupun tahunan. Di Indonesia data 

indeks harga konsumen cukup mudah diperoleh baik dari laporan 

Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia ataupun lembaga 

lainnya. Model dari bentuk indeks harga konsumen adalah sebagai 

berikut (Waluyo, 2009): 

LI𝑡 =
IHKt−IHKt−1

IHK𝑡−1
× 100% .................................................  (4) 
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Dimana : 

𝐿𝐼𝑡 : Laju inflasi pada tahun atau periode t 

𝐼𝐻𝐾𝑡 : Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode t 

𝐼𝐻𝐾𝑡−1: Indeks Harga Konsumen pada tahun atau periode𝑡−1, 

Kelemahan dari indeks konsumen adalah karena indeks harga 

konsumen sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga barang-barang 

yang mempengaruhi indeks biaya hidup konsumen, terutama harga 

kebutuhan barang-barang pokok. 

4) Atas Harga yang Diharapkan 

Cara ini sering ditunjukan untuk menitikberatkan pada 

perhitungan harga dan laju inflasi pada periode yang berlaku, dan 

yang di tonjolkan adalah peranan harga yang diharapkan pada periode 

yang akan datang untuk menghitung laju inflasi (Waluyo, 2009). 

LIt
e =

Ht−1
e

Ht
 .......................................................................  (5) 

LIt
e = Laju inflasi yang diharapkan pada tahun t 

LIt−1
e  = Atas harga pengharapan pada tahun t+1 

Ht  = Atas harga pengharapan pada tahun t 

Masalah yang dihadapi dalam penentuan arus harga 

pengharapan adalah kesulitan untuk mengamati perilaku masyarakat 

dan pemerintah dalam perekonomian. 
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5) Indeks Harga Dalam Negeri dan Luar Negeri 

Untuk negara-negara dalam sistem perekonomian terbuka, 

pengaruh harga luar negeri (sebagai cerminan dari fluktuasi luar 

negeri) akan nampak pula pada indeks harga umum yang di rumuskan 

sebagai berikut (Waluyo, 2009): 

IHU = aIHDN + (1 − a) IHLN ......................................  (6) 

Dimana:  

IHU  = Indeks harga umum 

IHDN  = Indeks harga dalam negeri 

IHLN =Indeks Harga Luar Negeri 

a  =Besarnya sumbangan pengaruh indeks harga dalam negeri 

terhadap indeks harga umum 

Kesulitan yang dihadapi adalah menentukan indeks harga dalam 

negeri dan proporsinya terhadap indeks harga umum. Sejauh ini 

indeks harga ekspor dipakai sebagai pendekatan indeks harga luar 

negeri. 

b. Jenis-Jenis Inflasi 

Terdapat 3 cara dalam menggolongkan Inflasi, yaitu sebagai 

berikut: 

1) Berdasarkan Parah Tidaknya 

Berdasarkan parah tidaknya inflasi dibagi menjadi 4 yaitu 

(Boediono, 1988): 
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a) Inflasi ringan (dibawah 10% per tahun) 

b) Inflasi sedang (antara 10%-30% per tahun) 

c) Inflasi berat (antara 30%-100% per tahun) 

d) Hiperinflasi (diatas 100% per tahun) 

2) Berdasarkan Sebabnya 

Berdasarkan sebabnya, inflasi dibagi menjadi 3 yaitu (Waluyo, 

2009): 

a) Demand Full Inflation 

Inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan 

berbagai barang terlalu kuat dan besar serta melebihi output yang 

ada dalam perekonomian tersebu, inflasi semacam ini disebut 

demand full inflation. 

Gambar 2.1. Kurva Demand Full Inflation 
 

 

 

 

 

Pada kurva demand full inflation menggambarkan tingginya 

permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya.  Pada 

saat pendapatan masyarakat naik dari Y1 ke Y0, maka hal tersebut 

memungkinkan tingkat konsumsi barang dan jasa ikut naik. 

A AD 
A AS 

E1 

E2 

AD1 

Y1 Y0 

P0 

P1 

Y Y 

P P 

0 



14 
 

 
 

Kenaikan harga berlanjut yang disebabkan oleh kenaikan 

permintaaan agregat. Pergeseran permintaan agregat dari AD 

ke AD1mengakibatkan kenaikan harga dari P0 ke P1, dimana 

kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output 

potensialnya atau permintaan total (agregate demand) lebih besar 

dari pada kapasitas perekonomian. Peningkatan permintaan agregat 

secara terus menerus akan menyebabkan harga ikut menaik, hal 

inilah yang menyebabkan timbulnya inflasi. 

b) Cost Push Inflation 

Inflasi timbul karena adanya kenaikan harga yang terjadi 

karena adanya kenaikan biaya produksi (cost push inflation), atau 

dapat juga terjadi karena buruh menuntut kenaikan upah. 

Gambar 2.2. Kurva Cost Push Inflation 

 

 

 

 

 

 

Naiknya biaya (cost) dalam input produksi akan 

menyebabkan naiknya harga jual produksi, ini dikarenakan 

kebanyakan para pengusaha tidak mau menanggung kenaikan biaya 

input, sehingga konsumen yang menanggungnya. Pada kurva di 
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atas menunjukkan keseimbangan penawaran agregat mula-mula 

berada di titik E1pada tingkat pendapatan nasional Y1 dan tingkat 

harga di P0.  Pada masa perekonomian yang tumbuh, maka akan 

sangat sulit untuk mencari tenaga kerja. Pada saatkaryawan 

menginginkan kenaikan upah, maka untuk menutupi biaya produksi 

yang tinggi, perusahaan menurunkan produksinya di bawah total 

produksi yang optimal. Karena keterbatasan barang dan jasa akan 

membuat harga dari barang dan jasa naik dari P0 ke P1. Kenaikan 

harga ini yang nantinya akan memicu adanya inflasi. 

c) Combined Inflation 

Combined inflation atau inflasi kombinasi timbul karena 

adanya pergeseran tarikan permintaan dengan penawaran.Dengan 

demikian harga yang timbul disebabkan oleh permintaan 

masyarakat yang kuat dan juga adanya tuntutan dari buruh atau 

pengusaha yang menyebabkan kenaikan ongkos (Waluyo, 2009). 

Berikut merupakan interaksi antara unsur tarikan permintaan 

dengan penawaran dalam combined inflation dapat dijelaskan pada 

gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.3. Kurva Combined Inflation 

 

 

 

 

 

 

c. Inflasi Menurut Asalnya 

Menurut asalnya inflasi dibagi menjadi dua, yaitu (Boediono, 

1998): 

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (Domestic inflation) 

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena 

defisit anggaran yang dibiayai dengan pencetakan uang,  beras panen 

gagal, pencetakan uang untuk biaya perang, dan lain sebagainya. 

2) Inflasi yang berasal dari luar negeri (Imported inflation) 

Imported inflation adalah inflasi yang timbul karena adanya 

kenaikan harga-harga di luar negeri yang berdagangdengan negara kita. 

Inflasi juga dapat bersumber dari barang-barang yang diimpor. Inflasi ini 

akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan 

harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran 

perusahaan-perusahaan. Kenaikan harga barang impor akan menaikkan 

biaya produksi, dan kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan 

harga-harga. 
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d. Efek Inflasi 

Inflasi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti 

distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Efek 

inflasi yaitu sebagai berikut (Nopirin, 1987): 

1) Efek terhadap Pendapatan (Equity Effect) 

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang 

dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. 

Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh 

adanya inflasi. Demikian juga orang yang menumpuk kekayaannya 

dalam bentuk uang kas akan menderita kerugian karena adanya inflasi. 

Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan 

adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan 

dengan prosentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang 

mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan 

prosentase lebih besar dari pada laju inflasi, dengan demikian inflasi 

dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian 

pendapatan dan kekayaan masyarakat. 

2) Efek terhadap Efisiensi (Efficiency Effect) 

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. 

Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan 

berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya 

perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu, dengan adanya 

inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang 
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lebih besar dari barang lain, yang kemudian mendorong terjadinya 

kenaikan produksi barang tertentu. 

3) Efek terhadap Output (Output Effect) 

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan 

produksi,alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga 

barang mendahuluikenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha 

naik. Kenaikan keuntungan iniakan mendorong kenaikan produksi. 

Namun apabila laju inflasi ini cukup tinggi (hyper inflation) dapat 

mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Apabila 

produksi barang ikut naik, maka kenaikan produksi ini sedikit banyak 

dapat mengerem laju inflasi. Tetapi, apabila ekonomi mendekati 

kesempatan kerja penuh intensitas efek inflasi makin besar. 

e. Teori - Teori Inflasi 

1) Teori Keynes 

Pembahasan tentang inflasi dalam teorikeynes menjelaskan 

bahwa inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas 

ekonominya (Boediono, 1988), sehingga tarik-menarik antar-golongan 

untuk mendapat bagian terbesar yang mampu disediakan. Timbul 

"gap" dua golongan maka disebut Inflationary gap/kesenjangan. 

Inflationary gap tersebut dimungkinkan, karena masyarakat 

berhasil memperoleh dana untuk mewujudkan rencana pembelian 

mereka menjadi suatu permintaan yang efektif. Apabila permintaan 

efektif dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang 
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tersedia, maka harga-harga akan naik. Inflasi akan berhenti bila 

masyarakat tidak lagi memperoleh dana untuk membiayai rencana 

pembelian mereka pada harga yang berlaku, sehingga permintaan 

efektif total tidak melebihi jumlah output yang tersedia (inflationary 

gap hilang). Proses inflationary gap dapat digambarkan sebagai 

berikut (Boediono, 1988): 

Gambar 2.4. Kurva Inflation Gap 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 menunjukkan keadaan dimana inflationary gap 

tetap timbul. Dalam hal ini dianggap bahwa semua golongan 

masyarakat dapat memperoleh dana yang cukup untuk membiayai 

rencana-rencana pembelian mereka (pada tingkat harga yang berlaku). 

Dengan timbulnya inflationary gap, kurva permintaan efektif bergeser 

dari D1 ke D2. Inflationary gap sebesar Q1Q2 timbul dan harga naik 
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dari P1 ke P2. Kenaikan harga ini mengakibatkan rencana-rencana 

pembelian golongan masyarakat tidak terpenuhi. 

Apabila kemudian masyarakat dapat memperoleh dana untuk 

membiayai rencana-rencana pembelian tersebut pada tingkat harga 

yang berlaku, maka inflationary gap sebesar Q1Q2 akan timbul lagi 

dan harga akan naik lagi dari P2 ke P3. Apabila setiap golongan 

masyarakat tetap berusaha memperoleh jumlah barang-barang yang 

sama dan berhasil memperoleh dana untuk membiayai rencana-

rencana pembeliannya pada tingkat harga yang berlaku, maka 

inflationary gap akan tetap timbul pada periode selanjutnya, dan 

harga-harga akan terus naik. 

Proses inflasi akan berhenti apabila inflationary gap telah hilang 

pada Gambar 2.2: 

Gambar 2.5. Kurva Inflationary Gap Berhenti 
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Gambar 2.2 menunjukkan proses inflationary gap yang akhirnya 

berhenti karena inflationary gap makin mengecil dan akhirnya hilang 

pada periode ke 5 dan harga menjadi stabil pada P5 (Boediono, 1988). 

2) Teori Struktural 

Teori Strukturalis adalah teori yang didasarkan atas pengalaman 

di negara-negara Amerika Latin. Teori ini menekankan pada 

ketegaran (infleksibilitas) dari struktur perekonomian negara-negara 

sedang berkembang. Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor 

dari perekonomian, maka teori ini bisa disebut teori inflasi “jangka 

panjang” (Boediono, 1998).  

Menurut teori struktural ada beberapa hal yang dapat 

menimbulkan inflasi dalam perekonomian negara-negara sedang 

berkembang adalah (Boediono, 1988) : 

a) Ketidakelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang 

tumbuh secara lamban dibandingkan dengan pertumbuhan pada 

sektor-sektor lain. Kelambanan ini disebabkan karena supply atau 

produksi barang-barang ekspor yang tidak responsif terhadap 

kenaikan harga. Kelambanan pertumbuhan penerimaan ekspor ini 

berarti kelambanan pertumbuhan kemampuan untuk mengimpor 

barang-barang yang dibutuhkan (untuk konsumsi dan 

investasi).Akibatnya negara-negara berkembang berusaha untuk 

mencapai target pertumbuhan tertentu dan mengambil kebijakan 

pembangunan yang menekankan pada penggalakan produksi dalam 
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negeri dari yang sebelumnya diimpor (substitusi impor), meskipun 

seringkali produksi dalam negeri mempunyai biaya produksi yang 

lebih tinggi dari barang-barang sejenis yang diimpor. Apabila 

proses substitusi impor ini makin meluas, maka kenaikan biaya 

produksi juga makin meluas ke berbagai barang, sehingga dengan 

demikian inflasi terjadi.  

b) Ketidakelastisan dari supply atau produksi bahan makanan di 

dalam negeri. Kenaikan bahan makanan ini mendorong kenaikan 

upah karyawan, sehingga meningkatkan biaya produksi yang 

nantinya akan menaikkan harga barang. Kenaikan harga barang-

barang ini akan menimbulkan kenaikan upah lagi, yang kemudian 

diikuti oleh kenaikan harga-harga. Demikian seterusnya, dimana 

proses tersebut akan berhenti seandainya harga bahan makanan 

tidak terus naik. 

2. Jumlah Uang Beredar 

Penawaran uang secara umum yaitu yang disebut dengan jumlah uang 

beredar adalah semua uang kartal dan giral yang ada ditangan masyarakat 

bukan bank, atau jumlah uang kartal dan uang giral diluar sistem moneter 

yang dimiliki sistem domestik (Suparmoko, 1994). 

Jumlah uang beredar dalam arti sempit (M1) yaitu daya beli yang 

langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup 

alat-alat pembayaran yang “mendekati” uang, misalnya deposito berjangka 
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dan simpanan tabungan pada bank-bank atau dapat diartikan pula sebagai 

uang kartal ditambah dengan uang giral (Boediono, 1998). 

M1 = C + DD  ......................................................................  (1) 

dimana: 

M1  : Jumlah uang beredar 

C : Currency (Uang Kartal) 

DD  : Demand Deposits (Uang Giral) 

Pengertian uang beredar dalam arti luas disebut juga sebagai likuiditas 

moneter. Uang beredar dalam arti luas (M2) diartikan sebagai M1 ditambah 

dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bank-

bank, karena perkembangan M2ini juga mempengaruhi perkembangan 

harga, produksi dan keadaan ekonomi pada ummumya (Boediono, 1998).  

M2 = M1 + TD + SD  ..........................................................  (2) 

dimana : 

TD : Time Deposits ( Deposito Berjangka) 

SD : Saving Deposits (Saldo Tabungan) 

Sedangkan definisi yang paling luas dikenal dengan M3 yang 

mencakup penjumlahan dari M2 dengan semua deposito padalembaga-

lembaga keuangan yang lain (non bank). 

3. Angka Pengganda Uang (Money Multiplier) 

Menurut Dornbusch & Stanley (1997), money multiplier atau 

multiplier uang merupakan rasio (nisbah) antara stok uang beredar dengan 

stok uang primer. Dapat dikatakan bahwa multiplier uang adalah kenaikan 
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penawaran uang yang disebabkan oleh kenaiakan dalam uang primer. 

Sehingga angka pengganda uang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

M = CU + DD  .....................................................................  (1) 

Dimana M merupakan M1 yaitu penjumlahan uang kartal (currencies = CU) 

dan uang giral (demand deposito = DD). 

MB = R + CU  .....................................................................  (2) 

Dimana MB merupakan monetary base yang terdiri dari total cadangan “R” 

dengan uang kartal “CU”. 

CU = cd.DD ........................................................................  (3) 

cd =
CU

DD
 ................................................................................  (4.a) 

Dimana cdmerupakan currencyto deposito rate atau rasio antara uang kartal 

“CU” dengan uang giral “DD”. 

R = ER + RR .......................................................................  (5) 

Dimana cadangan bank “R” merupakan merupakan proporsi dari total 

excess reserve atau kelebihan cadangan “ER ditambah dengan reserve 

requirement atau cadangan minimum “RR”. 

ER = re. DD .........................................................................  (6) 

re = ER + DD......................................................................  (6.a) 

Dimana re merupakan excess reserve to deposito atau rasio antara kelebihan 

cadangan “ER” dengan uang giral “DD”. 

RR = rr. DD = rr ................................................................  (7) 
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Dari persamaan diatas, maka dapat disusun persamaan baru yaitu sebagai 

berikut: 

MB = re. DD+rr. DD + cd. DD ...........................................  (8) 

MB = (re+rr + cd). DD ......................................................  (8.a) 

Dari persamaan (8.a) maka dapat disusun persamaan baru yaitu sebagai 

berikut: 

DD =
1

(re+rr+cd) . MB ............................................................  (9) 

M = CU + DD ......................................................................  (10) 

M = cd. DD + DD ................................................................  (10.a) 

M = (cd + 1). DD ................................................................  (10.b) 

M = (cd + 1).
1

(re+rr+cd) . MB ..............................................  (10.c) 

M =
(cd+1)

(re+rr+cd) . MB ..............................................................  (10.d) 

M = mm. MB .......................................................................  (10.e) 

Jadi, besarnya jumlah uang beredar “M” tergantung dari besarnya nilai 

money multiplier “mm” dengan uang primer “MB”. 

C. Hubungan Antar Variabel 

Hubungan Antara Jumlah Uang Beredar dan Inflasi 

Jumlah uang beredar dengan inflasi memiliki hubungan positif. 

Hubungan jumlah uang beredar dengan inflasi dengan inflasi telah dijelaskan 

dalam teori kuantitas uang, dimana inflasi hanya bisa terjadi jika ada 

penambahan jumlah uang beredar(baik penambahan berupa uang kartal 

maupun uang uang giral). Kenaikan harga barang tanpa adanya kenaiakn 
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jumlah uang beredar hanya untuk sementara saja. Sedangkan 

penambahanjumlah uang beredar ibarat “bahan bakar” bagi inflasi. Apabila 

jumlah uang beredar tidak ditambah, maka inflasi akan berhenti dengan 

sendirinya, apapun sebab-sebab awal dari kenaikan tersebut. 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut pandangan moneteris atau yang dikenal sebagai teori moneter 

klasik, dalam menciptakan kestabilan harga adalah dengan menjaga tingkat 

pertumbuhan uang beredar. Pasalnya ketika jumlah uang beredar meningkat, 

maka inflasi juga akan ikut mengalami peningkatan. Segitu juga sebaliknya, 

ketika jumlah uang beredar mengalami penurunan, maka inflasi juga akan ikut 

menurun. Analisis yang dilakukan berdasarkan teori moneter klasik adalah 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di 

Indonesia. Dimana jumlah uang beredar menggunakan jumlah uang beredar 

dalam arti luas yaitu M2, sedangkan inflasi menggunakan indeks harga 

konsumen. 

Pengujian dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan Model 

Regresi Dinamis yang terdiri dari Partial Adjustment Model (PAM), Error 

Correction Model (ECM), dam Vector Auto-Regression (VAR). Uji tersebut 

digunakan untukmelihat hubungan antara inflasi dengan jumlah uang beredar 

memiliki hubungan positif seperti yang dijelaskan dalam teori moneter klasik, 

atau mungkin sebaliknya memiliki hubungan negatif yang bertolak belakang 

dengan teori. 
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Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah dan tinjauan pustakan yang telah 

diuraikan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

“Diduga bahwa inflasi dalam jangka pendek dan jangka panjang 

dipengaruhi oleh jumlah uang beredar di Indonesia pada kuartal I 2000 

sampai dengan kuartal IV 2014”. 
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