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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah terlepas dari yang namanya 

uang karena dalam menjalankan kegiatan sehari-hari kita membutuhkan uang 

sebagai alat untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Tidak bisa dipungkiri bahwa 

kegiatan sehari-hari yang kita lakukan lebih didominasi oleh kegiatan ekonomi, 

selain itu kegiatan ekonomi penting bagi perekonomian suatu negara sehingga bisa 

dikatakan bahwa uang merupakan jantung dari perekonomian. 

Begitu pentingnya uang dalam perekonomian, maka jumlah uang yang 

beredar di masyarakat harus seimbang dimana jumlah uang yang disediakan oleh 

Bank Indonesia harus sama dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

Dengan mengetahui jumlah permintaan uang di masyarakat maka dapat membantu 

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam hal mencetak dan mengedarkan 

uang ke masyarakat. Dengan melihat hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

permintaan uang mempunyai peranan yang penting terutama berkaitan dengan 

pemilihan kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral. Dimana dengan 

diketahuinya jumlah permintaan uang masyarakat maka bank sentral dalam hal ini 

Bank Indonesia dapat menetapkan kebijakan yang sesuai, melalui instrumen 

moneter yang ada agar jumlah uang yang tersedia seimbang dengan jumlah 

permintaan uang di masyarakat. 

Pentingnya permintaan uang bagi perekonomian membuat teori permintaan 



 

 

uang terus mengalami perdebatan dan perkembangan dari waktu kewaktu. 

Perdebatan teori permintaan uang tidak terlepas dari perdebatan antara dua kutub 

yaitu Klasik dan Keynes sedangkan perkembangan teori permintaan uang juga 

berdasarkan pada kedua teori tersebut yaitu Klasik dan  Keynes. Tetapi masih ada 

kesamaan dalam beberapa hal yang membuat teori permintaan uang terus 

berkembang hingga sekarang. 

Menurut Keynes motif orang memegang uang adalah untuk transaksi, berjaga-jaga, 

dan spekulasi dimana motif transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh pendapatan 

sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh suku bunga. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa menurut Keynes permintaan uang dipengaruhi oleh pendapatan 

dan suku bunga dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan permintaan 

uang masyarakat sedangkan peningkatan suku bunga dapat menurunkan 

permintaan uang di masyarakat. 

Jika melihat kondisi yang terjadi di Indonesia jumlah uang beredar dari 

tahun ketahun terus meningkat, baik uang beredar dalam arti sempit (M1) maupun 

uang beredar dalam arti luas (M2). Hal ini menandakan bahwa kebutuhan akan uang 

oleh masyarakat terus meningkat tiap tahunnya hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Jumlah Uang 

Beredar di Indonesia Tahun 2000-2017 

Tahun JUB (Milliar 

Rupiah) 

         PDB  
(Milliar Rupiah) 

Suku 
Bunga 

(BI rate) 

2013 3.730.197 8.156.497 7,50 

2014 4.173.326 8.564.866 7.75 

2015 4.548.800 8.982.517 7,50 

2016 

2017 

5.004.976 

5.419.165 

9.434.632 

9.912.749 

4,75 

4,25 

      Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah),Bank Indonesia  

 

Jika melihat tabel 1.1 baik pendapatan dalam hal ini PDB maupun Jumlah 

Uang Beredar (JUB) terus mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Misalnya 

pada tahun 2014 PDB meningkat dari  8.156.497 milliar rupiah menjadi 

8.564.866milliar rupiah. Dan pada tahun 2015 meningkat  menjadi 8.982.517milliar 

rupiah dan hingga tahuun 2017 PDB terus mengalami peningkatan begitu pula 

dengan jumlah uang beredar yang terus mengalami peningkatan pada setiap tahun 

nya yaitu pada tahun 2015 jumlah uang beredar mengalami peningkatan sebesar 

4.548.800 milliar rupiah dari tahun sebelumnya dan di tahun 2016 meningkat 

sebesar 5.004.976 milliar rupiah dari tahun 2015 dan selanjutnya di tahun 2017 

terus mengalami peningkatan sebesar 5.419.165 milliar rupiah. 

Selain itu laju pertumbuhan PDB lebih stabil dibandingkan dengan laju 

pertumbuhan jumlah uang beredar yang cendrung berfluktuasi secara ekstrim. 

Selain pendapatan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan uang menurut 

Keynes adalah suku bunga, dimana suku bunga yang diamati di dalam penelitian 

ini adalah suku bunga BI rate. Karena dengan adanya hal tersebut bisa menjadi 

pilihan alternatif bagi masyarakat yang tidak ingin membelanjakan uangnya, 

sehingga diharapkan dengan adanya tingkat bunga dapat menambah pendaptan dari 



 

 

masyarakat. 

Di lihat pada tabel 1.1 kondisi suku bunga di Indonesia cenderung naik turun 

di tahun 2015 suku bunga sangat tinggi meskipun sudah terjadi sedikit penurunan 

dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 7,50 biasanya suku bunga tinggi di pengaruhi 

oleh tingkat inflasi. Dan di tahun berikutnya tahun 2016 suku bunga mengalami 

penurunan yang lumayan drastis yaitu 4,75 dari tahun sebelum nya dan di tahun 

2017 mengalami sedikit penurunan dari tahun 2016 yaitu suku bunga sebesar 4,25. 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui 

bahwa Produk domestik bruto (PDB), dan tingkat suku bunga BI rate memiliki 

pengaruh yang sangat besar bagi perilaku permintaan uang masyarakat. Dengan 

demikian, penulis mencoba melihat besarnya pengaruh kedua variabel tersebut 

terhadap permintaan uang, dengan mengemukakan judul: “ANALISIS 

PERMINTAAN UANG DI INDONESIA PERIODE 2000 - 2017”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, makadapat di kemukakan pokok 

permasalahanya itu apakah produk domestik bruto (PDB) dan tingkat suku bunga 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia periode 2000-2017? 

 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini fokus terhadap masalah yang akan diteliti, maka harus terdapat 

batasan masalah. Pembahasan dan analisis difokuskan pada data permintaan uang, 

Produk domestik bruto (PDB) dan suku bunga BI ratedi Indonesia. 



 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis 

pengaruh Produk domesti bruto (PDB) dan suku bunga BI rate terhadap permintaan 

uang di Indonesia periode 2000-2017. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi 

pemerintah dalam menganalisis produk domestik bruto (PDB) dan suku 

bunga BI rate terhadap permintaan uang di Indonesia. 

2. Bagi Bank Indonesia 

Hasil Pembahasan dapat dimanfaatkan oleh bank Indonesia sebagai 

gambaran untuk pengambilan keputusan dalam menyusun suatu kebijakan. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan 

peneliti yang berhubungan dengan produk domestik bruto (PDB) dan suku 

bunga terhadap permintaan uang di Indonesia, dan hasil penelitian 

diharapkan dpat menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian 

sejenis selanjutnya.



 

 

 

 


