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ANALISIS BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH 
UANG BEREDAR DI INDONESIA 

 
Oleh : 

 
Septian Candra 

 
Abstraksi 

 
Uang adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukam pembayaran 

baik barang,jasa maupun utang.Uang dapat dikatakan sebagai salah satu penenmuan terpenting 
manusia yang menopang kemajuan peradabannya.uang sebagai institusi ekonomi mempunyai 
fungsi untuk meningkatkan kemampuan manusia melakukan alokasi sumber daya ekonomi.ini 
berkaitan dengan fungsi-fungsi uang sebagai alat pembayaran di masa mendatang.dengan fungsi-
fungsi tersebut manusia semakin mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui peningkatan 
efisiensi alokasi sumber daya ekonomi.  

 
Penelitian ini menggunakan data skunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Jawa 

Timur mulai tahun 1996-2010. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi Linier Berganda 
dengan menggunakan alat bantu computer program Statistic Program for Social Science (SPSS) 
Versi 13.0 yang menunjukkan pengaruh secara signifikan antara variabel bebas dan variable 
terikat. 

 
Dengan melihat hasil uji signifikasi Variabel Independen terhadap Analisis Beberapa 

Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Uang Beredar di Indonesia  (Y),maka ( 1 ) Dapat diketahui 
bahwa Variabel Impor (X3) merupakan Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap 
Jumlah Uang Beredar di Indonesia.( 2 ) Dengan melihat hasil koefesien Variable Independen 
Indeks Kurs Valuta Asing (X1),Investasi (X2),Tingkat Suku Bunga (X4)merupakan variabel 
yang tidak dominan terhadap Jumlah uang beredar di Indonesia(Y). 
 
 
Kata Kunci : Kurs Valuta Asing (X1), Investasi (X2),Impor (X3), Tingkat Suku Bunga (X4) 

,Jumlah Uang Beredar di Indonesia(Y) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Uang dapat dikatakan sebagai salah satu penemuan terpenting manusia yang menopang 

kemajuan peradabannya.Kita yang hidup pada masa kini dapat menjalani hidup dengan relatif 

mudah dan nyaman karena adanya uang.Transaksi-transaksi yang kita lakukan seperti ketika 

berbelanja,membayar rekening listrikdan tagihan telepon,maupun transaksi-transaksi berskala 

besar dapat diselesaikan dengan cepat,mudah.murah,dan akurat karena telah terbangunnya sistem 

keuangan yang kuat dan efisien.dengan uang,manusia dapat mempersiapkan masa tuanya,tanpa 

khawatir apa yang diperolehnya membusuk atau kehilangan nilai karena rusak.bandingkan 

dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita,dalam upaya mempersiapkan masa 

depannya,dengan menyimpan sebagian hasil panen atau hasil berburu untuk dikonsumsi pada 

masa mendatang.Tak dapat dibayangkan betapa susah dan repotnya kehidupan masa kini,tanpa 

uang!(Manurung,2004:2) 

   Uang tidak lain adalah segala sesuatu yang dapat dipakai/diterima untuk melakukan 

pembayaran baik barang,jasa maupun utang.Dalam sejarah uang,beberapa jenis barang telah 

pernah dipakai sebagai uang(misalnya kerang,emas,gigi binatang,kulit,perak,dan sebagainya) 

(Nophirin,2000,2) 

  Uang sebagai institusi adalah uang telah diterima sebagai alat pembayaran maupun alat 

penyimpanan nilai. Dengan demikian penggunaan kehidupan sehari-hari sudah menjadi pola 

pikir yang baku. Mengingat fungsi utama dari sebuah intuisi adalah mempermudah kehidupan  
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manusia, baik secara individu atau sekelompok, maka dapat dikatakan siapapun yang hidup di 

zaman modern akan mengalami kesulitan jika tak mau menerima uang. 

 Uang sebagai institusi ekonomi mempunyai fungsi untuk meningkatkan kemampuan 

manusia melakukan alokasi sumber daya ekonomi.ini berkaitan dengan fungsi-fungsi uang 

sebagai alat pembayaran, penyimpan nilai, standar nilai, dan standar pembayaran di masa 

mendatang. Dengan fungsi-fungsi tersebut manusia semakin mampu meningkatkan kualitas 

hidupnya melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya ekonomi. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi naik turunnya jumlah uang beredar di Indonesia baik 

dalam arti luas ( M2 ) maupun arti sempit ( M1 ), antara lain suku bunga kredit , tingkat inflasi , 

investasi , pengeluaran pemerintahan dan cadangan devisa (Soenhadji, 2002:57 )  

Dengan menganggap bahwa kedua perbandingan (rasio) tersebut konstan untuk satu 

dekade tertentu, maka penguasa moneter bisa mengendalikan secara langsung dengan cadangan 

perbankan. Namun kenyataanya tidak sesederhana itu. Jumlah uang beredar pada satu periode 

merupakan hasil perilaku penguasa moneter yang dalam hal ini adalah bank sentral, bank-bank 

umum dan masyarakat (termasuk lembaga keuangan bukan bank). Secara bersama-sama bank 

sentral menentukan besarnya uang inti. (Anonim, 2001 :8) 

Undang-undang nomor 23 tahun 1999 memberikan wewenang kepada bank Indonesia 

untuk melaksanakan kebijakan moneter terutama dalam rangka mengendalikan dan menjaga 

kesetabilan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing untuk menjaga kesetabilan rupiah, bank 

sentral dapat mengadakan penjualan mata uang rupiah dengan melakukan pembelian valuta asing  
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seperti dolar amerika. Penambahan jumlah dolar Amerika akan meningkatkan cadangan 

internasional sehingga akan meningkatkan jumlah uang beredar (Sasana, 2006:32) 

Perbedaan nilai tukar mata uang suatu Negara (kurs)pada prinsipnya ditentukan oleh 

besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. 

Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian terbuka,karena 

ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di 

pasar,mengingat pengaruh nya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel 

makro ekonomi lainnya.kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu 

Negara.pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa kondisi ekonomi yang 

relatif baik atau stabil(Triyono,2008:156) 

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah investasi di suatu 

Negara,baik yang berasal dari investor domestik maupun investor asing.khususnya pada jenis-

jenis investasi portofolio,yang umumnya berjangka pendek.perubahan tingkat suku bunga ini 

akan berpengaruh pada perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang 

domestik.dan, apabila suatu Negara menganut rezim devisa bebas,maka hal tersebut juga 

memungkinkan terjadinya peningkatan aliran modal masuk capital inflow dari luar negeri. 

(Madura2000:100-103). 

Dalam lima tahun terakhir,perkembangan ekonomi dunia ditandai dengan pertumbuhan 

ekonomi yang lebih tinggi dari rata-rata historisnya(di atas 4%),aliran FDI global yang terus 

meningkat dan melambungnya harga komoditas minyak serta non minya dunia,sehingga 

menyebabkan tekanan inflasi dunia meningkat.Dalam periode yang sama perekonomian  
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domestik juga ditandai dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi namun dengan tingkat yang 

moderat,rasio investasi terhadap PDB yang masih rendah dibandingkan sebelum krisis walaupun 

aliran masukFDI neto terus meningkat serta rata-rata inflasi yang sedikit lebih tinggi 

dibandingkan sebelum krisis,terutama karena kenaikan BBM pada 2005. 

Pertumbuhan perekonomian dunia dan volume perdagangan dunia periode 2008-2012 

diprakirakan akan tetap tinggi sementara harga komoditas migas dan non-migasmasih berada 

pada level di atas rata-rata historis.Dari sisi domestik,diperkirakan stabilitas ekonomi makro 

tetap terkendali,kondisi fiskal Indonesia masih terjaga,dan aliran FDI ke Indonesia terus 

meningkat.Dengan asumsi perekonomian dunia dan domestik seperti tersebut di 

atas,perekonomian di Indonesia 2008-2012diprakirakan akan semakin baik,ditandai dengan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin cepatdan berkualitas serta inflasi yang menurun.Prospek 

perekonomian tersebut didasarkan pada optimisme terjadinya sinergi kebijakan pemerintah dan 

Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi makro serta terus membaiknya iklim 

investasi,infrastruktur, ketenagakerjaan, dan kepastian usaha melalui kebijakan 

sektoral.Stabilitas ekonomi makro yang terus terjaga dan potensi pasar yang besar menjadi daya 

tarik investor internasional untuk melakukan investasi di Indonesia sehingga aliran masuk FDI 

ke Indonesia akan meningkat dan investasi tumbuh tinggi.Seiring meningkatnya investasi 

tersebut,ekonomi akan diharapkan tumbuh lebih tinggi dan berkualitas,sedangkan inflasi akan 

menurun.Daya beli riil masyarakat juga akan meningkat,sehingga konsumsi diperkirakan akan 

tetap tumbuh tinggi.Sementara itu,kondisi eksternal yang masih kondusif,yang tercermin dari 

masih tingginya volume perdagangan dunia,menyebabkan kinerja ekspor Indonesia diprakirakan  
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akan membaik.Kenaikan ekspor dan maraknya kegiatan investasi akan diikuti dengan derasnya 

impor barang dan jasa sehingga surplus pada transaksi berjalan akan terus menurun.Namun 

demikian,adanya peningkatan aliran FDI global akan menjadi katup pengaman bagi kondisi 

neraca pembayaran sehingga nilai tukar akan relatif stabil. 

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 7,4-8,0% pada 2012,kondisi 

ekonomi makro yang stabil,perlu didukung kebijakan struktural yang kokoh seperti perbaikan 

iklim investasi(termasuk didalamnya pembangunan infrastruktur),upaya peningkatan daya saing 

dan produktivitas serta perbaikan SDM,kondisi-kondisi tersebut merupakan kunci mengatasi 

keterbatsan sisi penawaran dan meningkatkan aliran masuk FDI global dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. 

Dinamika perekonomian Indonesia tidak terlepas dari perkembangan kemajuan dalam 

perbaikan,iklim investasi,infrastuktur,produktivitas dan daya saing(sisi penawaran)dalam 

negeri.ekonomi dunia telah mampu tumbuh di atas 4% dalam lima tahun terakhir,lebih tinggi 

dari rata-rata historisnya.perkembangan ini terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan 

ekonomi di Negara berkembang(China dan India) serta kawasan eropa.Tingginya pertumbuhan 

ekonomi dunia tersebut diiringi dengan volume perdagangan dunia yang juga tumbuh lebih 

tinggi dari tren jangka panjangnya.Sejalan dengan perkembangan ekonomi dunia tersebut,aliran 

(FDI) Foreign Direct Investment global juga meningkat pesat.Namun perkembangan ekonomi 

duniayang impresif ini dibayangi dengan melambungnya harga minyak dan non-minyak 

dunia.Terus naiknya harga komoditas dan tetap tingginya pertumbuhan ekonomi dunia 

menyebabkan tekana inflasi dunia meningkat. 
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Tekanan inflasi dunia yang meningkat seiring dengan harga komoditas yang masih tinggi 

direspon secara bervariasi oleh bank sentral di beberapa Negara.Disamping tekanan 

inflasi,beberapa bank sentral tampaknya juga mempertimbangkan kondisi stabilitas pasar 

keuangan dan prospek pertumbuhan ekonomi domestiknya.Bank sentral amerika serikat(The 

Fed) memberi bobot yang tinggi pada pemulihan krisis di pasar keuangan dan stimulus 

perekonomian domestik,yang terlihat dari agresivitas penurunan Fed Fund Rate menjadi 3% 

pada januari 2008.Sebaliknya,bank sentral Uni Eropa(ECB) dan jepang(BOJ) tampaknya lebih 

memprioritaskan tekana inflasi domestik sehingga memilih mempertahankan tingkat 

bunga(Sarwono 2008:2)          

 Kenaikan tingkat inflasi yang mendadak dan besar di suatu negara akan menyebabkan 

meningkatnya impor oleh Negara tersebut terhadap berbagai barang dan jasa dari luar 

negeri,sehingga semakin diperlukan banyak valuta asing untuk membayar transaksi impor 

tersebut.hal ini akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap valuta asing di pasar 

valuta asing.inflasi yang meningkat secara mendadak tersebut,juga memungkinkan tereduksinya 

kemampuan ekspor nasional Negara yang bersangkutan,sehingga akan mengurangi supply 

terhadap valuta asing di dalam negerinya (Madura 2000:100-103) 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai 

berikut 

1. Apakah kurs valuta asing , jumlah investasi,impor,dan tingkat suku bunga mempunyai 

pengaruh yang nyata terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia? 

2. Faktor apakah yang paling dominan dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar di 

Indonesia? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka 

tujuan yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian adalah: 

1.Untuk mengetahui pengaruh kurs valuta asing, jumlah investasi, impor dan tingkat suku 

bunga mempunyai pengaruh secara nyata terhadap jumlah uang yang beredar di Indonesia. 

2.Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi jumlah 

uang beredar di Indonesia. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka manfaat 

yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian adalah: 
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Manfaat penelitian: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan 

pengetahuan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang Beredar di 

Indonesia.  

2. Bagi mahasiswa 

Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan 

masalah moneter dan jumlah uang yang beredar. 

3. Bagi universitas 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat khususnya bagi fakultas Ekonomi UPN 

“Veteran” guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.   
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