
BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Bab V ini akan dilakukan pengujian mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi laju inflasi di Indonesia. Dimana variabel terikat (variable 

dependent) meliputi laju inflasi sedangkan variabel bebasnya (variable 

independent) meliputi BI rate, kurs tengah dan M2 (broad money). Data ini 

diambil berdasarkan kurun waktu Januari 2008 sampai dengan Desember 2015. 

Dan tentunya dengan menggunakan pendekatan Error Correction Model 

(ECM) yang bertujuan menguji spesifikasi model dan kesesuaian teori dengan 

kenyataan. Pengujian ini dilakukan dengan program Eviews 7. 

 

1. Uji Asumsi Klasik 

A. Uji Autokorelasi 

Dalam penelitian ini, untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi 

dalam model yang digunakan maka dapat menggunakan uji Lagrange 

Multiplier (LM). Dengan uji ini, dapat diketahui ada tidaknya hubungan 

variabel independen dengan variabel gangguannya. Prosedur pengujian LM 

adalah jika nilai Obs*R-Squared kurang dari nilai tabel maka model dapat 

dikatakan tidak mengandung autokorelasi. Selain itu juga dapat dilihat dari 

nilai probabilitas chisquares. Jika nilai probabilitas lebih besar dari nilai α = 

10% berarti data tidak terkena masalah autokorelasi (Basuki & Yuliadi, 

2014). 



 

TABEL 5.1. 

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Sebelum Dimasukkan AR(1) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 255.7026 Prob. F(1,91) 0.0000 

Obs*R-squared 70.80261 Prob. Chi-Square(1) 0.0000 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Berdasarkan hasil perhitungan uji LM dalam jangka pendek diketahui 

nilai Akaike terkecil pada lag pertama diperoleh nilai Obs*R-Squared 

sebesar 0.0000 kurang dari α = 10% maka dapat disimpulkan bahwa 

terdapat autokorelasi dalam model ECM. Berdasarkan buku Gujarati (2015) 

mengatakan bahwa jika data terkena autokorelasi maka dapat diatasi dengan 

memasukan rumus AR(1) dalam model regresi. 

 

TABEL 5.2. 

Hasil Uji Lagrange Multiplier (LM) Setelah Dimasukkan AR(1) 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 7.961543 Prob. F(1,86) 0.0059 

Obs*R-squared 7.880070 Prob. Chi-Square(1) 0.0050 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Setelah dimasukkan AR(1) hasil perhitungan uji LM menunjukkan 

nilai Obs*R-Squared sebesar 0.0050 kurang dari α = 10% maka dapat 

disimpulkan bahwa masih terkena autokorelasi dalam model ECM. 

Sehingga mengacu pada buku Gujarati (2015) mengatakan bahwa ketika 

hasil regresi dimasukkan AR(1) dan masih terkena autokorelasi, maka 

autokorelasinya dapat diabaikan. Sebab diduga telah terjadi underestimate 

oleh varians OLS biasa dari 𝛽2 terhadap variansnya di bawah AR(1) 



sehingga formula varians residual biasa, secara rata-rata, akan mengabaikan 

𝜎2 yang sebenarnya.  

 

B. Uji Normalitas 

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Jarque-Berra (uji J-B). Apabila uji J-B lebih besar dari α 

= 10% maka data berdistribusi normal. Tetapi jika uji J-B kurang dari α = 

10% maka data tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan uji normalitas pada grafik 5.1., dapat diketahui bahwa 

𝜌 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (uji J-B) sebesar 0,153569 lebih besar α = 10% maka dapat 

disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam model ECM adalah 

berdistribusi normal 

 

GAMBAR 5.1. 

Hasil Uji Jarque-Berra (J-B) 

 

 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 
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C. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah data berlinear 

ataukah tidak. Uji linearitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan uji Ramsey-RESET. Dimana, jika nilai f-hitung lebih 

besar dari α = 10%, berarti data yang digunakan adalah berlinear, tetapi jika 

f-hitung kurang dari α = 10%, berarti data yang digunakan tidak berlinear. 

Berdasarkan uji linearitas yang dilakukan dengan uji Ramsey-RESET 

pada tabel 5.3. diperoleh bahwa probabilitas f-statistik sebesar 0,5079 lebih 

besar dari α =  10% maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan 

adalah berlinear, berarti model yang disimpulkan adalah tepat. 

 

TABEL 5.3. 

Hasil Uji Ramey-RESET 

 
Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: INFLASI C BIRATE LOG(KURS) LOG(M2) ECT(-1) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value Df Probability  

t-statistic  0.664764  88  0.5079  

F-statistic  0.441911 (1, 88)  0.5079  

Likelihood ratio  0.470860  1  0.4926  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. Df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.494008  1  0.494008  

Restricted SSR  98.86838  89  1.110881  

Unrestricted SSR  98.37437  88  1.117891  

Unrestricted SSR  98.37437  88  1.117891  
     
     LR test summary:   

 Value Df   

Restricted LogL -135.7535  89   

Unrestricted LogL -135.5180  88   
     
     Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 



D. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan masalah regresi yang faktor gangguan 

tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konsisten. Sehingga 

dapat diartikan bahwa heteroskedastisitas memiliki variasi residual yang 

tidak sama untuk semua pengamatan. Hal ini tentu akan memunculkan 

berbagai masalah penaksir OLS yang bias, dimana varian dari koefisien 

OLS akan salah. Dalam melakukan pengujian ini dapat menggunakan uji 

Breusch-Pagan dengan tujuan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dalam suatu model regresi (Basuki,2015). Jika prob. 

Obs* R-squared lebih besar dari α = 10%, maka data tidak terkena 

heteroskedastisitas. Tetapi jika jika prob. Obs* R-squared kurang dari α = 

10%, maka data terkena heteroskedastisitas. 

 

TABEL 5.4. 

Hasil Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser 

 

Heteroskedasticity Test: Glejser 

F-statistic 0.915966 Prob. F(4,89) 0.4583 

Obs*R-squared 3.716694 Prob. Chi-Square(4) 0.4457 

Scaled explained SS 4.301237 Prob. Chi-Square(4) 0.3668 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Berdasarkan tabel 5.4. hasil pengolahan data pada persamaan model 

ECM, diperoleh bahwa nilai Prob. Obs* R-squared sebesar 0.4457l > α = 

10%. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dalam model ECM. 

 



E. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Menurut 

Gujarati (2008) bahwa bila terjadi korelasi antara dua variabel independen 

atau variabel bebas melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi masalah 

yang serius. Persamaan regresi dalam penelitian ini menunjukkan data 

sebagai berikut: 

 

TABEL 5.5. 

Hasil Multikolinearitas 

 

 Inflasi BI Rate Log(Kurs) Log(M2) 

Inflasi 1.000000 0.776895 0.233802 -0.187258 

BI Rate 0.776895 1.000000 0.451015 -0.216193 

Log(Kurs) 0.233802 0.451015 1.000000 0.548513 

Log(M2) -0.187258 -0.216193 0.648513 1.000000 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Dari tabel 5.5 dapat terlihat bahwa korelasi antara dua variabel 

independen atau variabel bebas tidak melebihi dari 0,8 sehingga dapat 

dikatakan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.  

 

2. Uji Asumsi Dinamik 

A. Uji Stasioneritas 

Uji stasioner akan dilakukan terlebih dahulu sebelum mengestimasi 

data time series. Estimasi dengan data yang tidak stasioner akan 

menyebabkan super inkonsistensi dan timbulnya regresi lancing (superious 



regression), sehingga sebenarnya model inferensi klasik tidak dapat 

diterapkan (Gujarati,2003). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji akar-akar unit 

(unit root test). Data deret waktu dikatakan stasioner jika menunjukkan pola 

yang konstan dari waktu ke waktu. Adapun uji akar unit yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Apabila 

nilai t-statistik ADF lebih besar daripada nilai Kritis MacKinnon, maka 

variabel tersebut tidak memiliki akar sehingga dikatakan stasioner pada taraf 

nyata tertentu. Apabila ADF t-statistic>t-critical MacKinnon = memiliki 

akar unit atau tidak stasioner. 

Tahap pertama dilakukan uji akar-akar unit dilakukan untuk 

mengetahui pada derajat ke berapa data yang digunakan stasioner. Uji akar-

akar unit dilakukan untuk mengetahui apakah koefisien tertentu adalah satu 

(mempunyai akar unit). Penelitian ini menggunakan akar-akar unit melalui 

metode Augmented Dickey-Fuller Test. 

Data dikatakan stasioner jika menunjukkan pola yang konstan dari 

waktu ke waktu. Apabila nilai t-statistik ADF lebih besar daripada nilai 

kritis mackinnon, variabel tersebut memiliki unit sehingga dikatakan 

stasioner pada taraf nyata tertentu. Sebaliknya apabila nilai t-statistik ADF 

lebih kecil daripada nilai kritis mackinnon, maka variabel tersebut tidak 

memiliki akar unit sehingga dapat dikatakan tidak stasioner. 



Uji akar unit dilakukan satu persatu atau setiap variabel yang akan 

dianalisis baik variabel dependen maupun independen. Dapat dilihat dari 

tabel hasil uji ADF pada tingkat level tersebut. 

 

TABEL 5.6. 

Hasil Uji Akar Unit pada Level dengan Metode Augmented Dickey-

Fuller Test 

 

Variabel 
ADF 

T-Statistic 

Nilai Kritis MacKinnon 
Ket 

1% 5% 10% 

Inflasi 
 

-2.374239 

 

-3.501445 

 

-2.892536 

 

-2.583371 

Tidak 

Stasioner 

BI Rate 
 

-2.234868 

 

-3.501445 

 

-2.892536 

 

-2.583371 

Tidak 

Stasioner 

Kurs 
 

-0.217820 

 

-3.500669 

 

-2.892200 

 

-2.583192 

Tidak 

Stasioner 

M2 
 

1.858965 

 

-3.502238 

 

-2.892879 

 

-2.583553 

Tidak 

Stasioner 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Berdasarkan tabel 5.6. menunjukkan hasil dari uji akar unit dengan 

menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) menunjukkan bahwa 

tidak terdapat data yang stasioner pada tingkat level dikarenakan semua 

variabel mempunyai nilai ADF t-statistic lebih kecil dari nilai kritis 

MacKinnon. 

Apabila data level bersifat tidak stasioner atau non stasioner tetap 

dimasukkan kedalam model bisa menyebabkan kesimpulan yang lancing 

dan menyesatkan (superious regression), untuk itu agar variabel tersebut 

dapat bersifat stasioner maka perlu dilakukan uji unit root test pada tingkat 

first difference. 

 



B. Uji Derajat Integrasi 

Uji derajat integrasi merupakan kelanjutan dari uji akar unit, apabila 

setelah dilakukan pengujian akar unit ternyata data belum stasioner, maka 

dilakukan pengujian ulang dan menggunakan data nilai first difference. 

Dalam uji derajat integrasi ini tetap menggunakan metode Augmented 

Dickey-Fuller. Hanya sekarang bukan lagi data level yang digunakan 

melainkan first difference. Apabila dengan data first difference belum juga 

stasioner maka selanjutnya dilakukan pengujian dengan data dari second 

difference dan seterusnya hingga data stasioner. 

Berdasarkan hasil pada uji ADF pada tingkat level, diketahui bahwa 

tidak semua variabel stasioner maka perlu dilakukan uji ADF pada tingkat 

first difference. Dan hasil pengolahan data diperoleh hasil uji akar unit pada 

tingkat first difference, dapat dilihat pada tabel ADF pada first difference 

berikut: 

 

TABEL 5.7. 

Hasil Uji Derajat Integrasi First Difference dengan Metode 

Augmented Dickey-Fuller Test 

 

Variabel 
ADF 

T-Statistic 

Nilai Kritis MacKinnon 
Ket 

1% 5% 10% 

Inflasi -5.912176 -3.501445 -2.892536 -2.583371 Stasioner 

BI Rate -3.995595 -3.501445 -2.892536 -2.583371 Stasioner 

Kurs -9.060444 -3.501445 -2.892536 -2.583371 Stasioner 

M2 -9.687666 -3.502238 -2.892879 -2.583553 Stasioner 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Tabel 5.7. menunjukkan hasil uji akar unit pada tingkat first difference 

dengan menggunakan uji ADF, yang menunjukkan bahwa ke empat variabel 



sudah stasioner pada tingkat first difference, yaitu variabel laju inflasi, BI 

rate, kurs tengah, dan M2 (broad money). Oleh karena itu, menurut uji 

ADF, dapat dikatakan semua data yang digunakan dalam penelitian ini 

terintegrasi pada first difference. 

 

C. Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi ini merupakan prosedur selanjutnya dari uji akar-akar 

unit atau derajat integrasi, maka untuk itu langkah berikutnya adalah 

melakukan uji validasi data runtun waktu yaitu melakukan uji 

kointegrasi.Uji kointegrasi Eagel-Granger digunakan untuk mengestimasi 

jangka panjang antara laju inflasi dengan BI rate, kurs tengah dan M2 

(broad money). Uji kointegrasi dilakukan dengan terlebih dahulu 

memastikan bahwa semua variabel yang digunakan dalam model memiliki 

derajat integrasi yang sama, yaitu berintegrasi. Oleh karena itu maka uji 

kointegrasi dapat dilakukan. Tahap awal dari uji kointegrasi Eagel-Granger 

adalah dengan meregresi persamaan OLS antara variabel dependen dan 

variabel independen. Kemudian setelah meregresi persamaan didapatkan 

residual dari persamaan tersebut. Persamaan regresi sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑓 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑖𝑟 + 𝛽2𝐾𝑢𝑟𝑠 + 𝛽3𝑀2 + e ……………………...……… (5.1) 

Hasil persamaan uji kointegrasi Eagel-Granger sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑓 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑖𝑟 + 𝛽2𝐾𝑢𝑟𝑠 + 𝛽3𝑀2 

𝐼𝑛𝑓 = 𝛽0 + 𝛽1𝐵𝑖𝑟 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑢𝑟𝑠) + 𝛽3𝐿𝑜𝑔(𝑀2) 



𝐼𝑛𝑓 = 19.31027 + 2.627893𝐵𝑖𝑟    −     7.551612𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑢𝑟𝑠) + 

2.577683𝐿𝑜𝑔(𝑀2) 

 

TABEL 5.8. 

Hasil Uji Kointegrasi Persamaan Jangka Panjang 

 

Variabel Koefisien Standar Error Probabilitas 

C 19.31027 9.835915 0.0526 

BI Rate 2.627893 0.255572 0.0000 

Log(Kurs) -7.551612 2.109794 0.0006 

Log(M2) 2.577683 0.889442 0.0047 

R-squared0.652366 

Adjusted R-squared0.641030 

Durbin-Watson stat0.278175 

F-statistic57.54880 

Prob(F-statistic)0.000000 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Berdasaran pada tabel 5.8.diatas, variabel BI rate, kurs tengah dan M2 

(broad money) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju inflasi 

pada derajat 10%.  

Nilai koefisien determinasi (R-squared) adalah sebesar 0.652366 yang 

berarti bahwa variasi variabel endogen dapat dijelaskan secara linear oleh 

variabel bebasnya di dalam persamaan sebesar 65% dan sisanya sebesar 

35% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar persamaan. 

Persamaan jangka panjang telah diregresikan, maka langkah 

berikutnya adalah menguji unit root test terhadap nilai residual ect dengan 

menggunakan metode ADF. 

Dari persamaan regresi kemudian diestimasi variabel residualnya 

yaitu: 

 𝑒𝑐𝑡 = inf = 𝛽0 +  𝛽1𝐵𝑖𝑟 + 𝛽2𝐾𝑢𝑟𝑠 + 𝛽3𝑀2 +𝑒 ………...…..……… (5.2) 



Setelah memiliki variabel residual, maka dilanjutkan dengan menguji 

variabel residual, apakah stasioner atau tidak stasioner. Dari hasil 

pengolahan data diperoleh hasil uji kointegrasi, dapat dilihat pada tabel. 

 

TABEL 5.9. 

Uji Unit Root Test terhadap Residual Persamaan Jangka Panjang Laju 

Inflasi di Indonesia periode Januari 2008 sampai dengan Desember 

2015. 

 

Variabel 
ADF 

T-statistic 

Nilai Kritis MacKinnon 
Prob. Ket. 

1% 5% 10% 

Ect -2.966312 -3.501445 -2.892536 -2.583371 0.0418 Stasioner 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Berdasarkan dari tabel 5.9. hasil uji ADF t-statistic lebih kecil dari 

nilai kritis McKinnon pada taraf nyata 1%, 5% dan 10%. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai residual adalah stasioner pada tingkat level. 

Dilihat juga bahwa nilai probabilitas adalah 0,0418 yang berada ditaraf 

nyata 10% juga menjelaskan kestasioneran ect tersebut. Dengan demikian 

terbukti bahwa terdapat kointegrasi dalam model, sehingga perumusan ECM 

dapat dilanjutkan. Hal ini mempunyai makna bahwa dalam jangka panjang 

akan terjadi keseimbangan atau kestabilan antar variabel yang diamati. 

 

D. Uji Error Correction Model (ECM) 

Setelah lolos uji kointegrasi, langkah selanjutnya adalah membentuk 

persamaan Error Correction Model (ECM). Persamaan yang akan dibentuk 

sebagai berikut: 

∆𝐼𝑛𝑓 =   ∆𝛽0 +  ∆𝛽1𝐵𝑖𝑟 + ∆𝛽2𝐾𝑢𝑟𝑠 + ∆𝛽3𝑀2 + ∆𝛽4𝑒 − 1 +  𝑒  …… (5.3) 



Keterangan: 

Inf  =  Laju Inflasi 

Bir   =  BI Rate 

Kurs  =  Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar 

M2   =  Broad Money (Jumlah Peredaraan Uang Dalam Arti Luas) 

e-1  =  Persamaan Residual 

Persamaan dibangun berdasarkan hasil pengujian bahwa semua 

variabel sudah stasioner dalam data first difference yang diperlihatkan oleh 

notasi ∆. Error Correction Model (ECM) digunakan untuk mengestimasi 

model jangka pendek dari variabel laju inflasi. Penggunaan metode estimasi 

ECM dapat menggabungkan efek jangka pendek dan jangka panjang yang 

disebabkan oleh fluktuasi dan time lag dari masing-masing variabel 

independen. Berdasarkan hasil uji ECM didapat hasil sebagai berikut: 

 

  



TABEL 5.10. 

Hasil Estimasi dengan Model ECM 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 18.72658 7.547423 2.481189 0.0150 

BIRATE 1.571323 0.232402 6.761236 0.0000 

LOG(KURS) -3.849574 1.657307 -2.322788 0.0225 

LOG(M2) 1.994304 0.678465 2.939435 0.0042 

ECT(-1) -0.707872 0.084279 -8.399136 0.0000 

R-squared 0.806873     Mean dependent var 6.205213 

Adjusted R-squared 0.798193     S.D. dependent var 2.346204 

S.E. of regression 1.053983     Akaike info criterion 2.994755 

Sum squared resid 98.86838     Schwarz criterion 3.130036 

Log likelihood -135.7535     Hannan-Quinn criter. 3.049399 

F-statistic 92.95917     Durbin-Watson stat 0.689505 

Prob(F-statistic) 0.000000  

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

Adapun persamaan yang diperoleh dari hasil uji ECM adalah 

𝐼𝑛𝑓  = 𝛽0 +  𝛽1𝐵𝑖𝑟 + 𝛽2𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑢𝑟𝑠) + ∆𝛽3𝐿𝑜𝑔(𝑀2)+ 𝑒𝑐𝑡(−1) 

I𝑛𝑓  = 18.72658 +  1.571323𝐵𝑖𝑟 −   3.849574𝐿𝑜𝑔(𝐾𝑢𝑟𝑠) +

1.994304𝐿𝑜𝑔(𝑀2) − 0.707872𝑒𝑐𝑡(−1) 

Persamaan tabel 5.10. merupakan model dinamik laju inflasi untuk 

jangka pendek, dimana variabel laju inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh BI 

rate, log(kurs) dan log(M2) tetapi juga dipengaruhi oleh variabel error term 

(ect). Dapat dilihat dari koefisien ect signifikan untuk ditempatkan dalam 

model sebagai koreksi jangka pendek untuk mencapai keseimbangan jangka 

panjang. Semakin kecil nilai ect maka akan semakin cepat proses koreksi 

menuju keseimbangan jangka panjang. Oleh karena itu dalam ECM variabel 

ect sering dikatakan pula sebagai faktor kelambanan, yang memiliki nilai 

lebih kecil dari nol, ect kurang dari 0. Pada model ini, nilai koefisien ect 



mencapai -0.707872, yang menandakan bahwa laju inflasi berada diatas 

nilai jangka panjangnya. 

Berdasarkan tabel hasil estimasi model ECM diatas, dapat dilihat dari 

variabel Error Correction Term (ect) yang menunjukkan angka -0.707872 

dengan probabilitas sebesar 0.0000 yang berarti signifikan pada taraf nyata 

10% dan mempunyai tanda positif. Maka spesifikasi model sudah benar 

sehingga mampu menganalisa hubungan jangka pendek. 

Atas hasil perhitungan diatas dengan model ECM nilai konstanta 

menunjukkan angka 18.72658 yang berarti bahwa apabila semua variabel 

dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka laju inflasi akan 

sebesar 18.72658. 

Hasil estimasi dari persamaan jangka pendek menunjukkan nilai R-

Squares sebesar 0.806873 artinya bahwa 80,68% model laju inflasi dapat 

dijelaskan oleh variabel BI rate, kurs tengah, dan M2 (broad money). 

Sedangkan sisanya sebesar 19,32% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. 

 

  



3. Pembahasan Hasil Penelitian 

TABEL 5.11. 

Rekapitulasi Pengaruh Variabel Dependen terhadap Variabel Independen 

dalam Jangka Pendek dan Jangka Panjang 

 

 Jangka Pendek Jangka Panjang 

Variabel Koefisien Probabilitas Koefisien Probabilitas 

C 18.72658 0.0150 19.31027 0.0526 

BI Rate 1.571323 0.0000 2.627893 0.0000 

Log(Kurs) -3.849574 0.0225 -7.551612 0.0006 

Log(M2) 1.994304 0.0042 2.577683 0.0047 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Penulis (2016) 

 

A. Pengaruh BI Rate terhadap Laju Inflasi di Indonesia 

Nilai koefisien BI rate dalam jangka pendek sebesar 1.571323 

menunjukkan apabila terjadi peningkatan BI rate sebesar 1% maka laju 

inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 1,5% dengan asumsi kurs tengah 

dan M2 (broad money) konstan atau tidak mengalami perubahan. 

Koefisien BI rate bernilai positif terhadap laju inflasi dalam jangka 

pendek.Nilai probabilitas variabel BI rate sebesar 0.0000, nilai ini lebih 

kecil dari taraf nyata 10% yang artinya variabel BI rate signifikan terhadap 

laju inflasi dan mempengaruhi laju inflasi dalam jangka pendek.Hal ini 

tentu membuktikan bahwa hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Sir (2011) yang mengatakan bahwa dalam jangka pendek BI rate 

akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia 

karena ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, maka tidak 



semua bank dapat merespon hal tersebut sebab bank akan menyesuaikan 

terlebih dahulu besaran suku bunga bank dengan kegiatan operasional 

bank. Ataupun ketika BI rate diturunkan kembali maka kemungkinan akan 

sangat lambat bagi perbankan untuk menurunkan suku bunganya, terutama 

suku bunga kredit. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sudarjah (2008), Langi, Masinambow, dan Siwu (2014), 

serta Wahyudi (2014). 

Penulis menduga bahwa adanya pengaruh positif BI rate terhadap 

laju inflasi di Indonesia dalam jangka pendek tidak hanya disebabkan oleh 

adanya respon bank yang lambat dalam menyesuaikan suku bunga bank 

dengan kegiatan operasional bank saja, tetapi juga adanya respon 

masyarakat yang lambat terhadap perubahan suku bunga.  Misalnya ketika 

suku bunga kredit perbankan diturunkan, belum tentu direspon oleh 

meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat, apalagi jika prospek 

perekonomian dalam keadaan lesu. Artinya antara kondisi sektor 

keuangan, perbankan, dan kondisi riil sangat berperan dalam menentukan 

efektif atau tidaknya proses transimisi kebijakan moneter. 

Sementara nilai koefisien BI rate dalam jangka panjang sebesar 

2.627893 menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada BI rate sebesar 

1% maka laju inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 2,6% dengan 

asumsi kurs tengah, dan M2 (broad money) dalam keadaan konstan atau 

tidak mengalami perubahan. Koefisien BI rate bernilai positif maka BI 

rate mempunyai hubungan yang positif terhadap laju inflasi dalam jangka 



panjang. Hal ini berarti bahwa hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis 

yang digunakan dalam penelitian ini. Artinya dalam jangka panjang BI 

rate mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laju inflasi di 

Indonesia (selama periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2015). 

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Satria (2013) yang mengatakan bahwa BI rate yang 

menjadi suku bunga acuan bagi suku bunga simpanan dan suku bunga 

pinjaman tidak dapat memberikan dampak yang positif dalam 

menstabilkan tingkat inflasi, justru membuktikan bahwa BI rate menjadi 

penyebab terjadinya inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya 

pengaruh suku bunga simpanan Bank Umum terhadap inflasi yang tidak 

diikuti oleh suku bunga pinjaman Bank Umum. Padahal uang yang 

dikumpulkan melalui simpanan diharapkan akan disalurkan melalui kredit 

(pinjaman) untuk meningkatkan gairah pasar. Sehingga antara simpanan 

dan pinjaman sama-sama mampu menekan laju inflasi. Akan tetapi, inflasi 

yang diciptakan oleh BI rate secara total jauh lebih besar daripada laju 

inflasi yang dapat ditekan oleh suku bunga simpanan Bank Umum. Nilai 

total pengaruh BI rate terhadap inflasi setelah dikalikan dengan pengaruh 

suku bunga pinjaman Bank Umum dan suku bunga simpanan Bank Umum 

terhadap inflasi dalam penelitiannya adalah sebesar 0,867. Artinya BI rate 

masih tetap menyisakan pengaruh positif terhadap inflasi, dengan kenaikan 

1% BI rate secara total dapat menaikan inflasi sebesar 0,867%. Penelitian 

ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin (1998), Nugroho 



dan Basuki (2012), Perlambang (2012), Sutawijaya dan Zulfahmi (2012), 

Langi, Masinambow, dan Siwu (2014), Wahyudi (2014), serta Kalalo, 

Rotinsulu, dan Maramis (2016). 

Penulis pun menduga bahwa bisa jadi ketika BI rate dinaikan, bank-

bank konvensional akan menyimpan dananya dalam bentuk surat berharga 

yang dikeluarkan oleh BI, sehingga alokasi dana yang seharusnya dialirkan 

dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat menjadi berkurang. Selain itu 

diduga ketika BI rate diturunkan, maka suku bunga pinjaman juga akan 

menurun sehingga orang-orang akan meningkatkan pinjaman kreditnya. 

Ketika pinjaman kredit meningkat maka diharapkan pertumbuhan ekonomi 

semakin naik, sehingga inflasi dapat dikendalikan. 

 

B. Pengaruh Kurs Tengah terhadap Laju Inflasi di Indonesia 

Nilai koefisien kurs tengah dalam jangka pendek sebesar -3.849574 

menunjukkan apabila terjadi peningkatan kurs tengah (depresiasi rupiah 

terhadap dolar) sebesar 1% maka laju inflasi akan mengalami penurunan 

sebesar 3,8% dengan asumsi BI rate dan M2 (broad money) konstan atau 

tidak mengalami perubahan. Koefisien kurs tengah negatif terhadap laju 

inflasi dalam jangka pendek. Nilai probabilitas variabel kurs tengah 

sebesar 0.0225, nilai ini lebih kecil dari taraf nyata 10% yang artinya 

variabel kurs tengah signifikan terhadap laju inflasi dan tidak 

mempengaruhi laju inflasi dalam jangka pendek. Hal ini tentu 



membuktikan bahwa hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Sementara nilai koefisien kurs tengah dalam jangka panjang sebesar 

-7.551612 menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada kurs tengah 

(depresiasi rupiah terhadap dolar) sebesar 1% maka laju infasi akan 

mengalami penurunan sebesar 7,5% dengan asumsi BI rate dan M2 (broad 

money) dalam keadaan konstan atau tidak mengalami perubahan. 

Koefisien kurs tengah bernilai negatif maka kurs tengah mempunyai 

hubungan yang negatif tehadap laju inflasi dalam jangka panjang. Hal ini 

berarti bahwa hasil regresi tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini. Artinya dalam jangka panjang kurs tengah (depresiasi 

rupiah terhadap dolar) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap laju inflasi di Indonesia (selama periode Januari 2008 sampai 

dengan Desember 2015). Hasil regresi dalam penelitian ini selaras dengan 

hasil regresi yang dilakukan oleh Wahyudi (2014), dan Perlambang (2012) 

bahwa koefisien kurs berpengaruh negatif terhadap laju inflasi. 

Penulis menduga bahwa adanya kenaikan kurs tengah (depresiasi 

rupiah terhadap dolar) dapat menurunkan laju inflasi dikarenakan ketika 

terjadi depresiasi rupiah terhadap dolar, maka return saham akan turun. 

Dimana return saham merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi 

saham. Ketika return saham turun maka investasi pun akan mengalami 

penurunan. Kondisi demikian akan membuat pendapatan masyarakat ikut 

menurun karena ketika perusahaan saham mengalami penurunan maka 



perusahaan hanya mempunyai dua pilihan, antara memutuskan hubungan 

pekerjaan dengan para pegawainya ataukah menurunkan upah para 

pegawai. Sehingga ketika pendapatan masyarakat mengalami penurunan 

maka jumlah uang yang beredar di masyarakat pun ikut menurun. Hal 

tersebut yang pada akhirnya akan menurunkan laju inflasi.  

Sementara penulis juga menduga adanya penurunan kurs tengah 

(apresiasi rupiah terhadap dolar) dapat menaikkan laju inflasi dikarenakan 

adanya perilaku masyarakat Indonesia yang selalu mengonsumsi barang 

melebihi dari jumlah pendapatan yang diterimanya (bersifat konsumtif). 

Sehingga ketika terjadi apresiasi rupiah terhadap dolar, maka masyarakat 

Indonesia akan semakin tinggi tingkat belanjanya dan akan lebih suka 

mengimpor barang dari luar negeri. Ketika impor mengalami kenaikan 

maka jumlah uang yang beredar akan semakin meningkat di luar negeri 

dan menyebabkan naiknya tingkat inflasi di luar negeri. Sehingga di duga 

kenaikan inflasi di Indonesia dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor 

eksternal atau yang disebut juga dengan imported inflation.  

 

C. Pengaruh M2 (Broad Money) terhadap Laju Inflasi di Indonesia 

Nilai koefisien M2 (broad money) dalam jangka pendek sebesar 

1.994304 menunjukkan apabila terjadi peningkatan M2 sebesar 1% maka 

laju inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 1,9% dengan asumsi BI Rate 

dan kurs tengah konstan atau tidak mengalami perubahan. Koefisien M2 

bernilai positif terhadap laju inflasi dalam jangka pendek. Nilai 



probabilitas variabel M2 sebesar 0.0042, nilai ini lebih kecil dari taraf 

nyata 10% yang artinya variabel M2 signifikan terhadap laju inflasi dan 

mempengaruhi laju inflasi dalam jangka pendek. Hal ini membuktikan 

bahwa hasil regresi sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Prayitno, Sandjaya, dan Llewelyn (2002), Basuki 

(2013), serta Amrini, Aimon, dan Syofyan (2014). 

Sementara nilai koefisien M2 (broad money) dalam jangka panjang 

sebesar 2.577683 menunjukkan apabila terjadi peningkatan pada M2 

sebesar 1% maka laju inflasi akan mengalami kenaikan sebesar 2,5% 

dengan asumsi BI rate dan kurs tengah dalam keadaan konstan atau tidak 

mengalami perubahan. Koefisien M2 bernilai positif maka laju M2 

mempunyai hubungan yang positif terhadap laju inflasi dalam jangka 

panjang. Hal ini berarti bahwa hasil regresi sesuai dengan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian ini. Artinya dalam jangka panjang M2 

mempunyai pengaruh positif terhadap laju inflasi di Indonesia Indonesia 

(selama periode Januari 2008 sampai dengan Desember 2015). Hasil 

penelitian ini selaras dengan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan 

oleh Maulida, Mardiana, dan Mayes (2010), Sutawijaya dan Zulfahmi 

(2012), Basuki (2013) dalam Santoso (2010), Langi, Masinambow, dan 

Siwu (2014), serta Kalalo, Rotinsulu, dan Maramis (2016). 

Hal tersebut sesuai dengan teori kuantitas uang atau yang juga 

dikenal dengan teori Irving Fisher, dimana inflasi akan terjadi jika jumlah 



uang yang beredar mengalami peningkatan. Kenaikan jumlah uang yang 

beredar di masyarakat akan menyebabkan masyarakat memegang banyak 

uang dan mendorong permintaan domestik meningkat. Permintaan 

domestik yang meningkat dipicu oleh naiknya sifat konsumtif masyarakat. 

Ketika sifat konsumtif masyarakat meningkat tetapi tidak dibarengi oleh 

kenaikan jumlah barang yang diproduksi, maka harga barang domestik 

akan naik karena terjadi kelangkaan pada barang tersebut. Apabila 

masyarakat masih terus menambah pengeluaran maka harga akan naik 

secara terus-menerus.  

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori Mankiw (2006) yang 

mengatakan bahwa negara yang memiliki pertumbuhan uang yang tinggi 

cenderung akan memiliki inflasi yang tinggi, dan negara yang memiliki 

pertumbuhan rendah, akan cenderung memiliki inflasi yang rendah. Selain 

itu, penelitian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukan oleh Nopirin 

(2000) bahwa kenaikan jumlah uang yang beredar akan menaikan 

permintaan agregat yang pada akhirnya akan menaikan tingkat inflasi.  

 


