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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini yang berkaitan dengan jumlah uang beredar, suku bunga dan 

pendapatan rill telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dari hasil 

penelitian terlebih dahulu dapat dihunakan sebagai acuan referensi bagi peneliti dan 

dapat membantu penelitian saat ini yang sedang dilakukan. Berikut ini beberapa 

penelitian terdahulu yang topik nya berhubungan. 

Inung (2013), meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengruhi permintaan 

uang di Indonesia tahun 1999-2010 dengan pendekatan ECM (Error Corection 

Model). Adapun hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa Inflasi dalam jangka 

ppendek dan jangka panjang mempunyai hubungan yang positif dan signfikan 

terhadap permintaan uang di Indonesia, Suku bunga dalam jangka pendek 

mempunyai hubungan yang negatif dan tidak signifikan sedangkan dalam jangka 

panjang mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap permintaan uang di 

Indonesia Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek mempunyai 

hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap permintaan uang di Indonesia 

sedangkan dalam  jangka panjang  PDB berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap permintaan uang di Indonesia. 

Ismail (2009), meneliti tentang faktor – faktor yang mempengaruhi jumlah 

uang beredar di Indonesia pada periode tahun1985 – tahun 2005. Mengemukakan 
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bahwa  Produk domestik bruto rill yang mewakili pendapatan nasional merupakan 

variabel penting  yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Begitu juga variabel 

suku bunga dan kurs dollar terhadap rupiah mempunyai pengaruh positif terhadap 

jumlah uang  beredar M2 .  

Badhu (2008), meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

permintaan uang di Indonesia tahun 1992-2006. Adapun hasil dari penelitiannya 

yaitu suku bunga deposito berjangka berpengaruh negatif tetapi tidak berpengaruh 

nyata terhadap permintaan uang di Indonesia , sedangkan variabel kurs rupiah 

berpengaruh positip terhadap permintaan uang di Indonesia dan nyata. variabel 

produk domestik bruto berpengaruh positif dan nyata terhadap permintaan uang di 

Indonesia. 

Romanus (2013), meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

uang kartal di Indonesia tahun 2000 - 2013. Dengan menggunakan variabel 

dependen Permintaan uang rill dan variabel independen nya adalah pendapatan 

nasional rill dan suku bunga rill. Adapun hasil dari penelitinya yaitu Ppendapataan 

nasional riil berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan uang rill dan 

suku bunga tidak berpengaruh terhadap permintaan uang rill. 

Lestari (2006), meneliti tentang Permintaan Uang di Indonesia 1997 – 2002 

dengan menggunakan estimasi data non stasioner. Adapun hasil dari penelitiannya 

menunjukkan bahwa terdapat adanya kondisi non stasioneritas pada data time 

series yang dipergunakan dalam penelitian. Hal ini disebabkan oleh adanya 

ketidakstabilan kondisi perekonomian di Indonesia. Hasil estimasi jangka panjang 
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dengan VAR menunjukkan masing-masing variabel (M, Y dan ER) dipengaruhi 

oleh variabel itu sendiri yang konsisten pada satu kuartal sebelumnya. Dari hasil 

estimasi model ADL ECM yang memasukkan variabel kurs ditemukan bahwa nilai 

koefisien variabel kurs tidak signifikan. Hasil ini konsisten dengan hasil estimasi 

dengan model Dynamis OLS (DOLS). 

 

B. Landasan Teori 

1. Teori Uang 

Uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran 

untuk pembelian barang-utang. Dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang 

dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah tertentu utang dengan 

kepastian dan tanpa penundaan. Apa yang menjadikan sesuatu menjadi uang adalah 

tergantung pada pemilihan masyarakat, hukum dan sejarahnya. Meskipun 

pemilihan tentang apa yang bertindak sebagai uang adalah tergantung kepada 

faktor-faktor tersebut, namun ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai 

pedoman (Iswardono, 1994 : 4). 

1.1. Kriteria Uang 

1.1.1. Acceptability dan Cognizability 

Persyaratan utama dari suatu uang adalah diterima secara umum dan 

diketahui secara umum. Diterima secara umum serta penggunaannya sebagai alat 

tukar, penimbun kekayaan , standard pencicilan utang tumbuh secara luas karena 
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penggunaan (manfaat) dari uang untuk ditukarkan nya dengan barang-barang dan 

jasa. 

1.1.2. Stability of Value 

Manfaat dari sesuatu yang menjadi uang memberikan adanya nilai uang. 

Maka diperlukan menjaga kestabilan nilai uang. Karena kalau tidak, uang tidak 

akan diterima secara umum, karena masyarakat mencoba menyimpan kekayaannya 

dalam bentuk barang-barang yang nilainya stabil. barang dan jasa-jasa serta untuk 

pembayaran utang- 

 

1.1.3.  Elastisity of Supply 

Jumlah uang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha 

(perekonomian). Ketidakmampuan penyediaan uang untuk mengimbangi kegiatan 

usaha akan mengakibatkan perdagangan macet dan pertukaran dilakukan seperti 

pada perekonomian barter, dimana barang ditukar dengan barang lain secara 

langsung. Oleh karena itu Bank Sentral sebagai pencipta uang tunggal harus mampu 

melihat perkembangan perekonomian yang selanjutnya harus mampu menyediakan 

uang yang cukup bagi perkembangan perekonomian tersebut. Dan sebaliknya Bank 

Sentral harus bertindak cepat seandainya dirasa uang yang beredar terlalu banyak 

dan dibandingkan kegiatan perekonomian, dalam hal ini Bank Sentral harus 

mengurangi jumlah uang beredar. 
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1.1.4. Portability 

Uang harus mudah dibawa untuk urusan seiap hari. Bahkan transaksi dalam 

jumlah besar dapat dilakukan dengan uang dalam jumlah (fisik) yang kecil jika nilai 

nominalnya besar. 

1.1.5.  Durability 

Dalam pemindahan uang dari tangan yang satu ke tangan yang lain 

mengharuskan uang tersebut dijaga nilai fisiknya. Kalau tidak, rusak ataupun robek 

akan menyebabkan penurunan nilainya dan merusakkan kegunaan moneter dari 

uang tersebut. 

 

1.1.6.  Divisibility 

Uang digunakan untuk memantapkan transaksi dari berbagai jumlah. 

Sehingga uang dari berbagai nominal (satuan/unit) harus dicetak untuk 

mencukupi/melancarkan transakasi jual-beli. Untuk menjamin dapat ditukarkannya 

uang satu dengan yang lainnya, semua jenis uang harus dijaga agar tetap nilainya. 

2. Fungsi Uang 

Dalam kepustakaan teori meneter uang dikenal mempunyai 4 fungsi, 2 

diantaranya merupakan fungsi yang sangat mendasar sedangkan 2 lainnya adalah 

fungsi tambahan. Dua fungsi dasar tersebut adalah peranan uang sebagai : 
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2.1. Alat Tukar (Means Of Exchange) 

 Sebagai alat tukar, peranan uang sangat menentukan kegiatan 

perekonomian. Peranan uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut 

harus diterima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. 

 Artinya, si penjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk 

barangnya karena ia percaya bahwa uang tersebut juga diterima oleh orang 

lain(masyarakat umum) sebagai alat pembayaran apabila ia nanti memerlukan 

untuk membeli suatu barang. Unsur kepercayaan ini penting sekali dan melandasi 

pemilihan “barang” apa yang bisa digunakan sebagai uang. Sekarang kebanyakan 

Negara menggunakan uang kertas, karena murah membuatnya dan mudah 

menyimpannya. Jadi kertas pun bisa berperan sebagai uang apabila orang percaya 

bahwa secarik kertas tersebut juga diterima oleh orang lain sebagai alat pembayaran 

(Boediono, 2005 :10). 

 

2.2. Alat Penyimpan Nilai/Daya Beli (Store Of Value) 

 Fungsi dasar yang kedua dari uang, yaitu sebagai alat penyimpan daya beli 

(nilai), terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan. Pemegangan 

uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Tentu kekayaan bisa 

dipegang dalam bentuk-bentuk lain, seperti tanah, kerbau, berlian, emas, saham, 

mobil dan sebagainya. Tetapi uang memang salah satu pilihan untuk menyimpan 

kekayaan. Syarat utama untuk ini adalah bahwa uang harus bisa menyimpan daya 

beli atau “nilai”. Apabila tidak, maka daya tarik uang sebagai penyimpan kekayaan 

juga berkurang. Jadi, misalnya dalam keadaan inflasi yang parah, nilai uang (untuk 
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ditukar barang) merosot cepat, sehingga orang enggan memegang uang dan lebih 

suka memegang barang. Uang kehilangan fungsinya sebagai store of value. 

Sebaliknya dalam masa stabil atau masa deflasi (harga-harga turun) uang sangat 

dicari orang sebagai penyimpan kekayaan (Boediono, 2005 : 11). 

 Penyimpanan uang ini dimaksud untuk mempermudah transaksi di saat ini 

ataupun di masa yang akan datang. Kenapa uang yang disimpan?, karena uang dapat 

segera digunakan langsung untuk membeli barang-barang dan jasa atau karena uang 

mempunyai sifat yang liquid, mudah digunakan dalam transaksi atau dalam 

pembayaran cicilan utang (Iswardono, 1994 : 9). Dua fungsi lainnya adalah sebagai 

: 

2.3.  Satuan Hitung (Unit Of Account) 

Salah satu fungsi uang secara umum adalah sebagai satuan hitung “ unit of 

account”. Satuan hitung dalam hal ini dimaksud sebagai alat yang digunakan untuk 

menunjukkan nilai dari barang-barang dan jasa yang dijual (beli), besarnya 

kekayaan serta menghitung besar-kecilnya kredit atau hutang atau dapat dikatakan 

sebagai alat yang digunakan dalam menentukan harga barang dan jasa. Seandainya 

tidak ada uang misalnya maka akan terjadi ketidakseragaman di dalam satuan 

hitung (Iswardono, 1994 : 6). 

Sebagai satuan hitung, uang juga mempermudah tukar-menukar. Fungsi ini 

kurang fundamental dibanding dengan kedua fungsi sebelumnya. Karena fungsi ini 

hampir otomatis mengikuti fungsi uang sebagai alat tukar. Dankalaupun uang tidak 

dipakai sebagai satuan hitung, sebenarnya pertukaran lewat uang masih bisa terjadi. 
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2.4.  Ukuran Untuk Pembayaran Masa Depan 

Sebagai ukuran pembayaran masa depan, uang terkait dengan transaksi 

pinjam-meminjam atau transaksi kredit, artinya barang sekarang dibayar nanti atau 

“uang sekarang” dibayar dengan “uang nanti”. Dalam hubungan ini, uang 

merupakan salah satu cara menghitung pembayaran masa depan tersebut 

(Boediono, 2005 : 13). 

 

3. Motif Orang Memegang Uang 

3.1. Motif Transaksi 

 Orang memegang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksinya, dan 

permintaan akan uang dari masyarakat untuk tujuan ini sangat dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat pendapatan 

semakin besar volume transaksi dan semakin besar pula kebutuhan uang untuk 

tujuan transaksi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi ini pun tidak merupakan 

suatu proporsi yang selalu konstan, tetapi dipengaruhi pula oleh tinggi rendahnya 

tingkat bunga. Hanya saja faktor tingkat bunga untuk permintaan transaksi untuk 

uang ini tidak ditekankan oleh Keynes, akan tetapi tingkat bunga ditekankan pada 

permintaan uang untuk tujuan spekulasi. 

 

3.2.  Motif Berjaga-Jaga 

Motif berjaga-jaga (precautionary motive), orang akan mendapat manfaat 

dari memegang uang untuk menghadapi keadaan-keadaan yang tidak terduga, 
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karena sifat uang yang liquid, yaitu mudah ditukarkan dengan barang-barang lain. 

Menurut Keynes permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga ini dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang sama dengan faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk 

transaksi, yaitu terutama dipengaruhi pula oleh tingkat penghasilan orang tersebut, 

dan mungkin dipengaruhi pula oleh tingkat bunga (meskipun tidak kuat 

pengaruhnya). 

 

3.3. Motif Spekulasi 

Sesuai dengan namanya , motif dari memegang uang ini adalah terutama 

untuk tujuan memperoleh keuntungan yang bisa diperoleh dari seandainya si 

pemegang uang tersebut meramal apa yang akan terjadi dengan benar. 

Pada teori Cambridge faktor ketidaktentuan masa depan (uncertainly) dan 

faktor harapan (expectations) dari pemilik kekayaan bisa mempengaruhi 

permintaan akan uang dari pemilik kekayaan tersebut. Namun sayangnya teori ini 

tidak pernah membakukan faktor-faktor ini ke dalam perumusan teori moneter 

mereka. (Kita lihat bahwa bentuk permintaan dari teori Cambridge tidak berbeda 

dengan Fisher, dan faktor-faktor ini hanya masuk analisa secarakualitatif). 

Perumusan permintaan uang untuk motif spekulasi dari Keynes merupakan langkah 

“formalisasi” dari faktor-faktor ini ke dalam teori moneter. 

4. Teori Jumlah Uang Beredar 

Bank Indonesia membedakan jumlah uang beredar kedalam dua bagaian 

yaitu JUB dalam arti sempit dan JUB dalam arti luas. JUB dalam arti sempit (M1), 



15 
 

 
 

yaitu kewajiban sistem moneter yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang 

kartal adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan dan diedarkan oleh 

Bank Indonesia dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah 

Republik Indonesia sedangkan Munurut UU No. 7 tentang Perbankan tahun 1992, 

defenisi uang giral adalah tagihan yang ada di bank umum,  yang dapat digunakan 

sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, 

atau telegrafic transfer. 

JUB dalam arti luas (M2), yaitu kewajiaban sistem moneter yang terdiri dari 

M1 dan uang kuasi. Uang kuasi adalah aset yang dapat digunakan secara cepat. 

Uang kuasi terdiri dari deposito, tabungan dan simpanan valas milik swasta 

domestik.  

Dari kedua defenisi JUB yang dikemukakan oleh Bank Indonesia tersebut 

diatas, terlihat bahwa komponen M1 merupakan komponen yang paling likuid, 

karena proses penciptaannya menjadi uang kas begitu cepat dan tidak mengalami 

perubahan atau kerugian nilai. Sedangkan M2 mempunyai tingkat likuiditas yang 

paling rendah, karena proses pencariannya memerlukan jangka waktu tertentu . 

Dalam bidang ekonomi mengartikan jumlah uang beredar (JUB) adalah 

uang yang beredar ditangan masyarakat. Defenisi ini terus berkembang dari waktu 

ke waktu seiring dengan perkembangan perekonomian disuatu negara. Konteks 

perekonomian negara maju cara perhitungannya dapat berbeda dengan negara 

sedang berkembang. Umumnya cakupan defenisi JUB di negara maju lebih luas 

dan kompleks dibanding di negara sedang berkembang. 
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Secara umum dua defenisi JUB yang banyak digunakan yaitu : pendekatan 

transaksi yang memandang JUB adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 

keperluan transakasi. Pendekatan ini banyak digunakan untuk menghitung JUB 

dalam arti sempit  yang dikenal sebagai M1. Definisi lain didasarkan pada 

pendekatan likuiditas yang memandang JUB adalah jumlah uang untuk kebutuhan 

transaksi di tambah uang kuasi. Pendekatan ini digunakan untuk menghitung 

jumlah uang beredar dalam arti luas yang dikenal sebagai M2. 

Jumlah uang beredar juga didefenisikan oleh beberapa orang yang 

mengatakan bahwa JUB merupakan tagihan masyarakat terhadapa sektor 

perbankan dan terbatas pada jumlah antara uang kartal dan uang giral ( Anton : 

1991). Pengertian JUB lainnya adalah semua uang giral (demand deposit), tagihan 

pada bank umum, seluruh uang kertas dan uang logam (currency) yang dipegang 

oleh masyarakat yang ada diluar bank umum dan bank sentral ( Manullang : 1983).  

Selain M1 dan M2 juga ada yang disebut dengan M0 atau yang biasa disebut 

dengan uang inti, uang primer, reserve money, high power money, atau monetary 

base yang merupakan kewajiban dari otoritas moneter yang terdiri dari uang kertas 

dan uang logam yang berada diluar Bank Indonesia, serta simpanan Giro Bank 

Umum dan sektor sasta domestik (penduduk) pada Bank Indonesia. 

5. Teori Permintaan Uang 

Pada umunya pandangan teori permintaan uang dibagi menjadi 3 (tiga), 

yaitu teori-teori yang didasarkan pada ; (1) pandangan klasik, (2) teori permintaan 

uang Keynes, dan (3) teori kuantitas modern. 
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Pendekatan teori klasik oleh para ekonom beraliran klasik yang 

beranggapan bahwa permintaan uang murni didasarkan pada kebutuhan untuk 

melakukan transaksi (transaction view of money demand). Dari teori ini melahirkan 

kesimpulan bahwa permintaan uang untuk kebutuhan transaksi sangat tergantung 

pada tingkat pendapatan. Dan kemudian oleh John Maynard Keynes dimodifikasi 

dengan mengatakan bahwa terdapat biaya yang ditanggung oleh masyarakat dalam 

memegang uang. Biaya yang dimaksud dapat berupa biaya langsung (direct cost) 

dan biaya tidak langsung (undirect cost). 

Dijelaskan didalamnya bahwa biaya langsung dari memegang uang adalah 

pembayaran dengan nominal atau persentase tertentu dari nilai durable deposits 

yang dimiliki oleh seseorang sedangkan biaya tidak langsung merupakan 

opportunity cost dari memegang uang. Opportunity cost itu sendiri adalah biaya 

yang timbul dari berbagai alternatif pengalokasian aset, atau dengan kata lain 

terdapat potensi kehilangan pendapatan bunga jika seseorang menetapkan salah 

satu bentuk kekeyaan (Asset). Fakta diatas yang kemudian mendasari pandangan 

Keynes bahwa semakin tinggi tingkat bunga maka semakin rendah permintaan 

uang. 

Pendekatan yang ketiga adalah modern quantity theory of money yang 

dipopulerkan oleh Milton Friedmen. Teori kuantitas modern menggabungkan 

antara pandangan klasik (Calssical view) dengan pandangan Keynes (Keynes’s 

view) dari permintaan uang. Ketiga pendekatan di atas akan dijelaskan secara lebih 

rinci sebagai berikut :  
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5.1. Teori Kuantitas Sederhana (The Simple Quantity Theory) 

Teori kuantitas sederhana beranggapan bahwa motivasi utama masyarakat 

dalam memegang uang yaitu untuk keperluan transaksi. Teori ini didasarkan pada 

equation of exchange, identitas yang menghubungkan antara pengeluaran agregat 

dengan persediaan uang (Jansen : 2002). 

Fisher berpendapat bahwa permintaan uang akan timbul dari penggunaan 

uang dalam proses transaksi, dimana setiap perekonomian ketika sesuai tahap 

pertumbuhannya akan memiliki sistem kelembagaan tersendiri yang menentukan 

sifat proses transaksi tersebut. Sistem ini mencakup beberapa faktor misalnya 

tingkat dari sektor-sektor ekonomi, keredit perdagangan, perbaikan dalam 

komunikasi, dan sistem jaringan perbankan. 

Seperti yang dijelaskan di atas besar kecilnya perputaran uang transaksi 

ditentukan dari proses transaksi yang berlaku di masyarakat. Faktor kelembagaan, 

utamanya mekanisme pembayaran yang digunakan (tunai atau cek) akan 

mengalami perubahan secraa gradual dalam jangka panjang, sedangakan dalam 

jangka pendek kebutuhan akan uang relatif terhadap volume transaksi bisa 

dianggap konstan. Demikian pula volume transaksi relatif terhadap output 

masyarakat bisa dianggap mempunyai proporsi yang konstan dalam jangka pendek. 

5.2. Teori Cambridge (Marshall-Piou) 

Teori Cambridge befokus pada fungsi uang sebagai alat tukar umum. Oleh 

karena itu, teori-teori klasik ini melihat permintaan uang dari masyarakat sebagai 

kebutuhan akan alat likuid untuk tujuan transaksi.  
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Ketika Fisher mengatakan permintaan uang semata-mata merupakan 

proporsi konstan dari volume transaksi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor 

kelembagaan yang konstan. Cambridge justru berpendepat faktor-faktor perilaku 

(pertimbangan untung rugi) yang menghubungkan antara permintaan uang 

seseorang dengan volume transaksi yang direncanakannya. Atau dengan kata lain, 

Fisher memandang velocity uang konstan sedangakan Cambridge tidak.  

Menurut teori Cambridge, permintaan uang selain dipengaruhi oleh volume 

transaksi dan faktor-faktor kelembagaan, juga dipengaruhi oleh bunga, dan 

ekspektasi masyarakat terhadap kondisi yang akan datang. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan uang seseorang dengan demikian juga akan 

mempengaruhi permintaan uang masyarakat secara keseluruhan. Kemudian Pigou 

melakukan berbagai penyederhanaan dimana variabel-variabel yang 

mempengaruhi permintaan uang dalam jangaka pendek dianggap konstan. 

Teori Cambridge menganggap bahwa permintaan uang adalah proporsional 

dengan tingkat pendapatan nasional (ceteris paribus). Dalam hal ini dia tidak 

menutup kemungkinan bahwa faktor-faktor seperti tingkat suku bunga dan 

ekspektasi berubah walaupun dalam jangka pendek. 

5.3.  Teori Permintaan uang  dari Keynes 

Ketika ekonomi klasik cenderung menekankan penggunaan uang dalam 

melakukan transaksi, Keynes mengidentifikasikan tiga motif memegang uang yaitu 

: motif bertransaksi, motif berjaga-jaga, dan motif berspekulasi. Seperti ekonom 
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klasik, Keynes memandang memegang uang untuk transaksi proporsional dengan 

pendapatan. 

Keynes juga sependapat dengan pemikiran Cambridge, dimana orang 

memegang uang untuk melancarkan proses transaksi yang dilakukan, dan 

permintaan uang masyarakat untuk tujuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

nasional, semakin besar tingkat transaksi, maka semain besar pula jumlah uang 

yang diminta masyarakat untuk transaksi. 

Selain itu, Keynes juga berpendapat bahwa permintaan uang untuk transaksi 

ini pun bukan merupakan suatu proporsi yang konstan, tapi juga dipengaruhi oleh 

tinggi rendahnya tingkat bunga. Hanya saja faktor bunga dalam permintaan uang 

untuk transaksi ini tidak terlalu ditekankan, salah satu sebabnya adalah karena dia 

ingin menekankan permintaan uang untuk tujuan lain, yaitu tujuan spekulasi. Motif 

memegang uang untuk tujuan spekulasi terutama ditujukan untuk mendapatkan 

keuntungan. 

Keynes membatasi keadaan dimana pemilik kekayaan bisa memilih 

memegang kekayaanya dalam bentuk tunai atau obligasi. Uang tunai dianggap tidak 

memberikan penghasilan, sedang obligasi dianggap memberikan penghasilan 

berupa sejumlah uang tertentu setiap periodenya.  

Menurut Keynes, kurva permintaan uang dapat digambarkan untuk setiap motifnya. 

a.  Kurva Permintaan Uang Menurut Motif Transaksi 

Banyak sedikitnya permintaan uang untuk transaksi ditentukan oleh 

pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan 

untuk transaksi. Hal ini dapat digambarkan dalam kurva pada gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1 permintaan uang untu motif Transaksi 

 

 

Pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk transaksi 

sebanyak M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, permintaan uang untuk 

transaksi sebanyak M1. 

b.  Kurva Permintaan Uang Menurut Motif Berjaga-jaga 

Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh 

pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan 

untuk berjaga-jaga. Hal ini digambarkan dalam gambar 2.2 kurva berikut. 
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Gambar 2.2 Permintaan uang menurut motif berjaga-jaga 

 

Dari Gambar 2.2 tampak bahwa saat pendapatan sebesar Y0, permintaan 

uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0. Ketika pendapatan naik menjadi Y1, 

permintaan uang untuk berjaga-jaga juga naik sebanyak M1. 

c.  Kurva Permintaan Uang Menurut Motif Spekulasi 

Banyak sedikitnya permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi 

ditentukan oleh suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit 

permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Mengapa demikian? Karena 

suku bunga yang tinggi menyebabkan orang lebih tertarik menabung di bank 

dibandingkan berspekulasi. Dan sebaliknya, semakin rendah suku bunga, semakin 

banyak permintaan uang yang digunakan untuk spekulasi. Hal ini dapat 

digambarkan dengan kurva pada gambar 2.3 berikut. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-C118xpbD72k/VLu_mOfRPDI/AAAAAAAABrU/2U-hXMUDXL0/s1600/2.png
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Gambar 2.3 Permintaan uang menurut motif spekulasi 

 

 

 

 

Pada saat suku bunga sebesar r0, permintaan uang untuk berspekulasi 

sebanyak M0. Dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi r1, 

permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. 

 

5.4.  Teori Transaksi dari Permintaan Uang 

Teori permintaan uang yang menekankan peran uang sebagai media 

pertukaran disebut teori transaksi (transaction theories). Teori ini menyatakan 

bahwa uang adalah aset yang didominasi dan menekankan bahwa orang memegang 

uang tidak seperti aset-aset lainnya, tapi untuk melakukan pembelian. Teori ini 

menjelaskan mengapa orang memegang uang dalam arti sempit (M1), seperti mata 

uang dan rekening cek, sebagai lawan dari memegang aset yang mendominasinya, 

seperti rekening tabungan dan Treasury bills. 
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Teori dari transaksi permintaan uang bermacam-macam, bergantung 

bagaimana orang memodelkan proses menghasilkan uang untuk melakukan 

transaksi. Seluruh teori ini mengasumsikan bahwa uang mempunyai biaya dari 

menerima tingkat pengambilan yang rendah dan manfaat yang membuat transaksi 

lebih aman. Orang-orang memutuskan berapa banyak uang yang akan dipegang 

dalam men-trade-off-kan biaya dan manfaat ini. 

Pengembangan lebih lanjut dari teori transaksi dari permintaan uang adalah 

model menejemen kas Baumol-Tobin (the inventory approach to money demand), 

teori portofolio  dari permintaan uang dari James Tobin (the portfolio approach to 

money demand) dan teori kuantitas modern dari Friedman. 

 

 

5.5.  Model Manajemen Kas Baumol-Tobin 

Seperti teori kuantitas dan teori Cambridge, model ini juga menekankan 

pentingnya penggunaan uang untuk keperluan transaksi. Teori model ini juga 

memandang adanya direct dan inderect cost (biaya langsung dan biaya tidak 

langsung) memegang uang untuk tujuan transaksi dan bagaimana perubahan kedua 

biaya ini akan mempengaruhi permintaan uang (Jansen : 2002). Biaya langsung 

yaitu biaya perjalanan atau biaya mentransfer aset non moneter menjadi aset 

moneter sedangkan biaya tidak langsung yaitu jumlah bunga yang hilang. 

Baumol dan Tobin mencapai kesimpulan yang serupa mengenai permintaan 

uang untuk transaksi. Baumol melihat bahwa kebutuhan akan uang untuk transaksi 

pada hakekatnya adalah sama dengan kebutuhan stok uang yang akan dipegang 
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dengan pertimbangan biaya dengan memilih jumlah dan pola waktu untuk stok 

yang tepat agar biaya yang membebaninya minimal. 

Model Baumol-Tobin menganalisa biaya dan manfaat dari memegang uang. 

Manfaatnya adalah kenyamanan; orang memegang uang agar mereka tidak perlu 

lagi ke bank setiap kali ingin membeli sesuatu. Biaya kenyamanan ini adalah 

hilangnya bunga yang akan mereka terima jika uang tersebut mereka simpan di 

bank. 

Model ini bertitik tolak dari anggapan bahwa seseorang menerima 

pendapatan tertentu secara reguler setiap waktu, dan untuk penyederhanaan orang 

tersebut selalu membelanjakan sejumlah tertentu (tetap) setiap harinya. Dengan 

kata lain kebutuhuan uang tunai setiap per satuan waktu adalah konstan. Pemilik 

pendapatan tersebut juga dapat memilih memegang hasil pendapatannya dalam 

bentuk uang tunai atau obligasi. 

Uang tunai dianggap tidak menghasilkan apapun, tapi dipegang karena bisa 

digunakan untuk transaksi. Sedangkan obligasi menghasilkan tingkat bunga, tapi 

bila ingin digunakan untuk transaksi harus terlebih dahulu ditukarkan kedalam 

bentuk uang tunai. Selanjutnya dianggap bahwa setiap kali menjual obligasi, ada 

biaya (tetap) yang dibebankan. Karena uang tunai tidak menghasilkan apapun, 

maka orang akan cenderung memegang pendapatan totalnya sebanyak mungkin 

dalam bentuk obligasi. Keputusan ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya 

yang paling menguntungkan. Biaya yang paling menguntungkan  ini adalah dengan 

memilih nilai/jumlah obligasi yang akan dijual dengan tujuan memenuhi kebutuhan 
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uang tunai untuk transaksi dalam jangka waktu tertentu yang akan menimbulkan 

biaya total dari pemegangan stok. 

 

5.6.  Teori Portofolio dari Permintaan Uang 

Teori portofolio menekankan peran uang sebagai penyimpan nilai. Menurut 

teori ini, orang-orang memegang uang sebagai aset portofolio mereka. Teori 

portofolio memperdiksi bahwa permintaan uang seharusnya tergantung pada resiko 

dan hasil yang diberikan oleh uang dan oleh berbagai aset selain uang. Selain itu, 

permintaan uang seharusnya bergantung pada kekayaan total, karena kekayaan 

mengukur besarnya portofolio yang dialokasikan diantara uang dan aset alternatif. 

Fungsi permintaan uang dalam teori portofolio mengasumsikan permintaan uang 

bergantung pada pengembalian saham riil, pengembalian obligasi riil yang 

diharapkan, tingkat inflasi yang diharapkan, dan kekayaan riil. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kenaikan dalam pengembalian 

saham riil dan pengembalian obligasi riil yang diharapakan menurunkan 

permintaan uang, kerena uang menjadi kurang menarik. Kenaikan dalam kekayaan 

riil  meningkatkan permintaan uang, karena kekayaan yang lebih tinggi berarti 

portofolio yang lebih besar.  

Teori portofolio bermanfaat untuk mempelajari permintaan uang 

bergantung pada ukuran uang manakah yang kita gunakan. Ukuran uang yang 

paling sempit (M1) adalah aset yang didominasi  (dominated assets); sebagai 

penyimpan nilai, uang eksis sepanjang aset-aset lain dalam kondisi lebih baik. Jadi, 

tidak optimal bagi orang-orang untuk memegang uang sebagai bagian dari 
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portofolio mereka, dan teori portofolio tidak dapat menjelaskan permintaan 

terhadap bentuk uang yang didominasi ini. Ukuran uang yang lebih luas mencakup 

banyak aset yang mendominasi mata uang dan rekening cek, sehingga pendekatan 

portofolio terhadap permintaan uang merupakan teori yang baik untuk menjelaskan 

permintaan terhadap M2 atau M3 (Mankiw : 2000). 

 

5.7.  Teori Kuantitas Modern dari Friedman 

Teori kuantitas modern dari permintaan uang di bangun berdasarkan teori 

kuantitas uang dengan menekankan kekhasan kepemilikan uang sebagai media 

pertukaran. Kekhasan ini karena memandang permintaan uang mirip permintaan 

akan suatu barang yang dipengaruhi oleh tiga hal yaitu; total kekayaan yang 

merupakan kendala anggaran (budget constraint) dalam perilaku konsumen, harga 

dari masing-masing bentuk kekayaan, serta selera dan preferensi (taste and 

preference) pemilik kekayaan (Jansen : 2002). 

Teori kuantitas modern menekankan permintaan uang dari keuntungan dari 

proses subtitusi antar bentuk kekayaan seperti uang, obigasi, saham, surat berharga, 

dan bentuk kekayaan yang lain baik manusiawi maupun nonmanusiawi. Permintaan 

uang terhadap bentuk kekayaan di atas sangat dipengaruhi oleh hasil (return) yang 

akan diterima oleh pemilik kekayaan di masa yang akan datang. 

Dalam teori permintaan uangnya, Friedman menganggap bahwa pemilik 

kekayaan memutuskan aktiva-aktiva apa yang akan dipegang atas dasar 

perbandingan manfaat, selera dan jumlah kekayaanya. Pengertian kekayaan dari 

Friedman tidak hanya berbentuk uang atau bisa diubah atau dijual menjadi uang, 
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tetapi juga termasuk nilai dari aliran penghasilan ditahun-tahun mendatang dari 

tenaga kerjanya. Kekayaan tidak lain adalah nalai sekarang dari aliran penghasilan 

yang diharapakan dari aktiva-aktiva yang dipegang. Pengertian kedua yang penting 

adalah “manfaat”. Manfaat (returns) dari setiap bentuk aktiva merupakan faktor 

pertimbangan untuk memutuskan berapa jumlah dari masing-masing bantuk aktiva 

yang akan dipegang tersebut. 

Dalam melakukan perumusan fungsi permintaan uang (permintaan total 

uang, Friedman tidak menganal pembagian motif memegang uang seperti Keynes), 

Friedman melakukan beberapa penyederhanaan. Ia menganggap pemilik kekayaan 

bisa memilih lima bentuk kekayaan untuk dipegang, yaitu: uang tunai, obligasi, 

saham atau equities, barang-barang fisik bukan manusia, dan kekayaan manusiawi 

/ human capital. 

 

6.  Produk Domestik Bruto (PDB) 

Pendapatan dalam penelitian ini di definisikan sebagai produk domestik 

bruto (PDB). Di negara-negara berkembang, konsep produk domestik bruto adalah 

konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional 

lainya. Produk domestik bruto adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa di dalam 

suatu negara yang diproduksikan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara 

tersebut dan warga negara asingdalam satu tahun tertentu (Sukirno, 1999: 33). 

Produk domestik bruto adalah satu indikator penting untuk mengetahui 

kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk 

Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga 
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konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh 

seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga 

berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 

menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan 

harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.  

PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan 

struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan 

ekonomi dari tahun ke tahun. 

 

6.1. Konsep Produk Domestik Bruto (PDB) 

 Pertumbuhan suatu peekonomian diukur dari pertumbuhan sebenarnya 

dalam barang dan jasa yang diproduksikan. Untuk dapat menghitung kenaikan 

tersebut daritahun ke tahun barang dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada 

harga yang tetap, yaitu harga barang dan jasa yang berlaku pada satu tahun tertentu 

yang seterusnya digunakanuntuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada 

tahun-tahun yang lain. Nilai yang didapat dari perhitungan dengan cara ini disebut 

produk domestik bruto harga konstan. Produk domestik bruto menurut harga 

konstan ini lebih mencerminkan pertumbuhan uotput atau produksi yang 

sesungguhnya terjadi (Wijaya, 1990: 16). 
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 Teori yang digunakan yang terkait dengan variabel produk domestik bruto 

ini adalah teori ini kuatitas dari marshall yang memperhatikan hubungan antara 

jumlah uang beredar dengan pendapatan. Rumus marshall adalah: 

 

M=kY.M 

 

Keterangan: 

M : Jumlah uang beredar 

K : Koefisien yang mengukur keseimbangan antara kedua sisi persamaa 

Y : Pendapatan 

Dalam perumusan marshall ini terlihat bahwa perubahan jumlah uang 

beredar atau perubahan permintaan terhadap uang untuk disimpan dalam bentuk 

liquiditas telah membawa pengaruh utama yang terhadap pendapatan untuk 

kemudian terhadap warga. 

 

6.2.  Pengaruh  Produk  Domestik  Bruto  Terhadap  Jumlah  Uang Beredar 

Produk Domestik Bruto merupakan ukuran tingkat kegiatan ekonomi suatu 

negara, namun demikian Produk domestik bruto bukanlah merupakan indeks atau 

pengukur kesejahteraan yang memuaskan, meskipun demikian perlu memasukan 

variabel pendapatan dalam analisis jumlah uang beredar, karena memiliki prinsip 



31 
 

 
 

dasar yang sama yaitu tindakan memilih dari individu sebagai pemilik kekayaan. 

Masyarakat yang pendapatanya tinggi akan mendorong bank-bank umum untuk 

meningkatkan pemberian jaminan kredit pinjaman kepada masyarakat, sehingga 

jumlah uang beredar meningkat. 

Dalam jangka panjang Produk Domestik Bruto dapat mempengaruhi jumlah 

uang beredar untuk dapat menghitung kenaikan tersebut dari tahun ke tahun, barang 

dan jasa yang dihasilkan haruslah dihitung pada harga yang tetap, yaitu harga 

barang barang yang brelaku pada satu tahun tertentu yang seterusnya digunakan 

untuk menilai barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun ke tahun berikutnya. 

Pendapatan Nasional menggambarkan tingkat produksi negara yang dicapai 

dalam satu tahun tertentu dan perubahannya dari tahun ke tahun. Maka ia 

mempunyai peranan penting dalam menggambarkan (i) tingkat kegiatan ekonomi 

yang dicapai, dan (ii) perubahan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Produk 

nasional atau pendapatan nasional adalah istilah yang menerapkan tentang nilai 

barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan sesuatu negara dalam suatu tahun 

tertentu (Sukirno, 2004 : 17) 

Implikasi dari teori Fisher bahwa jumlah uang beredar didalam masyarakat 

merupakan suatu proporsi tertentu dari volume transaksi, dan volume transaksi 

merupakan suatu proporsi konstan pula dari tingkat output masyarakat (pendapatan 

nasional). Jadi jumlah uang pada analisa akhir ditentukan oleh tingkat pendapatan 

nasional saja (Boediono, 2005 : 20). 
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7. Suku Bunga 

Menurut Keynes (1936) suku bunga merupakan harga dari penggunaan 

uang. Sedangkan menurut Hubbard (1997), bunga adalah biaya yang harus dibayar 

atas pinjaman yang diterima dan imbalan atas investasinya. Suku bunga 

mempengaruhi keputusan individu terhadap pilahan membelanjakan uang lebih 

banyak atau menabung (Laksomono : 2001). 

Para ekonom membagi tingkat suku bunga atas dua yaitu, tingkat bunga 

nominal (nominal interest rate) dan tingkat bunga riil (real interest rate). Para 

ekonom menyebutkan tingkat bunga yang dibayar bank sebagai tingkat bunga 

nominal dan kenaikan dalam daya beli Anda dengan tingkat bunga riil. Tingkat 

bunga nominal biasa juga disebut biaya peluang (opportunity cost) dari memegang 

uang: biaya yang timbul karena Anda lebih memilih suka memegang uang 

ketimbang obligasi. 

Dapat juga di katakan bahwa tingkat bunga riil adalah perbedaan di antara 

tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi. Kalau diatur kembali persamaan ini, 

dapat dilihat bahwa tingkat bunga nominal adalah jumlah tingkat bunga riil dan 

tingkat inflasi. 

Menurut Fisher (Fisher Equation). Hal ini menunjukkan tingkat bunga bisa 

berubah karena dua alasan : karena tingkat bunga riil berubah atau karena tingkat 

inflasi berubah. Menurut persamaan Fisher di atas, kenaikan 1 persen dalam tingkat 

inflasi sebaliknya menyebabkan kenaikan 1 persen dalam tingkat bunga nominal. 
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Hubungan satu-untuk-satu antara tingkat inflasi dan tingkat bunga nominal disebut 

efek Fisher (Fisher Effect) (Mankiw : 2003).  

 

8. Suku Bunga BI rate 

BI Rate adalah kebijakan nilai suku bunga yang ditetapkan oleh Bank 

Indonesia yang bersangkutan dengan kebijakan moneter yang akan diterapkan pada 

masyarakat seluruh Indonesia. BI Rate ditetapkan setiap bulan melalui rapat 

anggota dewan gubernur dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian baik di 

Indonesia maupun situasi perekonomian global secara umum. Hasil rapat inilah 

yang diterjemahkan menjadi kebijakan moneter untuk penentuan suku bunga yang 

dipakai sebagai acuan bank-bank yang lainnya di Indonesia. 

Faktor penentu utama dari penetapan nilai BI Rate adalah inflasi di 

Indonesia. Inflasi dipengaruhi oleh banyaknya peredaran mata uang di dalam negri 

dan jumlah produksi dan permintaan masyarakat yang berakibat pada naik-turunnya 

harg-harga. Jika inflasi naik maka BI Rate juga ikut naik, dan sebaliknya jika inflasi 

turun maka Bank Indonesia akan menurunkan besaran BI Rate. Imbas dari 

perubahan nilai BI Rate tidak hanya pada naik-turunya harga saja, melainkan 

terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara secara global. 

Saat nilai inflasi meningkat, maka suku bunga kredit dan deposito juga akan 

naik sehingga mengurangi laju peredaran mata uang di masyarakat. Sedangkan jika 

perekonomian sedang lemah, maka Bank Indonesia akan menurunkan BI 

Rate untuk menstimulus perkembangan industri kecil dan sektor perekonomian 
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lainnya. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mengendalikan laju inflasi 

agar perekonomian negara tetap stabil. 

Dalam hubungannya dengan perekonomian masyarakat, penetapan nilai 

BI Rate juga sangat mempengaruhi kondisi perekonomian sehari-hari. Misalnya 

ketika harga bahan-bahan pokok melonjak tajam karena kesulitan panen atau 

kelangkaan bahan pokok tertentu, maka BI Rate akan turun untuk memacu 

perputaran kredit di masyarakat. Dengan membaiknya perekonomian dan 

bertambahnya peredaran uang, diharapkan harga bahan pokok tersebut menjadi 

turun dan kemudian stabil kembali. Sedangkan dalam mencegah inflasi, 

BI Rate juga sangat penting untuk mengontrol uang yang beredar di masyarakat. 

Saat terjadi kenaikan inflasi, lembaga bank lebih suka menyimpan uangnya pada 

Bank Indonesia sehingga perlahan-lahan uang yang beredar akan berkurang. 

C. Hubungan Variabel 

2.1. Hubungan Teoritis Antara PDB dan Permintaan Uang 

Dalam teori kuantitas uang Fisher dan teori permintaan uang Keynes 

terutama untuk tujuan transaksi menyatakan bahwa permintaan uang tergantung 

dari pendapatan. Makin tinggi pendapatan, maka makin besar keinginan akan uang 

kas. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat yang tingkat pendapatannya 

tinggi, biasanya akan melakukan transaksi yang lebih banyak dibandingkan 

masyarakat yang pendapatannya lebih rendah. Artinya bila pendapatan meningkat, 
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maka pengeluaran semakin banyak pula sehingga permintaan uang untuk transaksi 

meningkat (Nopirin, 2009). 

 

2.2. Hubungan Teoritis Antara Suku Bunga dan Permintaan Uang 

Berdasarkan teori Keynes, permintaan uang untuk tujuan spekulasi adalah 

penting dimana permintaan uang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. 

Maksudnya perubahan tingkat bunga akan menimbulkan perubahan yang besar 

kepada permintaan uang untuk spekulasi (dan permintaan uang secara 

keseluruhan). Hasil analisis ini juga sesuai dengan teori Milton Friedman yang 

menyatakan bahwa suku bunga yang tinggi mendorong orang membeli lebih 

banyak obligasi dan ekuiti dan mengurangi pemegangan uang. Hal ini berarti bahwa 

permintaan uang berkurang bila suku bunga meningkat. 

Artinya uang mempunyai hubungan negatif dengan tingkat suku bunga. 

Keynes menyatakan bahwa masyarakat mempunyai keyakinan adanya suatu tingkat 

bunga normal. Jika surat berharga dipegang pada waktu tingkat bunga naik, maka 

akan terjadi kerugian. Hal ini dapat dihindari dengan cara mengurangi surat 

berharga dan menambah uang kas. Makin tinggi tingkat bunga, makin tinggi pula 

ongkos memegang uang kas sehingga keinginan memegang uang kas turun. 

Sebaliknya, apabila tingkat bunga turun berarti ongkos memegang uang kas juga 

semakin rendah sehingga permintaan uang kas naik (Nopirin, 2009). 
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D. Kerangka Pikir Penelitian 

Di dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

pendapatan dan tingkat bunga terhadap permintaan uang adalah teori permintaan 

uang Keynes. Dimana menurut Keynes motif masyarakat memegang uang, yaitu 

motif transaksi dan motif berjaga-jaga dipengaruhi oleh pendapatan sedangkan 

motif spekulasi dipengaruhi oleh tingkat bunga. mengenai berbagai hubungan 

antara variabel independen (Produk domestik bruto (PDB) dan suku bunga BI rate 

dengan mengguunakan suku bunga riil diukur berdasarkan suku bunga BI rate yang 

disesuaikan dengan inflasi dalam persen. dan variabel dependen (Permintaan uang 

dengan menggunakan jumlah uang beredar), sebagaimana dijelaskan diatas dan 

disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan 

tahun 2017, maka faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang di Indonesia 

dapat digambarkan dengan mengembangkan model sebagai berikut: 

Gambar 2.4 Skema Kerangka Pikir Penelitian  
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Suku Bunga BI rate 
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E.    Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun dan kemudian akan 

diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan (Kuncoro, 2013:96). 

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara atau dugaan sementara 

hubungan antar variabel-variabel penelitian dan menjawab permasalah yang 

diajukan dalam penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. 

Berdasarkan landasan teori. Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:  

1. Diduga bahwa peningkatan produk domestik bruto (PDB) berpenagruh positif 

dan signifikan terhadap permintaan uang. 

2.   Diduga bahwa peningkatan tingkat suku bunga BI rate berpengaruh Positif dan 

signifikan terhadap permintaan uang. 

 


