
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Inflasi 

Inflasi memiliki definisi yang sangat beragam yang dapat ditemukan 

dalam literature ekonomi. Keanekaragaman dari definisi inflasi ini pun 

terjadi karena adanya berbagai hubungan yang sangat erat antara inflasi 

dengan sektor-sektor perekonomian, sehingga hal tersebut menciptakan 

berbagai jenis pengertian maupun pandangan yang berbeda mengenai inflasi 

termasuk dalam menyikapi permasalahan yang disebabkan oleh adanya 

inflasi. 

Inflasi dalam pengertian luas adalah kenaikan harga yang terjadi 

secara umum dan terus-menerus sehubungan dengan adanya mekanisme 

pasar. Inflasi menjadi suatu fenomena dan dilema ekonomi bagi seluruh 

negara karena menurunnya daya beli masyarakat akan diikuti dengan 

menurunnya nilai riil mata uang negara.   

Adapun pengertian inflasi menurut beberapa ahli adalah sebagai 

berikut: 

1. Boediono (2005) mengatakan bahwa inflasi merupakan suatu 

kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Ketika 

harga dari satu atau beberapa barang naik, maka hal tersebut belum bisa 

dikatakan sebagai inflasi. Namun jika harga barang naik secara meluas 



dan menyebabkan naiknya sebagian besar dari barang-barang lainnya 

maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai inflasi. 

2. Winardi (1998) mengatakan bahwa inflasi adalah suatu periode pada 

masa tertentu yang terjadi ketika kekuatan dalam membeli terhadap 

kesatuan moneter menurun, serta nilai uang yang didepositokan beredar 

lebih banyak dibandingkan atas jumlah barang atau pun jasa yang 

ditawarkan.  

3. Lehner dalam Utomo (2006) mengatakan bahwa inflasi merupakan 

keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan terhadap barang-barang 

dalam perekonomian secara keseluruhan.  

 

2. Teori Inflasi 

Ada tiga macam teori yang membahas mengenai inflasi, yaitu: teori 

kuantitas, teori Keynes dan teori strukturalis.  

1. Teori Kuantitas 

Teori kuantitas dikenal juga dengan teori Irving Fisher. Menurut 

teori ini, inflasi terjadi karena adanya pengaruh dari banyaknya jumlah 

uang yang beredar dan ekspetasi masyarakat mengenai kenaikan harga. 

Dalam ranah jumlah uang yang beredar, meskipun terjadi kenaikan harga 

tetapi tidak diikuti dengan penambahan volume jumlah uang yang 

beredar (baik dalam penambahan uang kartal maupun uang giral), maka 

hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk dari terjadinya inflasi. 

Inflasi hanya akan terjadi jika jumlah uang yang beredar mengalami 



peningkatan. Sementara dalam ranah ekspetasi atau harapan masyarakat 

mengenai kenaikan harga, ada tiga kemungkinan keadaan yang dapat 

terjadi sebagai akibat adanya inflasi yaitu: pertama, ketika masyarakat 

belum memperkirakan kenaikan harga yang akan terjadi di waktu 

mendatang. Kedua, ketika masyarakat mulai menyadari telah terjadi 

inflasi dan memperkirakan adanya kenaikan harga di waktu mendatang. 

Ketiga, keadaan dimana telah terjadi hiperinflasi. Keadaan ini merupakan 

keadaan disaat masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap nilai 

mata uang. Biasanya keadaan ini ditandai dengan adanya peredaraan 

uang dengan sangat cepat (velocity of circulation yang meningkat). 

 

2.  Teori Keynes 

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena adanya 

perilaku masyarakat yang ingin hidup diluar batas kemampuan 

ekonominya, sehingga permintaan masyarakat terhadap barang akan 

melebihi jumlah yang telah tersedia. Biasanya masyarakat yang termasuk 

dalam golongan ini akan mengusahakan untuk memperoleh dana 

tambahan diluar batas kemampuan ekonominya sehingga segala bentuk 

keinginannya dapat terpenuhi. Keadaan yang demikian bisa 

menyebabkan terjadinya inflationary gap. Dimana jumlah permintaan 

barang mengalami peningkatan pada tingkat harga yang berlaku dan 

melebihi dari jumlah maksimum barang-barang yang bisa dihasilkan oleh 

masyarakat sehingga harga-harga menjadi naik dan rencana pembelian 



barang tidak dapat dipenuhi. Di periode yang selanjutnya, masyarakat 

akan berusaha untuk memperoleh dana dalam keadaan besar (misalnya: 

melakukan percetakan uang baru, melakukan pengkreditan pada bank 

serta melakukan permintaan terhadap kenaikan gaji). Tentunya hal ini 

akan membuat proses inflasi terus berjalan selama semua golongan 

masyarakat melakukan permintaan yang efektif melebihi jumlah output 

yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Pada akhirnya inflasi akan selalu 

diikuti dengan adanya redistribusi pendapatan. 

 

3.  Teori Strukturalis 

Teori ini melihat pada saat terjadi inflasi dalam jangka panjang 

dikarenakan teori ini membahas mengenai kekakuan struktur ekonomi 

terutama yang terjadi pada negara berkembang. Menurut teori 

strukturalis, kekakuan atau ketidakelastisan yang terjadi disebabkan 

karena adanya kekakuan dari penerimaan impor serta adanya kekakuan 

penawaran bahan makanan di negara berkembang. Kekakuan dari 

penerimaan impor terjadi karena adanya nilai ekspor yang tumbuh relatif 

kecil dari sektor lain, dimana dalam pasar dunia barang-barang ekspor 

tidak mengalami keuntungan atau dengan kata lain term of trade-nya 

semakin memburuk sehingga produksi barang-barang ekspor tidak elastis 

terhadap kenaikan harga dan pemerintah biasanya akan melakukan 

import substitution strategy atau menggalakkan produksi dalam negeri 

untuk barang-barang yang sebelumnya di impor. Sementara kekakuan 



penawaran bahan makanan di negara berkembang terjadi karena 

pertambahan jumlah penduduk dan pendapatan perkapita tumbuh lebih 

pesat dibandingkan penawaran bahan makanan, sehingga kenaikan harga 

bahan makanan dalam negeri cenderung naik lebih cepat daripada harga-

harga barang lainnya. Hal ini akan membuat para buruh meminta 

kenaikan pada upah mereka. Ketika upah naik maka biaya produksi akan 

mengalami peningkatan. Saat biaya produksi meningkat maka akan 

meningkatkan kenaikan harga pada barang-barang yang bersangkutan. 

Kenaikan harga barang-barang tersebut akan mendorong terjadinya 

inflasi atau dikenal dengan istilah (wage push inflation). 

 

3. Macam-Macam Bentuk Inflasi 

1. Inflasi Berdasarkan Tingkat Keparahannya 

Menurut Boediono (1985), inflasi ini terbagi atas empat jenis 

yaitu: inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat dan inflasi sangat berat. 

Inflasi ringan tidak begitu mengganggu keadaan perekonomian karena 

harga-harganya hanya mengalami kenaikan secara umum. Inflasi ini 

nilainya dibawah 10% per tahun. Sementara inflasi sedang 

membahayakan kegiatan perekonomian karena inflasi ini dapat 

menurunkan kesejahteraan masyarakat yang memiliki penghasilan 

tetap. Inflasi ini berkisar antara 10% - 30% pertahun. Untuk inflasi 

berat sendiri dapat mengacaukan kondisi perekonomian karena 

masyarakat tidak ingin menabung lagi di bank dikarenakan bunga bank 



jauh lebih kecil daripada laju inflasi. Inflasi ini berkisar antara 30% - 

100% pertahun. Sedangkan inflasi sangat berat adalah inflasi yang 

sudah sangat sulit dikendalikan dikarenakan inflasi ini berkisar 100% 

pertahun. 

 

2. Inflasi Berdasarkan Sifatnya 

Menurut Nopirin (1987), inflasi berdasarkan sifatnya terbagi 3 

kategori, yakni: inflasi merayap (creeping inflation), inflasi menengah 

(galloping inflation), serta inflasi tinggi (hyper inflation). Inflasi 

merayap ditandai dengan adanya laju inflasi yang rendah dimana 

kenaikan harga berjalan secara lambat dengan persentase yang relatif 

kecil serta dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan inflasi menengah 

ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang-

kadang berjalan dalam jangka pendek dan memiliki sifat akselerasi. 

Artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga 

minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efek yang dirasakan yaitu keadaan 

perekonomian menjadi berat. Sementara inflasi tinggi adalah inflasi 

yang sangat parah. Inflasi ini membuat masyarakat tidak lagi ingin 

menyimpan uangnya. Perputaran uang terjadi secara cepat dan harga 

naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul karena pemerintah 

mengalami defisit anggaran belanja (misalnya saat keadaan perang) 

yang dibelanjai/ditutup dengan mencetak uang. 

 



3. Inflasi Berdasarkan Sebabnya 

Menurut Sudarso (1991), inflasi berdasarkan sebabnya terbagi 

tiga macam, yaitu: demand pull inflation, cost push inflation, serta 

inflasi permintaan dan penawaran.  

a. Demand Pull Inflation 

Demand pull inflation adalah inflasi yang ditandai dengan 

adanya kenaikan/ kelebihan permintaan. Biasanya hal ini disebabkan 

karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang di biayai dengan 

percetakan uang baru, bertambahnya investasi swasta karena adanya 

kredit murah, serta bertambahnya permintaan barang-barang ekspor 

dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Sumber : Mankiw (2000) 

 

GAMBAR 2.1. 

Demand Pull Inflation 
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Pada mulanya perekonomian berada pada harga setinggi 𝑃1 

dengan jumlah barang yang dijual-belikan sebanyak 𝑄1. Ketika 

terjadi permintaan barang, maka akan menggeser kurva permintaan 

dari 𝐷1  ke 𝐷2. Pergeseran kurva ini, akan menaikkan harga dari 

𝑃1  menjadi 𝑃2 serta menambah jumlah produksi dari 𝑄1  ke  𝑄2. Hal 

ini akan berlanjut seterusnya. Kenaikan harga secara terus-menurus 

akibat adanya kenaikan permintaan inilah yang dinamakan “Demand 

Pull Inflation”. 

 

b. Cost Push Inflation 

Cost push inflation adalah inflasi yang disebabkan karena 

adanya kenaikan biaya produksi, misalnya adanya kenaikan upah 

maka cenderung produksi akan menurun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Sumber : Mankiw (2000) 

 

GAMBAR 2.2. 

Cost Push Inflation 
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Mula-mula, keseimbangan berada pada harga setinggi 𝑃1 dan 

kuantitas sebesar 𝑄3. Ketika terjadi kenaikan biaya produksi 

(kenaikan upah), maka produksi akan menurun, ditandai dengan 

bergesernya kurva 𝑆1  menjadi 𝑆2. Pergeseran kurva penawaran ini 

menunjukkan menurunnya produksi dari 𝑄1 ke 𝑄2 dan menaikkan 

harga barang hasil produksi dari 𝑃1  ke  𝑃2. Apabila terjadi kenaikan 

biaya produksi, maka akan menurunkan hasil produksi dan terus 

menggeser kurva penawaran sehingga akan menaikkan harga 

produksi. Keberlangsungan hal tersebutlah yang dinamakan cost 

push inflation (inflasi karena dorongan biaya). 

Demand pull inflation dan cost push inflation sama-sama 

menaikan harga produksi, namun demand pull inflation akan 

menaikan Produk Domestik Bruto (PDB) karena menaikkan jumlah 

produksi sementara cost push inflation akan menurunkan Produk 

Domestik Bruto (PDB) karena menurunkan jumlah produksi. 

 

c. Inflasi Permintaan dan Penawaran 

Inflasi permintaan dan penawaran terjadi ketika kenaikan 

penawaran diikuti dengan terjadinya penurunan produksi sehingga 

mengakibatkan harga naik secara terus menerus. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Sumber : Mankiw (2000) 

 

GAMBAR 2.3. 

Inflasi Permintaan dan Penawaran 
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terus-menerus dan diikuti dengan turunnya produksi dari 𝑌1 ke 𝑌2 

dan seterusnya. 

4.  Inflasi Berdasarkan Perkiraan dan Kelambanan 

a. Inflasi Perkiraan 

Inflasi perkiraan merupakaan keadaan inflasi disaat 

perusahaan dan buruh sama-sama memperkirakan akan terjadi 

kenaikan inflasi di tahun depan. Sehingga dari pihak buruk akan 

meminta kenaikan upah, dan dari pihak perusahaan berharap terjadi 

peningkatan pada produktivitas dan kemampuan. Atas perkiraan 

terjadinya inflasi dari kedua belah pihak maka akan terjadi 

kesepakatan untuk terjadi kenaikan upah yang diikuti dengan 

kebijakan perusahaan untuk menaikkan harga dari hasil produksinya. 

 

b. Inflasi Kelambanan 

Inflasi kelambanan merupakaan saat dimana perusahaan dan 

pihak serikat buruh sama-sama memperkirakan tahun depan juga 

terjadi kenaikan harga. Jadi, ketika harga dan upah akan naik dengan 

persentase yang sama, maka persentase tersebut dijadikan sebagai 

dasar untuk merundingkan kenaikan tersebut karena antara harga dan 

upah sama-sama mempunyai hubungan yang erat. Ketika inflasi ini 

terjadi secara berkepanjangan maka akan disebut sebagai “inflasi 

spiral”. Inflasi ini dapat diatasi apabila di dalam perekonomian 

terjadi resesi sedemikian rupa sehingga sebagian penentuan harga 



dan upah bersedia untuk mengurangi harga dan upahnya. Penentuan 

upah dan harga ini dilakukan oleh perusahaan dan serikat buruh 

bukan pemerintah. 

Perbedaan antara inflasi perkiraan dan inflasi kelambanan 

adalah: 

1.  Inflasi perkiraan sangat dipengaruhi oleh adanya kebijaksanaan 

pemerintah dari segi kebijaksanaan makro. Sementara inflasi 

kelambanan sangat dipengaruhi oleh upah dan harga barang-

barang yang sedang berlaku. 

2.  Inflasi perkiraan biasanya dilakukan oleh perusahaan yang 

bukan monopoli dan posisi perusahaannya tidak begitu kuat 

untuk menghadapi buruh yang melakukan permintaan kenaikan 

upah. Sementara inflasi kelambanan terjadi pada perusahaan 

monopoli yang posisinya lebih kuat dalam menghadapi serikat 

buruh sehingga perusahaan tersebut tidak akan menurunkan 

harganya meskipun ada kebijaksanaan pemerintah. 

 

5.  Inflasi Berdasarkan Asalnya 

Inflasi ini dibedakan atas 2 jenis yaitu:  

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri seperti ketika terjadi defisit 

anggaran belanja yang terjadi secara terus menerus, gagal panen 

dan sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, pemerintah akan 

menginstruksi kepada Bank Indonesia untuk mencetak uang baru 



dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan 

pemerintahan. 

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Inflasi ini 

timbul karena adanya inflasi dari luar negeri yang mengakibatkan 

naiknya harga barang-barang impor. Inflasi seperti ini biasanya 

dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang dan 

notabane-nya sebagian besar usaha produksinya menggunakan 

bahan dan alat dari luar negeri yang timbul karena adanya 

perdagangan internasional. 

 

4. Efek Inflasi 

Menurut Nopirin (1987), efek inflasi disebabkan oleh distribusi 

pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional.  

Efek terhadap pendapatan (equity effect) memiliki sifat yang tidak 

merata dimana adanya inflasi dapat mendatangkan kerugian dan dapat pula 

mendatangkan keuntungan. Inflasi jenis ini akan mendatangkan kerugian 

bagi mereka yang memiliki pendapatan tetap, memupuk kekayaan dalam 

bentuk uang kas, serta bagi sebagian pihak yang memberikan pinjaman uang 

lebih rendah daripada laju inflasi. Sementara inflasi ini akan mendatangkan 

keuntungan bagi mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan lebih besar 

daripada laju inflasi atau bagi mereka yang memiliki kekayaan selain bentuk 

uang dengan persentase yang lebih besar daripada laju inflasi. Inflasi ini 



seakan-akan merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi 

orang lain. 

Sedangkan efek terhadap efisiensi (efficiency effect) dapat 

menyebabkan perubahan pada faktor-faktor produksi. Dimana ketika terjadi 

kenaikan permintaan barang, maka akan mendorong terjadi perubahan 

dalam produksi barang tertentu. Kenaikan produksi barang ini akan merubah 

pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan 

bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada 

inflasi. Tetapi kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat 

menyebabkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. 

Untuk efek terhadap output (output effect) sendiri intensitasnya 

berbeda-beda, tergantung dari apakah inflasi tersebut dibarengi dengan 

kenaikan produksi dan pekerja ataukah tidak. Ketika produksi barang naik, 

maka kenaikan produksi dapat sedikit banyak mengerem laju inflasi. 

Sementara ketika ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (full-

employment), maka intensitas efek inflasi akan semakin besar. Inflasi dalam 

keadaan kesempatan kerja penuh disebut juga inflasi murni (pure inflation). 

 

5.  Cara Mencegah Inflasi 

Berdasarkan persamaan Irving Fisher (MV = PT), dimana M = jumlah 

uang beredar, V = tingkat perputaran uang (velocity), P = harga barang dan 

T = volume barang dalam transaksi maka dapat dijelaskan bahwasannya 

inflasi timbul karena MV naik lebih cepat daripada T. Sehingga untuk 



mencegah inflasi, maka salah satu dari variabel (M atau V) harus 

dikendalikan. Disamping itu volume T ditingkatkan agar dapat mencegah/ 

mengurangi inflasi. Cara mengatur variabel M, V dan T dapat menggunakan 

kebijaksanaan moneter, fiskal, ataupun kebijaksanaan yang menyangkut 

kenaikan produksi (Nopirin,1987). 

a) Kebijaksanaan Moneter 

Kebijaksanaan moneter dapat dilakukan dengan melakukan 

pengaturan pada jumlah uang yang beredar (M) ataupun melakukan 

kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) yang mulai 

diberlakukan ditahun 2005. 

1. Melalui jumlah uang yang beredar (M) 

Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral 

(permintaan deposit). Bank Sentral dapat mengatur uang giral 

melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi, 

cadangan minimum dinaikan sehingga jumlah uang menjadi lebih 

kecil. Selain itu Bank Sentral dapat menggunakan tingkat diskonto 

yang merupakan pinjaman yang diberikan kepada bank umum. 

Ketika tingkat diskonto dinaikan maka gairah bank umum untuk 

meminjam makin kecil sehingga cadangan yang ada pada bank 

sentral juga mengecil. Akibatnya kemampuan bank umum 

memberikan pinjaman kepada masyarakat menjadi kecil sehingga 

jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah. Instrumen 

lainnya yang dapat digunakan untuk mencegah inflasi adalah politik 



pasar terbuka (jual/beli surat berharga). Dengan cara menjual surat 

berharga, bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang 

beredar sehingga laju inflasi menjadi lebih rendah. 

 

2. Melalui kebijakan Inflation Targeting Framework (ITF) 

Menurut Bank Indonesia, ITF merupakan kebijakan moneter 

yang dilakukan secara forward looking, artinya perubahan stance 

kebijakan moneter dilakukan melaui evaluasi apakah perkembangan 

inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah 

dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga 

ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. 

Secara operasional,  stance kebijakan moneter dicerminkan oleh 

penetapan suku bunga kebijakan  (BI rate) yang diharapkan akan 

memengaruhi suku bunga pasar uang, suku bunga deposito dan suku 

bunga kredit perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya 

yang akan memengaruhi output dan inflasi. Kelebihan menggunakan 

ITF yaitu: 

a. ITF lebih mudah dipahami oleh masyarakat.  

b. ITF memfokuskan pada inflasi sebagai prioritas kebijakan 

moneter sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Bank 

Indonesia. 

c. ITF bersifat forward looking sesuai dengan dampak kebijakan 

pada inflasi yang memerlukan time lag. 



d. ITF meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas kebijakan 

moneter mendorong kredibilitas kebijakan moneter.   

e. ITF tidak memerlukan asumsi kestabilan hubungan antara uang 

beredar, output dan inflasi.  Sebaliknya, ITF merupakan 

pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan 

sejumlah variabel informasi tentang kondisi perekonomian. 

Penerapan ITF dilakukan dengan cara: Bank Indonesia 

mengumumkan sasaran inflasi ke depan pada periode tertentu.  

Setiap periode, Bank Indonesia mengevaluasi apakah proyeksi 

inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.  Jika 

proyeksi inflasi sudah tidak kompatibel dengan sasaran, Bank 

Indonesia akan melakukan respon dengan menggunakan instrumen 

yang dimiliki. Misalnya jika proyeksi inflasi telah melampaui 

sasaran, maka Bank Indonesia akan cenderung melakukan 

pengetatan moneter.  

 

b)  Kebijaksanaan Fiskal 

Kebijakan fiskal ini akan berkaitan dengan pengeluaran 

pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi 

permintaan total sehingga akan mempengaruhi harga dan inflasi dapat 

ditekan (Nopirin,1987). 

 



c)  Kebijaksanaan yang berkaitan dengan Output 

Kenaikan jumlah output dapat dicapai melalui kebijaksanaan 

penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. 

Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri akan cenderung 

menurunkan harga sehingga dapat memperkecil laju inflasi. 

 

d)  Kebijaksanaan Penentuan Harga dan Indexing 

Kebijaksanaan ini dapat dilakukan dengan penentuan ceiling 

harga serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun 

upah (dengan gaji/upah secara riil tetap). Ketika indeks harga naik, 

maka gaji/upah juga dinaikkan. 

 

6.  Pengendalian Inflasi di Indonesia 

Inflasi yang terjadi di Indonesia lebih sering disebabkan oleh adanya 

faktor struktur ekonomi daripada monetary polices sehingga lebih banyak 

pengaruh yang ditimbulkan dari cost push inflation dibandingkan dengan 

demand pull inflation. 

Inflasi yang terjadi di Indonesia selalu berlangsung dalam jangka 

panjang sehingga dalam mengatasi masalah inflasi, pemerintah tidak hanya 

melihat dari sisi monetary polices-nya saja tetapi juga harus dapat melihat 

dari hambatan-hambatan struktural yang ada. 

Pada tahun 1987 saat terjadi krisis moneter, inflasi di Indonesia dipicu 

oleh adanya 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. Sehingga dari 

sisi monetary polices pemerintah melakukan tight money policy dengan cara 

menaikkan tingkat suku bunga SBI (melalui open market mechanism) 

dengan sangat tinggi. Harapannya selain dapat menarik minat para 

pemegang valuta asing untuk menginvestasikan modalnya ke Indonesia 

melalui deposito, juga dapat menstabilkan tingkat harga umum. Sementara 

itu dari sisi hambatan-hambatan struktural perekonomian, pemerintah 

melakukan peningkatan pada penawaran bahan pangan, mengurangi defisit 

APBN, meningkatkan cadangan devisa, serta memperbaiki dan 

meningkatkan kemampuan sisi penawaran agregat. Sehingga antara sisi 

monetary polices dan faktor struktur ekonomi dapat di seimbang secara 

bersamaan. 

 

7.  Hubungan Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Inflasi 

a. Hubungan antara Variabel BI Rate terhadap Laju Inflasi 

Menurut Bank Indonesia, salah satu cara yang dapat dilakukan 

untuk memelihara kestabilan nilai rupiah adalah dengan menetapkan 

suku bunga kebijakan BI rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk 

mempengaruhi kegiatan perekonomian yang pada akhirnya untuk 

pencapaian inflasi. Mekanisme bekerjanya BI rate dalam mempengaruhi 

inflasi ini sering disebut sebagai mekanisme transmisi kebijakan moneter. 

Mekanisme tersebut akan melewati interaksi antara Bank Sentral, 



perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil dengan melewati jalur 

suku bunga, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur 

ekspansi. 

Khusus untuk jalur suku bunga, perubahan BI rate akan 

mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. 

Ketika perekonomian sedang lesu, maka suku bunga akan diturunkan. 

Penurunan suku bunga BI rate akan 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 dalam melakukan investasi. Hal ini akan membuat 

gairah dalam perekonomian karena terjadi peningkatan dalam konsumsi 

dan investasi. Sebaliknya, ketika tekanan inflasi mengalami kenaikan, 

maka Bank Indonesia akan menaikan BI rate karena ketika BI rate 

dinaikkan maka bank-bank akan lebih suka menyimpan dana tabungan 

nasabahnya di Bank Indonesia ketimbang menyalurkan kembali dana 

tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebab meskipun bunga 

yang ditetapkan Bank Indonesia lebih kecil daripada bunga kredit namun 

dalam hal ini ada pemerintah sebagai penjaminnya, sehingga resiko 

kredit macetnya akan sangat kecil bahkan mendekati nol. Keadaan yang 

demikian akan membuat uang kas yang beredar dalam masyarakat 

menjadi berkurang dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat inflasi.  

 



b. Hubungan antara Variabel  Kurs terhadap Laju Inflasi 

Hubungan antara kurs dengan inflasi dapat dijelaskan oleh teori 

Purchasing Power Parity atau paritas daya beli. Teori ini dikemukan 

oleh Gustav Cassel setelah perang dunia 1. Berdasarkan teori ini kurs 

mata uang akan berubah untuk mempertahankan daya belinya. Dengan 

kata lain kurs mata uang akan mencerminkan perbandingan antara nilai 

mata uang satu negara dengan negara lainnya yang ditentukan oleh daya 

beli dari masing-masing negara. Perubahan kurs yang dipengaruhi oleh 

tingkat inflasi ditunjukkan dengan rumus: 

𝑒1 =  𝑒0  x  
1+ 𝑖𝑑

1+𝑖𝑓
 

 Keterangan: 

𝑒1 :  kurs mata uang asing di masa akan datang. 

𝑒0 : kurs mata uang asing saat ini. 

𝑖𝑑 : tingkat inflasi domestik. 

𝑖𝑓 : tingkat inflasi negara asing. 

Ketika inflasi domestik lebih tinggi dari inflasi negara lain maka 

nilai mata uang domestik akan mengalami depresiasi, sementara mata 

uang asing terapresiasi. Inflasi yang dilihat sebagai kenaikan harga 

komoditi maka akan membuat mata uang dari negara yang memiliki 

inflasi yang lebih tinggi cenderung mengalami depresiasi. Sementara saat 

inflasi dilihat sebagai penurunan nilai mata uang domestik maka mata 

uang dari negara lain yang memiliki tingkat inflasi lebih rendah 

cenderung mengalami apresiasi. 



Depresiasi nilai mata uang dari suatu negara terhadap mata uang 

negara lain akan menyebabkan peningkatan pada biaya untuk mengimpor 

barang seperti barang konsumsi, barang modal dan bahan baku yang 

digunakan dalam keperluan proses produksi. Untuk menutupi biaya 

impor yang menjadi mahal, produsen dalam negeri akan menaikan harga 

barang produksinya sehingga akan mengakibatkan kenaikan harga pada 

tingkat harga domestik yang merupakan cerminan dari laju inflasi. 

 

c. Hubungan antara Variabel M2 (Broad Money) terhadap Laju Inflasi 

M2 (Broad Money) merupakan bagian dari adanya jumlah uang 

yang beredar dalam arti luas. Hubungan antara jumlah uang beredar 

dengan tingkat laju inflasi ini dibahas dalam teori kuantitas uang 

(quantity theory of money). Jumlah uang yang beredar ditentukan oleh 

bank sentral, sementara jumlah uang yang diminta (money demand) 

ditentukan oleh beberapa faktor antara lain tingkat harga rata-rata dalam 

perekonomian. Semakin tinggi tingkat harga, maka akan semakin besar 

jumlah uang yang diminta.  

Pada gambar 2.4., sumbu horizontal merupakan jumlah uang yang 

beredar, sumbu vertikal kiri merupakan nilai uang, sedangkan sumbu 

vertikal kanan merupakan tingkat harga. Kurva permintaan menunjukkan 

slope negatif dikarenakan ketika nilai uang rendah maka tingkat harga 

akan tinggi, sehingga permintaan terhadap uang akan tinggi. Pada titik 

equilibrium (A), jumlah uang yang diedarkan dan jumlah uang yang 



diminta masyarakat berada dalam titik keseimbangan. Equilibrium antara 

penawaran dan permintaan terhadap uang menentukan nilai uang dan 

tingkat harga barang dan jasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Sumber : Mankiw (2000) 

 

GAMBAR 2.4. 

Hubungan antara Supply dan Demand terhadap Uang dengan 

Tingkat Harga 

 

Ketika bank sentral mengubah jumlah uang yang beredar dengan 

cara mencetak lebih banyak uang, maka bertambahnya jumlah uang yang 

beredar, akan menggeser kurva penawaran dari 𝑀𝑆1 ke 𝑀𝑆2 sehingga 

titik keseimbangan bergeser dari A ke B (hal ini ditunjukkan pada 

gambar 2.5.). Akibatnya, nilai uang turun dari setengah menjadi 

seperempat dan tingkat harga keseimbangan naik dari dua ke empat. 

Dengan kata lain, meningkatnya jumlah uang beredar akan mendorong 
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terjadinya kenaikan harga (inflasi) yang menyebabkan nilai uang menjadi 

turun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mankiw (2000) 

 

GAMBAR 2.5. 

Pergeseran Equilibrium Harga Akibat Peningkatan Jumlah Uang 

Beredar. 

 

Ketika bank sentral memberikan injeksi moneter maka akan 

meningkatkan penawaran uang. Dimana saat jumlah uang yang beredar 

meningkat, pada tingkat harga yang sama masyarakat akan memiliki 

uang yang lebih banyak dari yang mereka minta. Meningkatnya jumlah 

uang menyebabkan naiknya permintaan terhadap barang dan jasa. Jika 

jumlah barang dan jasa yang diminta tidak seimbang dengan jumlah 

barang dan jasa yang diproduksi, maka akan terjadi peningkatan harga 

yang akan mendorong naiknya jumlah uang yang diminta masyarakat. 

Pada akhirnya, akan menciptakan keseimbangan yang baru di titik (B) 
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saat jumlah uang yang diminta kembali seimbang dengan jumlah uang 

yang diedarkan. Jadi inti dari teori kuantitas uang (quantity theory of 

money) menjelaskan bahwa jumlah uang yang beredar menentukan nilai 

uang dan pertumbuhan jumlah uang yang beredar merupakan sebab 

utama terjadinya inflasi. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Basuki (2013) dalam Santoso (2010) mengatakan bahwa Basuki telah 

meneliti mengenai “Dampak Kenaikan Tarif Dasar Listrik dan BBM 

Terhadap Fungsi Inflasi di Indonesia (1991:1-2001:12)” dengan 

menggunakan pendekatan metode PAM (Partial Adjusment Model). Dari 

hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Jumlah Uang Beredar (JUB) 

mempunyai hubungan yang positif terhadap laju inflasi, dimana setiap 

kenaikan Jumlah Uang Beredar (JUB) dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang akan diikuti dengan kenaikan inflasi.  

2. Maulida, Mardiana, dan Mayes (2010) meneliti mengenai “Pengaruh Defisit 

Anggaran, Jumlah Uang Beredar dan Independensi Bank Indonesia terhadap 

Inflasi” dengan menggunakan metode regresi berganda. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah uang yang beredar (M2) 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. Hal ini dibuktikan 

dengan adanya besaran koefisien regresi sebesar 2,306, yang artinya setiap 

penambahan satu satuan pada jumlah uang yang beredar dan variabel yang 

lain dianggap konstan maka akan meningkatkan inflasi 2.306 satuan. 



3. Amrini, Aimon, dan Syofyan (2014) meneliti mengenai “Analisis Pengaruh 

Kebijakan Moneter Terhadap Inflasi dan Perekonomian Indonesia”. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data kuartalan I.2000-

IV.2011. Dari hasil penelitian tersebut koefisien suku bunga SBI adalah -

0,993544. Artinya bahwa suku bunga SBI secara parsial memiliki pengaruh 

negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Dimana setiap kenaikan 

1% suku bunga SBI akan menurunkan inflasi sebesar 0,99%. Penurunan 

inflasi disebabkan karena masyarakat lebih suka menyimpan uangnnya di 

bank daripada membelanjakan uang tersebut. Sehingga peningkatan suku 

bunga akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dan terjadi 

penurunan terhadap permintaan barang dan jasa yang menyebabkan inflasi 

menurun. 

4. Jacobus, Rotinsulu, dan Mandeij (2015) meneliti mengenai “Analisis 

Pengaruh Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Kurs, dan Produk 

Domestik Bruto (PDB) terhadap Inflasi di Indonesia” dengan menggunakan 

metode Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa suku bunga SBI mempunyai t-hitung kurang dari t-tabel 

(1,020621 < 1,7139) artinya suku bunga SBI mempunyai pengaruh negatif 

yang tidak signifikan secara statistik terhadap inflasi di Indonesia. Artinya 

hal ini sesuai dengan teori bahwa apabila suku bunga SBI naik, maka akan 

mendorong keinginan para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk 

menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi yakni membeli surat berharga 

daripada menggunakan uangnya untuk konsumsi sehingga tidak akan 



menyebabkan inflasi. Akan tetapi kenaikan suku bunga SBI tidak terlalu 

berpengaruh. Sementara dari tingkat kurs mempunyai nilai koefisien sebesar 

0.001552 yang berarti bahwa kurs mempunyai pengaruh positif terhadap 

inflasi. Artinya, apabila kurs naik sebesar Rp 1/$ maka inflasi akan naik 

sebesar 0.0152%, cateris paribus. 

5. Kalalo, Rotinsulu, dan Maramis (2016) meneliti mengenai “Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000-2014” dengan 

menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil penelitian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika memiliki nilai koefisien sebesar 0.115 yang berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap inflasi. Yang artinya ketika terjadi kenaikan 

1 persen tingkat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika maka inflasi 

mengalami peningkatan sebesar 0.115 persen. 

 

C. Hipotesis 

  Hipotesis adalah jawaban atau kesimpulan sementara atas permasalahan 

yang terdapat dalam penelitian. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian 

terdahulu, maka dibuatlah hipotesis sebagai berikut: 

1. Variabel BI rate diduga berpengaruh negatif terhadap laju inflasi di 

Indonesia. 

2. Variabel kurs tengah diduga berpengaruh positif terhadap laju inflasi di 

Indonesia. 



3. Variabel M2 (Broad Money) diduga berpengaruh positif terhadap laju 

inflasi di Indonesia. 

 

D. Model Penelitian 

 Berdasarkan pemikiran teoritis dan beberapa hasil penelitian terdahulu 

mengenai hubungan antara variabel independen (BI rate, kurs tengah, dan M2  

(broad money)) dengan variabel dependen (inflasi), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwasannya faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di 

Indonesia dapat digambarkan dengan pengembangan model sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2.6. 

Kerangka Pemikiran 

 

BI Rate 

Inflasi Kurs Tengah 

M2 (Broad Money) 


