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Abstract
Inflation is one of the effects of the prolonged economic crisis that hit the country. Inflation is a situation where
there is a sharp price increase (Absolute) That continues for a certain period of time. The purpose of this
research is to analyze monetary policy conducted by Bank Indonesia and the influence of SBI rate, exchange
rate (IDR / USD) and money supply to inflation rate. The method used is multiple linear regression based on
the test results showed the effect of variable on the money supply, SBI rate, and exchange rate (Rp / USD) in
2007 until 2016. By using SPSS sofeware obtained from the research results are SBI rates and Exchange rate
(Rp / USD) has an effect on and significant to inflation while Money supply has negatively Influence to
Inflation.
Keywords: money supply, SBI rate, exchange rate, inflation

Abstrak
Inflasi merupakan efek yang timbul akibat krisis ekonomi yang melanda suatu negara. Inflasi adalah situasi
dimana harga-harga barang secara umum naik terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Tujuan dari penelitian
ini adalah untuk menganlisis kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan menganalisis
pengaruh suku bunga SBI, nilai tukar rupiah, dan jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi. Data yang
digunakan adalah data kurun waktu 2007-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga SBI dan nilai tukar rupiah
berpengaruh signifikan terhadap tingkat inflasi, sedangkan jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap
tingkat inflasi.
Kata kunci: jumlah uang beredar, suku bunga SBI, nilai tukar, inflasi

I. PENDAHULUAN
Inflasi merupakan salah satu
indikator perekonomian yang penting, laju
perubahannya selalu di upayakan rendah
dan stabil agar supaya tidak menimbulkan
penyakit makro ekonomi yang nantinya
akan memberikan dampak ketidakstabilan
dalam perekonomian. Apabila besaran
investasi
berkurang
hal
iniakan
menyebabkan pendapatan nasional akan
menurun, yang merupakan gambaran dari
pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya
akan mempengaruhi kestabilan kegiatan
suatu perekonomian yakni sebagai roda
pembangunan.
Perubahan dalam jumlah uang
beredar akan berpengaruh terhadap
kegiatan perekonomian di berbagai sektor.

Peningkatan jumlah uang beredar yang
berlebihan dapat mendorong peningkatan
harga (inflasi tinggi) melebihi tingkat yang
diharapkan sehingga dalam jangka panjang
dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi.
Sebaliknya, apabila peningkatan jumlah
uang beredar sangat rendah maka kelesuan
ekonomi akan terjadi. Apabila hal ini
berlangsung terus menerus, kemakmuran
masyarakat secara keseluruhan pada
gilirannya akan mengalami penurunan.
Dengan demikian pengelolaan jumlah
uang beredar harus selalu dilakukan
dengan
hati-hati
dengan
mempertimbangkan pengaruh yang akan
terjadi (Angraini 2012:1 ) Krisis moneter
yang terjadi pada tahun 1998 telah
membuat perekonomian Indonesia menjadi
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tidak stabil dikarenakan adanya kenaikan
inflasi. Kenaikan inflasi telah meningkat
hingga mencapai 77.63% pada saat itu.
Menurut Atmadja (1999:63), inflasi di
Indonesia dipicu oleh kenaikan harga
komoditi impor (imported inflation) dan
membengkaknya hutang luar negeri akibat
dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika dan mata uang
asing
lainnya.
Akibatnya,
untuk
mengendalikan tekanan inflasi, maka
terlebih
dahulu
harus
dilakukan
penstabilan nilai tukar rupiah terhadap
valuta asing, khususnya dolar Amerika.
Menurut Arimurti dan Trisnanto (2011:6)
implementasi
Inflation
Targeting
Framework (ITF) pada tahun 2005
menjadi tonggak sejarah perubahan

kerangka
kebijakan
moneter
yang
dilakukan pasca krisis ekonomi di
Indonesia.
Pada
prinsipnya
kerangka
kebijakan moneter tersebut adalah dalam
rangka mengadopsi kerangka kebijakan
yang lebih kredibel, yang mengacu pada
penggunaan
suku
bunga
sebagai
operational target dan kebijakan yang
bersifat antisipatif. ITF diharapkan dapat
mengubah back ward looking expectation,
yang menjadi sumber masih tingginya
inflasi,
menjadi
forward
looking
expectation. Dengan demikian, diharapkan
ITF
dapat
mendorong
penurunan
persistensi
inflasi.
Untuk
melihat
perkembangan inflasi hingga saat ini pada
Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1
Tingkat Inflasi di indonesia
Tahun 2007 - 2016

Sumber:Badan pusat Statistik/ Bank Indonesia, diolah

Berdasarkan Gambar 1 dapat
dilihat perkembangan inflasi selama
periode 2007 sampai 2016 yang
mengalami fluktuasi yang beragam inflasi
tertinggi terjadi pada periode 2008 sebesar
11.06% kemudian bergerak turun pada
periode 2009 sebesar 2.78% setelah itu
naik kembali pada tahun 2010 yaitu
sebesar 6.96% dikarenakan pada saat itu

terjada krisis global yang melanda dunia
sehingga
berdampak
buruk
bagi
perekonomian di Indonesia. Dalam
perkembangnya setiap tahun Inflasi
terendah diperoleh pada periode 2009
yaitu sebesar 2.78% namun kemudian
mengalami kenaikan pada periode 2010
yaitu sebesar 6.69% dan kemudian
mengalami penurunan pada periode 2011
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sebesar
3.79%
hingga
kemudian
mengalami kenaikan pada periode 2013
sebesar 8.38% yang menyebabkan
persentase pertumbuhan ekonomi menjadi
tidak berarti kemudian berdampak pada
naiknya angka kemiskinan di Indonesia.
Salah satu faktor yang mempengaruhi
perubahan inflasi di Indonesia yaitu suku
bunga acuan bank indonesia atau dengan
kata lain BI Rate yang menjadi signal bagi
perbankan untuk menetapkan tingkat suku
bunganya seperti tabungan, deposito dan
kredit. Menurut Yodi atmaja (2012:3)
Tingkat
suku
bunga
akan
mempengaruhi beberapa variabel makro
ekonomi yang kemudian diteruskan
kepada
inflasi.
Perubahan
berupa
peningkatan level BI Rate bertujuan untuk
mengurangi laju aktifitas ekonomi yang
mampu memicu inflasi. Pada saat level BI
Rate naik maka suku bunga kredit dan
deposito pun akan mengalami kenaikan.
Ketika suku bunga deposito naik,
masyarakat akan cenderung menyimpan
uangnya di bank dan jumlah uang yang
beredar berkurang. Pada suku bunga
kredit, kenaikan suku bunga akan
merangsang para pelaku usaha untuk
mengurangi investasinya karena biaya
modal semakin tinggi. Hal demikianlah
yang meredam aktivitas ekonomi dan pada
akhirnya mengurangi tekanan inflasi.
Penurunan suku bunga BI Rate
menurunkan suku bunga kredit sehingga
permintaan akan kredit dari perusahaan
dan rumah tangga akan meningkat.
Penurunan suku bunga kredit juga akan
menurunkan biaya modal perusahaan
untuk melakukan investasi. Ini semua akan
meningkatkan aktifitas konsumsi dan
investasi sehingga aktifitas perekonomian
semakin bergairah. Sebaliknya, apabila
tekanan inflasi mengalami kenaikan, Bank
Indonesia merespon dengan menaikkan
suku bunga BI Rate untuk mengerem
aktifitas perekonomian yang terlalu cepat
sehingga mengurangi tekanan inflasi
(Bank Indonesia, 2013) Otoritas moneter
akan menaikan suku bunganya untuk
mempengaruhi suku bunga perbankan

yaitu suku bunga tabungan, deposito, dan
kredit. Kenaikan pada suku bunga
tabungan dan deposito akan membuat
seseorang atau masyarakat akan cenderung
menyimpan uangnya di bank sehingga
jumlah uang beredar akan berkurang. Juga
kenaikan pada suku bunga kredit akan
membuat permintaan kredit dari seseorang
atau perusahaan akan menurun sehingga
tidak ada lagi penambahan kapasitas
produksi dengan demikian pada akhirnya
akan menurunkan tekanan inflasi.
Laju pertumbuhan uang beredar
yang tinggi secara berkelanjutan akan
menghasilkan laju inflasi yang tinggi dan
laju pertumbuhan uang beredar yang
rendah
pada
gilirannya
akan
mengakibatkan laju inflasi rendah.
Selanjutnya pernyataan bahwa inflasi
merupakan
fenomena
moneter
mengandung arti bahwa laju inflasi yang
tinggi tidak akan berlangsung terus apabila
tidak disertai dengan laju pertumbuhan
uang beredar yang tinggi ( Dornbusch dan
Fischer, 1997:589). Ini dapat di simpulkan
bahwa hubungan jumlah uang beredar
dengan inflasi memiliki sifat korelasi
positif dimana jika ada peningkatan dalam
jumlah uang beredar maka akan
meningkatkan tingkat inflasi sebaliknya
jika ada penurunan dalam jumlah uang
beredar maka akan menurunkan tingkat
inflasi.
Ketika mata uang suatu negara
terapresiasi (nilainya naik secara relatif
terhadap mata uang lainnya), barang yang
di hasilkan oleh negara tersebut di luar
negeri menjadi mahal dan barang-barang
luar negeri di negara tersebut menjadi
lebih murah (asumsi harga domestik
konstan di kedua negara). Sebaliknya,
ketika
mata
uang
suatu
negara
terdepresiasi, barang – barang negara
tersebut yang di luar negeri menjadi lebih
murah dan barang-barang luar negeri di
negara tersebut menjadi lebih mahal
(Mishkin, 2009:111). Depresiasi nilai mata
uang suatu negara terhadap mata uang
negara
lain
akan
mengakibatkan
meningkatnya biaya untuk mengimpor
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barang seperti barang konsumsi, barang
modal dan bahan baku untuk di gunakan
dalam keperluan proses produksi.
Dari sisi penawaran inflasi timbul
karena adanya desakan biaya produksi
akibat dari naiknya harga-harga barang
dan jasa maupun faktor- faktor produksi di
luar negeri yang di impor. ini berarti para
produsen akan lebih banyak mengeluarkan
uangnya dalam hal ini adalah rupiah untuk
bisa mendapatkan mata uang Usdollar

sebagai alat transaksinya dengan tujuan
untuk mentransformasikannya kedalam
bentuk barang maupun jasa artinya ini
mengindikasikan
bahwa
Apabila
permintaan dollar meningkat akan
mengakibatkan melemahnya nilai mata
uang rupiah. Atau dengan kata lain Rupiah
terdepresiasi terhadap Us dollar yang
nantinya akan mempengaruhi tingkat
harga barang dalam negeri yang akan
berdampak
pada
tekanan
inflasi

II. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS
A. Landasan Teori
1. Teori Inflasi
Inflasi merupakan suatu keadaan
dimana kenaikkan harga – harga secara
tajam yang berlangsung terus menerus
dalam jangka waktu cukup lama. Seirama
dengan kenaikkan harga – harga tersebut,
nilai uang
turun secara tajam pula
sebanding dengan kenaikkan harga– harga
tersebut. (Khalwaty, 2000:6). Inflasi
merupakan variable makro ekonomi yang
dapat menguntungkan dan dapat pula

merugikan masyarakat secara umum serta
perusahaan pada khususnya. Inflasi pada
level
tertentu
dibutuhkan
untuk
merangsang
investasi.
Jika
inflasi
mengakibatkan pendapatan marjinal lebih
tinggi dari pada biaya marjinal, maka
perusahaan memperoleh peningkatan
keuntungan. Sebaliknya, apabila biaya
marjinal akibat inflasi lebih tinggi dari
pada
pendapatan
marjinal,
maka
perusahaan akan mengalami kerugian.
(Rahardja & Manurung, 2005).

2.Teori Tingkat Suku Bunga
a. Pengertian Tingkat Suku Bunga
Menurut (Multa, 1998: 92) yaitu harga
dari penggunaan uang atau bisa juga
dipandang sebagai sewa atas penggunaan
uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat
suku bunga memegang peranan penting
dalam
setiap
perekonomian
yang
menggunakan uang untuk penyimpanan
nilai (store of value).Sedangkan menurut
Tjahyadi (2005: 181) tingkat suku bunga
yaitu harga dari penggunaan uang atau
3. Teori Nilai Tukar (Exchange Rate)
a. Pengertian Nilai Tukar (Exchange
Rate)
Kurs (exchange rate) adalah harga
satu mata uang (yang diekspresikan)
terhadap mata uang lainnya. Kurs dapat
diekspresikan sebagai sejumlah mata uang
lokal yang dibutuhkan untuk membeli satu
unit mata uang asing (disebut direct quote)
atau sebaliknya sejumlah mata uang asing
yang dibutuhkan untuk membeli satu unit

bisa juga dipandang sebagai sewa atas
penggunaan uang untuk jangka waktu
tertentu. Tingkat suku bunga memegang
peranan
penting
dalam
setiap
perekonomian yang menggunakan uang
untuk penyimpanan nilai. Hal ini akan
mendorong naiknya permintaan kredit.
Kebijaksanaan suku bunga dengan kaitan
permintaan dan akhirnya terhadap jumlah
uang beredar, dipergunakan oleh Bank
Sentral sebagai salah alat kebijaksanaan
moneter.
mata uang lokal (disebut indirect quotes)
(Faisal, 2001). Pengertian lain dari nilai
tukar dikemukakan oleh Mankiw (2000)
kurs diantara dua negara adalah harga
dimana penduduk kedua negara saling
melakukan perdagangan. Nilai tukar dibagi
menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan
nilai tukar riil, nilai tukar nominal adalah
harga mata uang suatu negara dengan
negara lainnya, sedangkan nilai tukar riil
adalah nilai tukar nominal dibagi harga
relatif dalam negeri dan luar negeri (negara
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mitra dagang) kurs riil dijadikan sebagai
acuan untuk mengukur daya saing suatu
negara dengan negara lainnya.
3. Jumlah Uang Beredar
Definisi jumlah uang beredar
terbagi menjadi dua macam yaitu
(Triandaru, 2006) :
1)
Uang dalam arti sempit (M1)
Uang dalam arti sempit (narrow money)
adalah uang yang dianggap memiliki
likuiditas paling tinggi. Uang yang
dimasukkan dalam pengertian ini biasanya
adalah uang kartal dan uang giral, Uang
kartal adalah uang resmi yang dikeluarkan
oleh bank Indonesia berupa uang kertas
dan uang logam yang digunakan
masyarakat umum. Sedangkan uang giral
(demand deposit) adalah simpanan
masyarakat pada lembaga keuangan bank
berupa rekening giro, sehingga bentuk
persamaan M1 adalah :
B. Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilakukan oleh
Nova Riana (2008), dengan meninjau dari
analisa Regresi Liner Berganda ditemukan
bahwa perubahan suku bunga SBI,
perubahan nilai tukar, perubahan jumlah
uang beredar, memberikan respon terhadap
pengaruh perubahan inflasi. Dari analisa
Regresi Liner Berganda. hasil nilainya
menyatakan bahwa kejutan inflasi menjadi
penjelas terbesar fluktuasi perubahan suku
bunga SBI terhadap inflasi. pengaruh
kejutan perubahan inflasi terhadap
fluktuasi perubahan semakin menurun
namun tetap memberikan pengaruh yang
besar. Pada perubahan inflasi memberikan
pengaruh yang kecil dalam menjelaskan
variasi
perubahan
nilai
tukar,
perubahanjumlah uang beredar. Namun
pada kemampuan kejutan inflasi tersebut
semakin meningkat. Dalam kecepatan
penyesuaian nilai tukar cukup besar dan
signifikan
untuk
kembali
ke
keseimbangannya. Dengan menggunakan
III. METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Obyek Penelitian

M1=C+DD
Dimana : M1 : uang dalam arti sempit
C : currency, uang kartal
DD : demand deposit, uang kartal
Pengertian DD diatas hanya mencakup
saldo rekening koran atau giro milik
masyarakat umum yang disimpan di bank
dan belum digunakan untuk belanja atau
membayar.
2) Uang dalam arti luas (M2)
Uang dalam arti luas (broad maney) terdiri
atas uang dalam arti sempit (M1) ditambah
dengan rekening tabungan (saving deposit)
dan rekening deposito berjangka (time
deposit). Sehingga persamaan M2 adalah :
M2=M1+TD+SD
Dimana M2 : uang dalam arti luas
M1 : uang dalam arti sempit
TD : time deposit (deposito berjangka)
SD : saving deposit (saldo tabungan)
Regresi Linier Berganda juga menunjukan
bahwa jumlah uang beredar, suku bunga
SBI, nilai tukar dan Inflasi mempunyai
kontribusi yang cukup signifikan dalam
mempengaruhi inflasi di Indonesia.
Julaihah
dan
Insukindro
(2004)
menyatakan
bahwa
inflasi
sangat
mempengaruhi pergerakan jumlah uang
berdar, suku bunga SBI dan nilai tukar.
Bahkan, pengaruh inflasi mampu memberi
kontribusi dalam menjelaskan variabilitas
pertumbuhan ekonomi meskipun dalam
jangka panjang. Selanjutnya, Nuryati,
Siregar dan Ratnawati (2006) menyatakan
suku bunga SBI hanya berpengaruh pada
sangat kecil terhadap nilai tukar dan
tingkat harga. Walaupun terdapat beberapa
penelitian terdahulu mengenai dampak
kebijakan moneter terhadap variabel
ekonomi, penelitian ini tetap penting untuk
dilakukan. Pengukuran yang tepat
mengenai dampak perubahan kebijakan
moneter terhadap ekonomi..
Pengambilan data pada Inflasi suku
bunga SBI, Nilai Tukar Dollar dan Jumlah
uang beredar, selama periode 2007-2016
diperoleh dari wenside Bank Indonesia di
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laman www.bi.go dan juga dari webside
Badan Pusat Statistik BPS di laman
www.bps.go.id
B. Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh dataInflasi
suku bunga SBI, Nilai Tukar Rupiah
Terhadap Dollar dan Jumlah uang beredar.
Sedangkan data yang digunakan sebagai
sampel dalam penelitian ini adalah data
Inflasi suku bunga SBI, Nilai Tukar Dollar
dan Jumlah uang beredaryang dibatasi
pada data bulanan selama periode 20072016. Alasan pemilihan periode tahun
yang
digunakan
adalah
untuk
mendapatkan hasil yang lebih akurat
sesuai dengan keadaan sekarang ini.
Pemilihan data bulanan adalah untuk
menghindari bias yang terjadi akibat
kepanikan pasar dalam merekasi suatu
informasi, sehingga dengan penggunaan
data
bulanan
diharapkan
dengan
memperoleh hasil yang lebih akurat.
C.
Definisi Operasional Variabel
Penelitian ini menggunakan satu variabel
dependen dan tiga variabel independen.
Definisi Operasional masing-masing variabel
dalam penelitian ini sebagai berikut.
1. Inflasi
Inflasi adalah peristiwa atau peningkatan
harga-harga secara umum dan terusmenerus. Inflasi terjadi karena beberapa
faktor yang disebabkan oleh besarnya
biaya produksi dan biaya permintaan
barang.
Berikut
merupakan
cara
menghitung IHK (Soetanto, 2009) :

Keterangan :
Pn = Harga saat ini
Po= Harga tahun dasar
2. Suku Bunga SBI
Sertifikat Bank Indonesia (SBI) pada
prinsipnya adalah surat berharga atas
unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh
Bank Indonesia sebagai pengakuan utang
berjangka
waktu
pendek
dan

diperjualbelikan dengan diskonto (Siamat,
2005).
3. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar
Variabel perubahan kurs diukur dengan
menggunakan kurs sekarang dikurangi
dengan kurs kemarin dan dibagi dengan
kurs kemarin. Kurs yang dipakai adalah
Rata-rata Kurs tiap bulan. Variabel Kurs
diukur menggunakan Rata - rata kurs
tengah Dollar US terhadap Rupiah yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia setiap
bulannya.
4. Jumlah Uang Beredar Uang dalam
arti sempit (M1)
Uang dalam arti sempit (narrow
money) adalah uang yang dianggap
memiliki likuiditas paling tinggi. Uang
yang dimasukkan dalam pengertian ini
biasanya adalah uang kartal dan uang giral,
Uang kartal adalah uang resmi yang
dikeluarkan oleh bank Indonesia berupa
uang kertas dan uang logam yang
digunakan masyarakat umum. Sedangkan
uang giral (demand deposit) adalah
simpanan masyarakat pada lembaga
keuangan bank berupa rekening giro,
sehingga bentuk persamaan M1 adalah :
M1=C+DD
Dimana : M1 : uang dalam arti sempit
C : currency, uang kartal
DD : demand deposit, uang kartal
Metode Analisis
1. Uji asumsi klasik
Uji asumsi klasik bertujuan agar
hasil analisis regresi berganda memenuhi
kriteria BLUE ( Best Linear Unbiased
Estimate) yaitu data terdistribusi normal,
tidak terdapat gejala autokorelasi,tidak
terdapat multikolinearitas, dan tidak
bersifat heteroskedastis. Untuk penjelasan
dari masing-masing uji asumsi klasik
adalah sebagai berikut :
a) Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal. Seperti diketahui bahwa
uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai
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residual mengikuti distribusi normal. Jika
asumsi ini dilanggar maka uji statistik
menjadi tidak valid untuk jumlah sampel
kecil. terdapat dua cara untuk mendeteksi
apakah residual berdistribusi normal atau
tidak yaitu dengan analisis grafik.
b) Uji multikolinearitas
Uji mulltikolinearitas bertujuan
untuk menguji apakah model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel
bebas. Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel
bebas. Jika terjadi korelasi, maka variabelvariabel ini tidak ortogonal.
Variabel ortogonal adalah variabel
bebas yang nilai korelasi antar sesama
variabel bebas sama dengan nol. Untuk
mendeteksi
ada
atau
tidaknya
multikolenieritas di dalam model regresi
adalah dengan melihat nilai tolerence dan
lawannya, variance inflation factor (VIF).
Tolerance mengukur variabilitas variabel
bebas yang tepilih yang tidak dapat
dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai
tolerance yang rendah sama dengan nilai
VIF tinggi dan menunjukkan adanya
kolonieritas yang tinggi. Nilai cut off yang
umum digunakan adalah nilai tolerance ≤
0.10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10
c) Uji heteroskedastis
Menurut Ghozali (2013: 139) Uji
heteroskedastisitas
bertujuan
untuk
menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan
lain, jika variance dari residual satu
pengamatan kepengamatan lain berbeda
maka disebut heteroskedastisitas.
Dasar analisis untuk uji heteroskedastisitas
:
1)
Jika ada pola tertentu, seperti titik
yang ada membentuk pola tertentu teratur
(bergelombang,
melebur
kemudian
menyempit), maka mengindikasikan telah
terjadi heteroskedastisitas.
2)
Jika tidak ada pola yang jelas, serta
titik-titik menyebar diatas dan dibawah
angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
d)
Uji autokorelasi

Autokorelasi
muncul
karena
observasi yang berurutan sepanjang waktu
berkaitan satu sama lain. Masalah ini
timbul
karena
residual
(kesalahan
pengganggu) tidak bebas dari satu
observasi ke observasilainnya. Uji Durbin
Watson
hanya
digunakan
untuk
autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan
adanya intercept (konstanta) dalam model
regresi dan tidak ada variabel lag di antara
variabel bebas. Uji autokorelasi dilakukan
terhadap nilai Durbin-Watson dengan
tingkat keyakinan α sama dengan 5%
kriteria dengan pengujian yang digunakan
adalah sebagai berikut.
1)
Bila d < dl , tolak Ho ada korelasi
positif atau kecendrungan ρ = 1
2)
Bila dl < d < du kita tidak dapat
mengambil kesimpulan.
3)
Bila du < d < 4 – du, tidak ada
korelasi positif maupun negatif.
4)
Bila 4 – du < d < 3 – dl, tidak ada
kesimpulan.
5)
Bila d > 4 – dl, tolak Ho ada
korelasi negatif.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis regresi linier berganda
menurut Prayitno (2013: 116) digunakan
untuk mengetahui pengaruh antara dua
atau lebih variabel independen dengan satu
variabel dependen. Analisis ini juga untuk
memprediksikan nilai dari variabel
dependen
apabila
nilai
variabel
independen mengalami kenaikan atau
penurunan, dan untuk mengetahui arah
hubungan antara variabel independen
dengan variabel dependen apakah masingmasing variabel independen berhubungan
positif atau negatif. Persamaan regresi
yang dibentuk adalah sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3
Keterangan :
Y
X1
X2
X3
a
b (1,2.3)

3.

: Inflasi
: Suku Bunga SBI
: Nilai Tukar Dollar
: Jumlah Uang Beredar ( M2)
: nilai konstanta
: nilai koefisien regresi

Uji t
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Uji t menunjukan sejauh apa
pengaruh satu variabel bebas secara
individual dalam menerangkan variasi
variabel terikat. Hipotesis nol (H0) yang
hendak diuji apakah suatu parameter (bi)
sama dengan nol, atau apakah suatu
variabel
bebas
bukan
merupakan
penjelasan yang signifikan terhadap
variabel terikat. Hipotesis alternatifnya
(HA) suatu variabel tidak sama dengan
nol, atau variabel tersebut merupakan
penjelasan yang signifikan terhadap
variabel terikat.
a) Membuat formulasi hipotesis
Ho : Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Dollar
dan Jumlah Uang Beredar (M2) tidak
berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap Inflasi di Indonesia.
HA : Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Dollar
dan Jumlah Uang Beredar (M2)
berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap Inflasi di Indonesia.
b) Menentukan daerah kritis
Menggunakan derajat kepercayaan 95%
atau tingkat kesalahan 5% (α = 0,05).
c) Melihat sig t-hitung pada tabel
coefficients pada hasil output SPSS
d) Kriteria pengujian
Melihat tingkat signifikansi
e) Ho ditolak jika nilai Sig. <0,05
f) Ho diterima jika nilai Sig. >0,05
g) Menarik kesimpulan.
4.
Uji F
Uji ini digunakan untuk menguji signifikan
nilai koefisien korelasi beganda sehingga
diketahui apakah secara simultan antara
Suku Bunga SBI, Nilai Tukar Dollar dan
Jumlah Uang Beredar (M2) mempunyai
hubungan signifikan atau tidak terhadap
Inflasi di Indonesia. Adapun langkahlangkah uji statistiknya adalah :
a) Membuat formulasi hipotesis
Ho:
berarti
tidak
ada
pengaruh
signifikan antara Suku Bunga SBI, Nilai
Tukar Dollar dan Jumlah Uang Beredar
(M2) terhadap Inflasi di Indonesia.
5.

Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada
intinya
mengukur
seberapa
jauh
kemampuan model dalam menerangkan
variasi
variabel
independen.
Nilai
koefisien determinasi adalah antara nol
dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti
kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi variabel
dependen sangat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel
independen memberikan hampir semua
informasi
yang
dibutuhkan
untuk
memprediksi variasi variabel dependen
(Ghozali, 2013: 97).
IV. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
Dari data yang di uji semula
berjumlah 120 terpaksa di kurangkan
menjadi 32 data dikarenakan uji pada data
model pertama tidak memenuhi syarat
untuk uji asumsi klasik sebab data model
pertama di peroleh hasil Durbin Watson
sebesar 0.220 , Oleh karna itu data yang
out layer tersebut akan dikeluarkan satu
persatu sampai dengan tidak ada yang
melanggar Uji Asumsi Klasik,. Ada pun
data yang digunakan setelah mengalami
droping yaitu Model 2 yang digunakan
penguji untuk mendapatkan hasil di bawah
ini:
Hasil
untuk penelitian ini
berdasarkan uji koefisien determinasi
dapat dilihat nilai adjusted R square
sebesar 0.991 yang berarti variabilitas
variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh
variabilitas variabel bebas sebesar 99,1%.
sedangkan sisanya 9% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini. Dengan demikian, maka
Suku Bunga SBI ,Nilai Tukar Dollar Dan
Jumlah Uang Beredar memiliki hubungan
yang erat sebesar 99.1% terhadap Inflasi
di indonesia.
Berdasarkan hasil analisis regresi dan
pengujian hipotesis yang telah dilakukan
menggunakan program SPSS sebagai
berikut.
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1. Suku Bunga SBI
Hipotesa Ho:
1< 0, tidak ada
pengaruh atau ada pengaruh negatif SBI
terhadap Inflasi Ha: 1 > 0, ada pengaruh
positif SBI terhadap Inflasi , Tanda dari
koefisien yang dihasilkan oleh perhitungan
regresi sesuai dengan teori yang ada,
dimana semakin tinggi SBI maka semakin
tinggi Inflasi. Nilai Sig SBI terhadap
Inflasi adalah sebesar 0.000 <0,05, oleh
karena itu disimpulkan bahwa SBI
memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap Inflasi
2. Nilai Tukar Dollar
Hipotesa Ho :  2 < 0, tidak ada pengaruh
atau ada pengaruh negatif Nilai Tukar
terhadap Inflasi Ha :  2 > 0, ada
pengaruh positif Nilai Tukar terhadap
Inflasi dan signifikan secara statistic.
Tanda dari koefisien yang dihasilkan oleh
perhitungan regresi tidak sesuai dengan
teori yang ada, dimana teori mengatakan
semakin tinggi Nilai Tukar maka semakin
tinggi nilai Inflasi. Nilai Sig Nilai Tukar
Dollar terhadap Inflasi adalah sebesar
0,000 <0.05,oleh karena itu di simpulkan
bahwa Nilai Tukar memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap Inflasi
3. Jumlah Uang Beredar
hipotesa yang diajukan dalam peneltian ini
adalah Hipotes aHo:3<0, tidak ada
pengaruh atau ada pengaruh negatif JUB
terhadap Inflasi Ha:  3 > 0, ada pengaruh
positif JUB terhadap Inflasi dan signifikan
secara Statistic Terlihat bahwa koefisien
yang dihasilkan bertolak belakang dengan
teori yang ada, teori mengatakan jika JUB
meningkat maka Inflasi juga akan
meningkat. Nilai Sig JUB terhadap Inflasi
adalah sebesar 0.688 < 0.05, oleh karena
itu disimpulkan bahwa JUB memiliki
pengaruh yang negatif tidak signifikan
terhadap Inflasi.
Pengaruh Suku Bunga SBI terhadap
Inflasi
Kebijakan bunga rendah akan
mendorong masyarakat untuk memilih
investasi dan konsumsinya dari pada
menabung,
sebaliknya
kebijakan

meningkatkan suku bunga simpanan akan
menyebabkan masyarakat akan lebih
senang menabung dari pada melakukan
investasi atau konsumsi. Sehingga
mengartikan bahwa tingkat bunga rendah
masyarakat melakukan kegiatan pada pasar
uang/pasar modal dan sektor-sektor
produktif dari pada menabung. Pada saat
penelitian yang dilakukan terlihat bahwa
SBI berpengaruh positif dan signifikan
terhadap inflasi di Indonesia periode 20072016, ditunjukan dengan hasil perhitungan
melalui uji-t pada SPSS memiliki nilai Sig
adalah 0.000 dengan hasil tersebut
dikatakan bahwa pemerintah untuk
mengubah
SBI
efektif
dalam
mengendalikan tingkat inflasi. Penulis
menduga hal tersebut disebabkan karena
pada saat bunga tinggi masyarakat lebih
suka menabung di bank umum, dana yang
masuk ke bank umum akan dialokasikan
dalam pembelian SBI. Dana masyarakat
yang masuk ke bank umum dapat di
alokasikan berupa investasi dan pembelian
SBI. Implikasi, kenapa tidak sesuai dengan
teori , Salah satu alasan mungkin orang
yang menambah tabungan adalah produsen
yang mengalihkan anggaran produksinya
untuk ditabung di bank sehingga anggaran
yang tersedia untuk memproduksi barang
akan berkurang. Sehingga jumlah produksi
turun sehingga stok dipasar (penawaran)
turun akan menyebabkan harga naik
Pengaruh Nilai Tukar terhadap
Inflasi
Dalam penelitian yang dilakukan
terlihat bahwa nilai tukar berpengaruh
positif dan signifikan terhadap inflasi di
Indonesia periode 2007-2016, ditunjukan
dengan hasil perhitungan melalui uji-t
pada SPSS memiliki nilai Sig adalah 0.000
dengan hasil tersebut dapat dikatakan
bahwa kebijakan pemerintah untuk
mengubah nilai tukar efektif dalam
mengendalikan tingkat inflasi. Penulis
menduga hal tersebut disebabkan karena
terjadinya krisis dunia sehingga banyak
mata uang negara mengalami kenaikan hal
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ini tidak terlalu berpengaruh pada kegiatan
ekspor dan impor di indonesia.
Pengaruh Jumlah Uang Beredar
(M2) terhadap Inflasi
Tekanan inflasi di Indonesia disebabkan meningkatnya jumlah uang
beredar. inflasi adalah suatu kenaikan
harga yang terus menerus dari barangbarang dan jasa secara umum (bukan satu
macam barang saja) Jumlah uang beredar
didasarkan pada teori kuantitas bahwa
inflasi hanya terjadi jika ada penambahan
jumlah uang yang beredar. kebijakan dari
hubungan tersebut adalah bahwa inflasi
perlu dikendalikan untuk menekan laju
inflasi. Dalam penelitian ini yang
dilakukan terlihat bahwa JUB berpengaruh
negative dan tidak signifikan terhadap
inflasi di indonesia periode 2007-2016,
ditunjukan dengan hasil perhitungan
melalui uji-t pada SPSS memiliki nilai Sig
adalah 0.688 dengan hasil tersebut
dikatakan bahwa kebijakan pemerintah
untuk mengubah JUB tidak efektif dalam
mengendalikan tingkat inflasi. Penulis
menduga hal tersebut disebabkan karena
periode penelitian yang sangat singkat
sehingga tidak dapat secara tepat
memperlihatkan kondisi yang terjadi.
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Peneliatian ini dimaksidkan untuk
mengkaji pengaruh Suku Bunga SBI,Nilai
Tukar Dollar, Dan Jumlah Uang Beredar
terhadap inflasi di Indonesia kurun waktu
januari 2007 sampai Desember 2016
Dengan menggunakan OLS (Ordinari
Least Square ). Dari hasil analisis dan
pembahasan yang telah dilakukan dapat
diambil kesimpulan sebagi berikut.
1. Suku Bunga SBI berpengaruh Positif
dan Signifikan terhadap Tingkat Inflasi
di indonesia dan temuan ini tidak sesuai
dengan teori jika Suku Bunga
meningkat maka tingkat inflasi di
indonesia akan menurun. Dalam
penelitian yang telah dilakukan Suku

Bunga SBI mempunyai hubungan
Positif dengan tingkat Inflasi
2. Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap tingkat inflasi di indonesia dan
temuan ini tidak sesuai dengan teori
yang menunjukan bahwa jika tingkat
kurs Rupiah terdepresiasi terhadap
dollar, maka inflasi yang terjadi akan
semakin naik. Dalam penelitian yang
telah dilakukan tingkat kurs mempunyai
hubungan negatif dengan tingkat inflasi
3. Jumlah Uang Beredar berpengaruh
negatif dan tidak Signifikan terhadap
Tingkat Inflasi di indonesia dan temuan
ini sesuai dengan teori jika Jumlah
Uang Beredar (M2) bertambah maka
tingkat inflasi di indonesia akan
meningkat
4. Berdasarkan hasil
untuk penelitian
berdasarkan uji koefisien determinasi
dapat diketahui bahwa Suku Bunga
SBI,Nilai Tukar Dollar, Dan Jumlah
Uang Beredar memiliki hubungan yang
erat sebesar 99.1% terhadap Inflasi di
Indonesia tahun 2007 hingga 2016
B. Saran
Dari hasil empiris yang telah
dilakukan terhadap faktor-faktor yang
mempengaruhi inflasi di indonesia, maka
saran untuk kebijakan yang akan diambil
adalah sebagai berikut.
1. Terkait denganinflasi sebagai salah satu
indikator makroekonomi menunjukan
kondisi perekonomian maka pemerintah
harus mampu menstabilkan tingkat
inflasi. Hal yang bisa dilakukan adalah
dengan menjaga kestabilan harga
barang dalam negri dan menjaga
stabilnya biaya produksi agar tetap
dapat
melakukan
ekspor
tanpa
memberatkan para pengusaha
2. Memperkuat
koordinasi
Tim
Pengendali Inflasi(TPI) dan Ti,
Pengendali
Inflasi
Daerah
(TPID),dalam rangka akslerasi dan
implementasi roadmap pengendali
inflasi nasional dan daerah . Pada saat
ini sudah ada 430 TPID di seluruh
Indonesia ingin berkoordinasi akan
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3.

4.

5.

6.

dilakukan
untuk
implementasi
Pengendalian inflasi
Mengingat kurs memberikan pengaruh
yang negatif terhadap inflasi dalam
jangka pendek maupun panjang maka
otoritas moneter harus mampu menjaga
stabilitas tingkat nilai tukar Rupiah
Terhadap Dollar . Selain itu pemerintah
juga harus melakukan beberapa
tindakan
apabila
Rupiah
terus
Terdepresiasi
Menjaga pasar valas atau market
confidace
melalui
pengendalian
volatilitas melalui nilai tukar rupiah
Memelihara market confidance atas
pasar Surat Utang Negara (SUN)
melalui pembelian di pasar sekunder
dengan tetap memperhatikan pada
dampaknya akan ketersediaan SUN
bagi inflow dan likuiditas rupiah di
pasar Uang
Jumlah Uang Beredar memiliki
pengaruh yang positif terhadap inflasi
untuk iti, pemerintah harus senantiasa
menstabilkan kedua variabel tersebut,
karena makin tinggi jumlah uang
beredar
maka
makin
besar
kemungkinan terjadi kenaikan tingkat
inflasi
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