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V

V Y '
BAB I 

PENDAHULUAN

1. Pandangan Umum

Salah satu tujuan masyarakat dan negara .kita dalam me- 

laksanakan pembangunan d i bidang perekonomian adalah untuk 

mencapai kemakmuran. Kemakmuran sebenarnya bers ifa t r e la t i f  

bagi setiap orang. Namun, walaupun mengandung kelemahan, ham- 

p ir  seraua negara menggunakan pendapatan per kapita, yang d i- 

hitung dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah. pendu- 

duk, sebagai indikator tingkat kemakmuran. Terlepas dari ke-- 

leaahan itu , perhitungan pendapatan nasional in i " . . .  bergu- 

na . . .  untuk manbantu merumuskan kebijaksanaan pemerintah. 

Seandainya k ita  menginginkan pertumbuhan GNP setinggi 8^, ma- 

ka Perhitungan Pendapatan in ilah yang k ita  l i l ia t . "1

Penduduk Indonesia, dari tahun ke tahun> akaa terus 

mengalami pertaiabahan. Untuk mengimbangi pertambaham in i ser- 

ta agar dapat dicapai kenaikan tingkat kemakmuran, maka pen

dapatan nasional harus dapat naik lebih besar daripada per

tumbuhan penduduk,

. . .  dalam perekonomian pasar, barang-barang dan jasa-ja- 
sa baru dihasilkan' jika diharapkan akan ada orang yang 
bersedia untuk membelinya dengan mengeluarkan uangnya
----  Karena itu  jawaban sederhana atas pertanyaan: "Apa-
kah yang menentukan tingkat Pendapatan Nasional dalam 
perekonomian pasar", adalah tingkat pengeluaran uang in i

1
Ace Partadiredja, Perhitungan Pendapatan Nasionnl. 

Cetakan Ketifla, LP3ES, Jakarta, 1981, hal. '\6~.

1
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2

-  * 2 atau permintaan e fek tif keseluruhan . . . .

Jadi uang memegang peranan yang penting dalam upaya pening- 

katan pendapatan nasional atau yang biasa lebih dikenal de

ngan pertumbuhan ekonomi. Uang berperan sebagai a la t trans- 

aksi dalam penyerapan produk nasional yang merupakan penam- 

pilan secara f is ik  pendapatan nasional.

Untuk menjamin kelancaran dalam peiaksajiaan pemba- 

ngunan, khususnya di bidang ekonomi, diperlukan adanya sta- 

b il ita s  nasional, terutama stab ilitas ekonomi. S tabilitas 

ekonomi dicerminkan oleh mantapnya harga4iarga barang-tarang 

dan jasa-jasa atau terkendalinya laju in fla s i. Sudah merupa

kan hal yang biasa, harga-harga itu  selalu mengalami kenaik

an. Namun, perubahan atau kenaikan yang tidak wajar akan taer- 

akihat terganggunya stab ilitas.

Bagaimana cara untuk menjaga stab ilitas  perekonomian? 

Berbagai macam kebijakan, terutama d i bidang moneter ditetap- 

kan oleh Pemerintah atau Bfenk Sentral. "Untuk mencegah laju 

in fla s i terla lu  tinggi . . .  maka pemerintah dan Bank Sentral 

harus bekerjasama untuk menjamin laju pertumbuhan peredaran 

uang yang sesuai dengan permintaan uang.11̂  Dengan demikian 

dapat dikatakan, pengendalian jumlah uang beredar merupakan 

salah satu peralatan kebijakan moneter untuk menanggulangi

2Ib id . hal. 99.
*
^Bruce Glassbumer dan Aditiawan Chandra, Teori dan 

Kebijakasanaan Ekonomi Makro, Cetakan Ketifta, LP3ES, Jakarta, 
1983, hal. 111.
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3

masalah in fla s i.

Dalam kegiatan perekonomian, uang merupakan suatu 

a la t yang araat penting, Kita n^enjual atau membeli barang-ba

rang maupun jasa-jasa dengan perantaraan a lat in i. Salah sa

tu aspek terpenting uang adalah sifatnya yang likuid. Mudah

- ditukarkan dengan barang-barang atau jasa-jasa. Dari s in i, 

te r  lih a t bahwa penggunaan uang yang terpenting adalah dalam 

perdagangan. “Jadi, penggunaan uang yang paling dasar adalah 

sebagai a lat pertukaran .

Kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam pembangunan di 

bidang ekonomi, akan mengakibatkan terjadinya perubahan-per- 

ubahan d i bidang moneter. Perubahan-perubahan in i menuntut 

adanya kebijakan moneter yang tepat. "Dalam suatu negara ber-✓

kembang tujuan kebijaksanaan moneter bukan hanya s tab ilitas

saja, tetapi untuk menyediakan sejumlah uang yang sesuai de-

ngan la ju  pembangunan yang cepat."^ Namun, terdapat faktor-

faktor la in  yang harus diperfcatikan dalam melihat penyebab

perubahan-perubahan itu . Mengutip pernyataan yang dikemuka-

kan oleh R.M. Sundrum:

Penjelasan mengenai perubahan-perubahan ini.haruslah d i-  
tinjau dalam interaksi tiga faktor yang berbeda: (a ) 
trend monetisasi jangka panjang (yaitu pergeseran dari 
produksi untuk kebutuhan sendiri ke produksi untuk pa- 
sar) di sektor tradisional; (b ) trend perubahan struk- 
tural jangka panjang yang meningkatkan kontribusi re la - 
t i f  sektor modem dalam PDB; dan (o) perubahan jangka

4Ibid, hal. 9k. 

^Ibid, hal. 96.
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penclek dalanr hal permintaan masyarakat akan uang sehu- 
bungan dengan perubahan-perubahan harapan harga.°

Seiring dengan pesatnya pembangunan, permintaan uang 

akan meningkat. Bagaimanakah mengukur besamya pennintaan 

uang in i? Banyak teori permintaan uang yang telah dikerauka- 

kan oleh para ahli ekonomi. Teori-teori yang dikemukakan itu  

biasanya menghubungkan beberapa variabel yang berpengaruh 

terhadap permintaan uang. Sebelum sampai pada tahap itu , hal 

yang perlu d i t e l i t i  adalah motif-motif orang itu  mengingin- 

kan uang. " . . .  mengapa seseorang mengujudkan kekayaan dalam 

bentuk uang, yang tidak menghasilkan pendapatan . . .?  Jawaban 

terhadap pertanyaan in ilah  yang kemudian merupakan teo ri per-
7

mintaan uang.,,# Dengan melakukan studi erapiris yang mengguna- 

kan teo r i-teo r i itu , akan dapat diketahui bagaimanakah ben- 

tuk-bentuk hubungan variabel-variabelnya.

Suatu transfonmasi dari fungsi permintaan uang dapat 

dilakukan, sehingga dapat diperoleh suatu bentuk model hu- '  

bungan yang la in . Sal ah satu bentuk model yang dapat dipero

leh dari transformasi in i adalah fungsi kecepatan perputaran 

uang. N ila i kecepatan perputaran uang ditunjukkan oleh rasio 

antara pendapatan dan uang beredar. Tinggi rendahnya rasio

R.M. Sundrum, "Jumlah Uang Yang Beredar dan Harga- 
harga; Suatu Interpretasi Kembali" dalam. Faried Wijaya dan 
Soetatwo Hadiwigeno (ed ). Untaian Ekonomi Moneter dan Per- 
bankan, Edisi Pertama, BPFtf, Yogyalcarta, 1980, hal. 62,

7
Nopirin, Ekonomi Moneter, Edisi Kedua, BPFE, Yogya-

karta, 1985, hal. 107-
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in i dapat juga dipergunakan untuk menerangkan kecenderungan 

orang memegang uang, misalnya:

. . ,  perbandingan yang rendah antara supply uang dan GDP 
memnjukkan suatu keadaan d i mana orang segan menyimpan 
uang dalam jumlah besar karena menganggap n ila i uang 
akan turun terus dan mereka akan lebih sering mengada- 
kan transaksi.8

Bagaimanakah la ju  kenaikan uang beredar dapat dipro-

yeksikan? "Patokan pertama adalah laju kenaikan produksi nya-

ta  dalam perekonomiannya, karena pennintaan uang untuk trans-

aksi nyata adalah sumber permintaan yang paling dasar."^ Hal

in i sesuai dengan pandangan monetaris bahwa:

Bank Sentral seharusnya memperkirakan sasaran-sasaran un
tuk laju  kenaikan jumlah asset-asset moneter sesuai de
ngan stab ilitas dan. la ju  kenaikan produksi yang optimal. 
Kebijaksanaan moneter harus disesuaikan dengan sasaran- 
sasaran tersebut.

2. Penjelasan Judul

Dari judul skripsi: "PERMINTAAN DAN KECEPATAN PERFU- 

TARAN UANG SEBAGAI AUTERNATIF PEDOMAN DALAM PENENTUAN JUM

LAH UANG BEREDAR DI INDONESIA11, penjelasan akan dilakukan de

ngan memisahkannya dalam beberapa perkataan. Adapun pemisah- 

an serta masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut:

(1 ) 1 Permintaan uang1 dimaksudkan pennintaan uang oleh masya-

Sundrum, "Supply Uang dan Harga-harga di Indone
sia: 1961-1970" dalam Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno 
(ed ), QP c i t , hal. 37-

10Ibid, hal. 112.

%ruce Glassbumer dan A, Chandra, op c i t , hal. 113-
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rakat yang meliputi uang kartal dan g ira l;

(2 ) 1 Kecepatan perputaran uang1 dimaksudkan sebagai tingkat 

perputaran pendapatan yang dihitung dari Produk Domestik 

Bruto dibagi dengan jumlah uang (karta l dan g ira l) bere

dar;-

(3) 'Sebagai a lte ra a t if1 dijnaksudkan sebagai suatu pilihan, 

yaitu pilihan di antara peralatan kebijakan. moneter;

(4 ) fPedoman' dimaksudkan sebagai ukuran dalam menentukan 

jumlah uang beredar;

(5 ) 'Dalam penentuan* dimaksudkan untuk memproyeksikan d i ma- 

sa mendatang;

(6 ) 'Jumlah uang beredar1 dimaksudkan sebagai jumlah; uang 

beredar dalam masyarakat yang meliputi — seperti halnya 

penjelasan nomor (1 ) — uang kartal dan g ira l;

(7 ) *Di Indonesia* dimaksudkan sebagai batasan geografis pera- 

bahasan dalam skripsi in i,

Demikianlah beberapa penjelasan untuk beberapa perka- 

taan yang terdapat dalam judul. skripsi in i . Sedang maksud 

yang terkandung dalam judul tersebut secara keseluruhan ada

lah suatu penelitian terhadap variabel-variabel yang berpe

ngaruh di dalam fungsi permintaan dan kecepatan perputaran 

uang untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan serta e la s t is i-  

tas hubungannya. Berdasarkan penelitian in i, proyeksi untuk 

laju pertumbuhan jumlah uang beredar akan ditentukan sesuai 

dengan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditctapkan se- 

belumnya.
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3. Alasan Pemilihan Judul

Berapakah jumlah uang dan la ju  pertumbuhannya, serta 

boleh beredar tanpa mengorbankan s tab ilitas  moneter? Selama 

in i ,  Pemerintah hanya mengemukakan dasar umum dan la tar bela- 

kang umum dalam mengumumkan kebijakan dalam. bidang in i . Se- 

dang mengenai metodologi dan kuantifikasinya tidak peraah d i- 

umumkan. Padahal in i mengandung manfaat yang besar agar me- 

mungkinkan pembahasan dan pengkajian secara rasional, baik 

bagi masyarakat umum maupun para ah li ekonomi. Berdasarkan 

alasan in ilah , judul skripsi in i dikemukakan, karena d i da- 

lam judul itu  terkaraiung maksud untuk mencoba menyajikan a l-  

te m a t if  metodologi dan kuantifikasi dalam penentuan jumlah 

uang beredar.

4* Tu.juan Penyusunan Skripsi

Tujuan penyusunan skripsi in i tidak berbeda jauh de

ngan maksud yang terkandung dalam penjelasan judul. Berikut 

in i akan dikemukakan tujuan tersebut serta manfaat-manfaat- 

nya secara terin c i:

(1 ) untuk lebih mendalami teo ri ekonomi moneter — khususnya 

tentang pennintaan uang — serta ekonometrika, sehingga 

dapat diperoleh landasan teori untuk menerapkannya dalam 

studi empiris;

(2) mengevaluasi fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat, 

terutama yang berhubungan dengan pennintaan uang oleh ma

syarakat, sehingga raemungkinkan diterapkannya suatu mo-
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del tentang permintaan uang;

( 3 ) meneliti hubungan variabel-variabel yang berpengaruh te r

hadap permintaan uang, sehingga dapat dijelaskan bentuk- 

bentuk hubungannya;

( 4) mengestimasikan parameter-parameter dalam model yang d i-  

pergunakan, sehingga dapat diketahui e lastis itas  varia

bel-variabel yang terdapat dalam model tersebut;

( 5) memproyeksikan suatu jumlah uang beredar sesuai dengan 

target pertumbuhan ekonomi dan laju in fla s i yang telah 

ditetapkan, sehingga diharapkan kegiatan perekonomian da

pat berjalan lancar d iserta i dengam terkendalinya stabi- 

l ita s  moneter.

5. Sistematika Skripsi

Skripsi in i te rd ir i atas tiga bagian. Masingwnasing 

bagian secara berurutan adalah beris i pendahuluan, uraian, 

serta kesimpulan dan saran. Kemudian, ketiga bagian in i d i-  

r in c i la g i dalam beberapa bab, sub-hab, dan sub-sub bab). Ju

dul-judul batto serta uraian penjelasannya, secara berurutan
*

akan dikemukakan sebagai berikut:

Bab I :  Pendahuluan. Dalam bab in i akan dikemukakan 

pandangan unium yang merupakan ide dasar yang mendasari penu

lisan  skripsi in i secara keseluruhan. Setelah penyajiah pan

dangan umum, selanjutnya akan diikuti dengan penyajian penje

lasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penyusunan skrip

s i, sistematika skripsi, dan metodologi. Pada sub-bab tera-
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khir in i d ir in c i 'la g i dalam sub-sub bab, yaitu pennasalahan, 

hipotesa kerja, scope analisis, serta prosedur pengumpulan 

dan pengolahan data.

Bab I I :  Teori Pemintaan dan Kecepatan Perputaran 

Uang. Bali' in i akan menggambarkan dan* mengevaluasi teo ri-teo 

r i  mengenai pennintaan dan kecepatan perputaran uang yang d i-  

kemukakan oleh dua aliran terkenal dalam teori ekonomi mone

te r , yakni Kuantitas Uang dan Keynes. Sedikit akan dising- 

gung pula mengenai teo r i penawaran uang. Pada bagian tera- 

khir bab in i dibahas mengenai relevansi teo r i-teo r i yang te 

lah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya itu  bagi negara-ne- 

gara berkembang. Secara keseluruhan, bab) in i mertunjukkan ba- 

gaimana dasar pembahasan skripsi in i dirumuskan.

Bab I I I :  Perkembangan dan Pengelolaan Uang Beredar di 

Indonesia. Bab: in i akan menyajikan data mengenai perkembang

an beberapa variabel makro ekonomi Indonesia. Data tersebut 

meliputi perkembangan uang beredar, harga-harga, dan Produk 

Domestik Bruto dalam periode 1979-1985- Di samping b er is i pe- 

nyajian data, bab in i juga mengemukakan beberapa peralatan 

kebijakan moneter yang umumnya dipergunakan oleh Sank Sen- 

tra l untuk mengendalikan jumlah uang beredar.

Bab IV: Suatu Mbdel untuk Analisis dan KeMjakan Pe

nentuan Jumlah Uang Beredar di Indonesia. Dalam bab in i akan 

disajikan beberapa hal yang penting dalam spesifikasi fungsi 

pennintaan dan kecepatan perputaran uang. Beberapa hal yang 

penting tersebut, di antaranya adalah meliputi landasan-lan-
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dasan yang dipakai dalam menentukan variabel-variabel untuk 

model-model, baik permintaan uang maupun beberapa bentuk-ben- 

tuk transformasinya. Bagian selanjutnya menyajikan spesifika- 

s i-spes ifikas i fungsi permintaan maupun kecepatan perputaran 

uang. Spesifikasi-spesifikasi in i merupakan bentuk-bentuk 

model yang sudah disesuaikan untuk tujuan operasional.

Bab V: Analisis Perkembangan Jumlah Uang Beredar di 

Indonesia, Bab in i akan menyajikan analisis, baik secara ku- 

a l i t a t i f  maupun kuantitatif mengenai pengaruh beberapa va ri- 

abel permintaan uang beserta bentuk-bentuk transformasinya, 

Pada bagian pertama akan disajikan analisis secara kualita- 

t i f .  Sedang analisis secara kuantitatif, yakni berupa anali

s is  s ta tis t ik  regresi l in ie r , akan disajikan pada bagian be- 

rikutnya yang sekaligus merupakan bagian terakhir bab in i .

Bab VI: Kesimpulan dan Saran. Bab in i merupakan bab 

yang terakhir. Di dalamnya akan disajikan kesimpulan-kesim- 

pulan atas pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Selanjutnya 

d iiku ti penyajian saran-saran sehubungan dengan adanya kesim- 

pulan-kesimpulan tersebut.

6. Metodologi

6.1. Permasalahan.

Penentuan jumlah uang beredar, selain berhubungan de

ngan tujuan pengendalian laju in fla s i, juga berhubungan de

ngan tujuan memperlancar kegiatan perekonomian. Apabila jum-
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lahnya terla lu  k ec il, kegiatan perekonomian — yang berarti 

pula pertumbuhan ekonomi — akan lesu. Namun demikian, jum

lah yang terla lu  besar, akan berakibat buruk terhadap kesta- 

b ilan  moneter.

Selama in i,  Pemerintah — melalui Bank Sentral — le 

bih mengutamakan penentuan jumlah uang beredar sebagai a lat 

untuk menanggulangi in fla s i.

. . .  salah satu pertimbangan pokok (kalau tidak mau dika-' 
tican satu-satunya pertimbangan pokok) dalam memilih , . .  
a la t kebijaksanaan moneter untuk menanggulangi masa- 
lah in f la s i,  ialah pengendalian volume uang yang beredar 
dan tingkat-tingkat pertambahannya per tahun

Sebagai akibatnya, Pemerintah sangat berhati-hati da

lam mengelola uang beredar in i. Namun, dengan hanya mempeiiia- 

tikan tingkat in fla s i saja, tanpa memperhatikan faktor-fak

tor lainnya, justru akan berakibat buruk terhadap perekonomi- 

an. Di dalam teori ekonomi moneter, faktor-faktor in i dise- 

butkan antara la in  tingkat pertumbuhan ekonomi yang diingin- 

kan dan tingkat bungQ)

Di Indonesia, beberapa tahun terakhir in i, telah te r 

jad i fluktuasi yang cukup tajam pada laju  pertumbuhan ekono

mi maupun tingkat bunga. Dengan bermacamnya faktor yang ha- 

rus diperhatikan, serta melihat kenyataan yang demikian in i, 

akan semakin rumitlah untuk menentukan suatu jumlah uang ber

edar yang sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi dengan t i -

11Prijono Tjiptoherijanto dan Rusman Rochiman El Ca- 
p it  (ed ), Bvaluasi Perekonomian Indonesia 1978- 1981, Edisi 
Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta7 1983, hal. ^69.
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dak mengabaikan kestabilan moneter. M ! LJK 
PERPUSTAKAAN 

UNIVERSITAS a i r l a n g g a - 

___ -s  U  R  A  B  A  Y  A
6.2. Hipotesa kerja.

Mengamati uraian pennasalahan tersebut, tampak bahwa 

yang diperlukan. adalah suatu pedoman yang dapat dijadikan se

bagai ukuran dalanr menargetkan jumlah uang beredar. Sebagai 

suatu ukuran, .pedoman- ini. harus mampu menjelaskan bagaimana 

bentuk hubungan faktor yang satu dengan yang lainnya. Di s in i, 

pedoman yang dimaksud adalah berupa model permintaan uang dan 

bentuk transformasinya.

Penggunaan model permintaan uang itu  adalah beraiigkat 

daxrl anggapan bahwa dalanr pasar uang terjad i keseimbangan an- 

tara permintaan dan penav/aran uang, Dengan demikian, penambah- 

an junrlah uang beredar — yang merupakan s i s i penawaran dalam 

pasar uang — harus nremperhatikan jumlah penniataannya. Hal 

in i bertujiian agar keseimbangan tersebut dapat dipertahankan:. 

Dari uraian in i,  penulis mengemukakan suatu hipotesa kerja se

bagai berikut:

Apabila jumlah permintaan uang oleh masyarakat dapat diketa- 

hui, maka jumlah uang beredar yang sesuai dengan target per

tumbuhan ekonomi dengan tidak mengabaikan kestabilan moneter 

akan dapat ditentukan.

6.3- Scope analisis.

Agar pembahasan da.Zam skripsi in i dapat terarah pada 

pokok permasalahannya, maka batasan-batasan pembahasan itu
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perlu dikemukakan. Batasan-batasan itu  adalah:

(1 ) Pembahasan skripsi in i menggunakan defin is i uang dalam 

a rti sempit yang meliputi uang kartal dan g ira l. Penggu

naan d e fin is i in i berkaitan dengan kemampuan Bank Indo

nesia sebagai Bank Sentral untuk mengendalikannya;

(2 ) Variabel-variabel ekonomi yang dibahas hanya akan meli

puti uang beredar, Produk Domestik Bruto, suku bunga de

posit© berjangka, dan laju  in fla s i*  Hal in i mengingat, 

variabel-variabel tersebutlah yang dimasukkan dalam mo

del yang dipergunakan;

( 3) Sebagai pengukur la ju  in fla s i akan dipergunakan perubah

an Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia yang merupakan 

Indeks gabungan dari 17 ibukota propinsi d i Indonesia. 

Perubahan indeks in i merupakan ukuran yang secara resmi 

dipergunakan sebagai pengukur laju in fla s i d i Indonesia;

(4) Sehubungan dengan penggunaan perubahan IHK sebagai peng

ukur laju in fla s i, maka beberapa macara data yang akan d i- 

amati dan dianalisis adalah meliputi periode saat mulai 

dipergunakannya IHK, yakni tahun 1979, hingga tahun 1965- 

Mengingat periode waktu in i tidaklah cukup untuk raenyu- 

sun suatu model ekonometri yang didasarkan pada data ta

hunan. Karena itu  akan dipergunakan data triwulanan de

ngan periode 1979:11-1985:IV.

6.4. Prosedur pengumpulan dan pengolahan data.

Pembahasan dalam skripsi in i didukung dengan menggu-
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nakan data sekunder. Adapun sumber-sumbernya adalah laporan- 

laporan Bank Indonesia, terbitan-terbitan Biro Pusat Statis- 

t ik , dan sebagainya.

Pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan metoda 

survey, yaitu survey kepustakaan. Metoda in i merupakan> cara 

pengurapulan data dengan membaca bahan-bahan yang menjadi sum- 

ber data seperti tersebut d i atas. Data yang sudah dikumpul- 

kan kemudian ditabulasikan untuk selanjutnya d ianalis is , ba- 

ik  secara k u a lita tif maupun kuantitati f . Namun, sebelumi sam- 

pai d i s in i, data akan diolah dengan menggunakan rumus-rumus 

sebagai berikut:

(1 ) Y* = J L  10^
P

Rumus d i atas adalah untuk mendapatkan Produk Domestik 

Bruto (FDB) r i i l ,  d i mana:

Y* = H)B r i i l

Y = PDB nominal

P = Indeks Harga Konsumen (IHK)

(2 ) tt* = J L  100
P

Rumus di atas adalah untuk mendapatkan uang beredar r i i l ,  

d i mana:

M* = Uang beredar r i i l  

M = Uang beredar nominal 

P = IHK
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P-t* ”  1 
(3 ) U t  = — ----- —  100

* Pt-1

Rumus d i atas adalah untuk mendapatkan laju in fla s i (da

lam persen) dari perubahan IHK, di mana: 

ss Laju in fla s i 

P = IHK

t  = Triwulan ke 1, 2, n

(M  r ^ (JD^}  4 Ry(Jpy)
JD  ̂ + JDy

Rumus d i atas adalah untuk mendapatkan rata-rata tertim - 

bang suku bunga deposito berjangka dari dua suku bunga 

dengan jatuh tempo yang berlainan, d i mana:

R o Suku bunga 

JD = Jumlah deposito 

x = Untuk jatuh tempo x bulan 

y = Untuk jatuh tempo y bulan

(5) Md* = f(Y*,TC ,R)

Bentuk fungsi d i atas adalah untuk menganalisis pennin- 

taan uang r i i l ,  Md*, beserta variabel-variabel yang nrem- 

pengaruhi'nya, meliputi PDB r i i l ,  Y*, laju in f la s i,  It dan 

suku bunga, R. Selanjutnya dibuat model regresi l in ie r  

berganda dengan menggunakan metoda kuadrat terkec il:

Iog Md* = log a + b1 log Y£ + b  ̂ log7rt  + log Rt

+ -Ut

i
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Md* =* Permintaan uang r i i l  

Y* «  Produk Domestik Bruto r i i l  

Tt = Laju in fla s i 

R = Suku bunga 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi

t  «  Triwulan ke 1, 2, ...........n

V i53 Disturbance terms 

Untuk keperluan analisis selanjutnya, model penaimta- 

an uang itu  akan ditransformasikan ke dalam suatu bentuk per- 

samaan yang lainnya. Secara lebih lengkap, bentuk trans- 

formasi in i disajikan dalam Bate IV.
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M I L I K.
PERPUSTAKAAN 

"UNIVERSITAS AlRLANCtOA* 

S U R A B A Y A

BAB: I I

TEORI PERMINTAAN DAN KECEPATAN 

PERPUTARAN UANG

Di dalamt bab; pendahuluan, khususnya sub-sub) bab perma- 

salahan, telah diketengahkan; suatu a ltern a tif pedoman .'kebi

jakan dalam penentuan jumlah uang beredar. Pedoman in i dikata- 

kan sebagai a lte rn a tif karena, ten tusa ja , telah ada suatu pe

doman la in  yang digunakan Pemerintah untuk mengambil kebi

jakan tersebut. Sesuatu yang belum je las  hingga kini adalah, 

atas dasar apakah dan dengan ukuran-ukuran patokan yang mana- 

kah, akan ditentukan jumlah uang yang beredar itu  dani ting

kat pertambahannya tiap  tahun? Karena hal inilalx, a lte rn a tif 

pedoman, yakni permintaan dan kecepatan perputaran uang, 

diketengahkan. Adalah merupakan tujuan; bab in i , umfcuk memba- 

has lebih jauh, secara teoretis , bagaimana permintaam dam ke

cepatan perputaran uang dapat dijadikan sebagai‘ . a lte rn a tif 

pedoman dalam kebijakan penentuan jumlah uang beredar.

Dengan melengkapi variabel-variabel yang terka it d i 

dalam keseimbangan pasar uang serta dibantu dengan suatu mo

del operasional ekonometri yang didukung oleh teo r i, maka 

akan sampailah pada estimasi suatu keadaan yang ‘ diharapkan 

akan terjad i dengan memanipulasi salah satu atau lebih va r i

abel-variabel itu . Melalui mekanisme bagaimanakah s is i pena- 

waran dalam keseimbangan pasar uang digunakan untuk menaksir 

pemintaan uang? Untuk mencari jawaban atas pertanyaan In i,

17
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terlebitu dahulu akan dikemukakan teo ri-teo ri tentang pennin- 

taam uang.

1. T eori-teori Permintaan Uang

Pada umumnya, para teoretikus ekonomi moneter naenoadl- 

kan motif-motif masyarakat memegamg uang sebagai salah satu 

dasar dalam menyusun teo r i-teo r i mengenai permirntaam uang. 

Secara garis besar, para pencetus teo r i-teo r i in i dapat dike- 

lompokkan menjadi dua aliran* Masing-masing dikenal dengan 

aliran Teori Kuantitas Uang dan Teori Keynes.

1.1. Teori Kuantitas Uang.

Nama teo r i yang demikian in i diambil dari penekanan 

pada 1 kuantitas uang1 dalam. teo ri tersebut: " . . .  bahwa kuan

tita s  uang merupakan variabel dominan: dalam sektor keuangam,

bahwa perubahan-perubahan dalam kuantitas uang secara lang-
*1

sung akan mempengaruhi sektor r i i l  . Dalam; perkemfoang- 

annya, aliran in i dapat dibedakan lag i menjadi dua, yakni Te

o ri Kuantitas Uang Klasik atau Tradisional (selanjutnya digu- 

nakan is t ila h  Klasik) dan Teori Kuantitas Uang Modern.

1.1.1. Teori Kuantitas Uang Klasik.

Menurut berbagai litera tu r teori ekonomi moneter, te -

-l
Dudley G. Luckett, Money and Banking, Second Edition, 

terjemahan Paul C. Rosyadi ,airlangga~Jakarta, 1983 , halaman
^35.
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o r i- te o r i yang dapat dikelompokkan dalam aliran in i adalah- 

teo ri Irv ing Fisher serta Alfred Marshall dan A.C. Pigou. 

Fisher terkenal dengan persamaan pertukaran yang dikemuka- 

kannya, yakni MV = PT. Sedang Marshall dan Pigou populer de

ngan Teori Cambridge-nya.

Dalam penikiran Klasik, " . . .  the monetary 'unit is  

seen as a medium o f exchange to "be used only in  fa e i l i t a t -
p

ing transaction." Dengan perkataan la in , permintaan uang 

masyarakat hanya didasari motif untuk transaksi. Dengan. pe- 

milciran yang demikian In i , berarti masyarakat tidak akan me- 

megang uang yang menganggur. Mereka selalu tidak akan: te r le -  

pas dari uang .dalam pertukaran barang dan jasa.

Teori kuantitas uang menunjukkan hubungan, antara pen

dapatan T perputaran uang, penawaran uang, dan tingkat harga, 

Hubungan di antara variabel-variabel in i dapat ditunjukkan 

dalam suatu identitas yang menggambarkan hubungam keseim

bangan di antara variabel-variabel tersebut.

Given the volume o f real output . . .  the le ve l o f money 
income (rea l output multiplied by the general price l e 
ve l) is  equal to the quantity o f money multiplied by i t  
ve loc ity  o f circulation . . .  with a given quantity o f mo
ney and a constant ve loc ity  o f circulation . . .  any in 
crease in  goods and services cant only' result in lower
ing the prices.. In e ffe c t, the general price le v e l is  a 
function o f the quantity o f money and its  ve loc ity  o f 
circulation.-^

p
El Sayed Nassef, Monetary Policy in Developing Coun

tr ie s  , Rotterdam University Press, Rotterdam, 1972» hal. 17.

3Ibid.
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Persamaan-pertukaran Irving Fisher dapat dituliskan
4

sebagai berikut:

MV = PT (1)

M = Uang beredar;

V = Kecepatan perputaran uang;

T = Volume transaksi;

P = Tingkat harga.

Persamaan (1 ) adalah suatu identitas karena T ka li P harus 

sama dengan jumlah M ka li V. Hal in i dapat terjad i karena 

mengingat asumsi yang biasa dikemukakan aliran. Klasik, bah

wa Vi dan T adalah konstan. V hanya akam berubah b ila  te r ja -  

d i perubahan kebiasaan masyarakat dalam; melakukan pembayar- 

an. Sedang T dianggap konstan karena asumsi keadaan pereko

nomian yang fu l l  employment.

Dari persamaan pertukaran: itu  akan te r lih a t adanya 

hubungan yang proporsional antara jumlah uang (M) dan ting

kat harga (P ). Bila jumlah uang naik dua ka li, demikian pu

la  harga akan naik dua ka li. Hal in i berhubungan dengan dua 

asumsi yang telah disebutkan di atas. Sehingga, implikasi 

karena adanya dua asumsi in i adalah bahwa jumlah uang 

beredar hanyalah mempengaruhi harga, dan pengaruhnya propor

sional. Uang, tidak dapat mempengaruhi output r i i l  (Y ).

Teori Cambridge pada umumnya dipandang sebagai

^Lihat Dudley G. Luckett, op c i t , hal. 442.
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jerabatan antara teoretikus-teoretikus kuantitas tradisional

dan teoretikus-teoretikus kuantitas modern. Sebagai kelan~

jutan dari sesuatu yang telah dilakukan oleh Fisher dalam

usaha mengembangkan suatu teo r i tentang peranan. uang dalam

ekonomi, "Teori Cambridge adalah selangkah lebih maju dari
5

teori Fisher . . . . ,r Hal in i dapat d ilih a t dari perbedaan pe- 

nekanan yang terdapat dalam Teori Cambridge, yakni M. . .  the
£

emphasis is  placed on concept o f a demand fo r  money." Teo-
7

r i  Cambridge in i dituliskan sebagai berikut:

Md »  kPY (2)

k «= 1/V;

Y e Pendapatan r i i l ;

Md = Pennintaan uang;

P =: Tingkat harga.

Perbedaan dasar antara persamaan (1 ) dan (2) te r le -  

tak pada persamaan permintaan uang yang dinyatakan sebagai 

suatu pecahan dari pendapatan. Teori Cambridge in i memung- 

kinkan kita menggunakan analisis pemintaam dan. 'penawaran 

untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan jumlah uang

%oediono, Teori Moneterf Cetakan Ketiga, BPFE, Yo- 
gyakarta, 1983, haC ”2̂

^Thomas F. C arg ill, Money, The Financial System, and 
Monetary Po licy , Prentice-Half Inc., New Vbrk, 1979, hala- 
man57T7

 ̂Lihat Dudley G* Luckett, op c i t , hal. 455.
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beredar terhadap kegiatan ekonomi.

• Dalam analisis yang dikemukakan secara k u a lita tif, 

teoretikus Cambridge mengemukakan bahwa variabel-variabel 

yang mempengaruhi permintaan uang, selain seperti yang dike

mukakan olda Fisher, adalah " . . .  tingkat bunga, besar keka- 

yaan warga masyarakt dan ramalan/harapan (expectation) dari 

para warga masyarakat mengenai masa mendatang.11 Variabel- 

variabel in i,  dalam analisis teo r i uang vers i Cambridge d i

anggap konstan.

Dalam analisisnya, lebih lanjut teoretikus Cambridge 

menyatakan ” . . .  kalau tingkat bunga naik, ada k'ecenderungan 

warga masyarakat mengurangi uang yang mereka ingin pegang
q

In i b erarti, tingkat bunga dipandang sebagai oppor

tunity cost memegang uang tunai; masyarakat akan kehilangan 

kesempatan memperoleh'pendapatan bunga.

Dari persamaan Cambridge, dapat diperoleh pengertian 

tambahan untuk teo ri kuantitas uang, yakni dalami usaha un

tuk menjelaskan hubungan antara kuantitas uang dan pendapat

an. Permintaan uang adalah proporsional dengan pendapatan:. 

Dalam persamaan (2 ), k merupakan koefisien; yang menentukani- 

hubungan kedua variabel in i. Di samping itu , pengertian tam- 

.b all an yang la in  adalah mengenai konsep real.cashi balance. 

Konsep in i dapat diperoleh dengan cara persamaan (2) dengan

^Boediono, op c i t , hal. 16.

9Ibid.
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tingkat harga (P ) , sehingga persamaan (2) dapat d itu lis  kem- 

b a li menjadi:

M/P = kY (3 )

Persamaan (3 ) berarti bahwa permintaan- uang r i i l  merupakan 

suatu propor.si dari tingkat pendapatan r i i l .

Konsep rea l cash balance dipandang sangat penting 

oleh para teoretikus kuantitas modem, Hal in i berhubungan 

dengan masalah pengawasan dan pengendalian uang beredar da

r i  Bank Sentral. "Bank Sentral . . .  mungkin- mampu mengawasi 

dan mengendalikan jumlah nominal uang... namun. . . .  tidak

mampu mengawasi dan mengendalikan jumlah nyata uang . . .  se-
10bab tidak dapat mengawasi dan mengendalikani.... harga."

1.1.2. Teori Kuantitas Uang Modern.

Para ahli ekonomi sepakat menyatakan: bahwa pencetus 

teo r i in i adalah Milton Friedman. Dapat dikatakan-, teorinya 

merupakan pengembangan lebih lanjut Teori Cambridge.. Fried

man mengoreksi asumsi yang dinyatakam oleh aliran; Klasik. 

Sebagai contoh adalah mengenai k, yang diasumsikan sebagai 

konstan oleh aliran Klasik. Aliran Modem menyatakan bahwa 

k tidaklah konstan, melainkan berubah-ubah.

Dalam menganalisis pemintaan uang, Friedman menggu

nakan pendekatan yang sederhana. Uang dianggapnya sebagaima-

10Dudley G. Luckett, op c i t , hal. 464.
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na barang, sehingga dia dapat mengembangkani analisisnya de

ngan menggunakan teo r i permintaan barang. "Secara umum d i- 

anggap bahwa orang raau memegang uang karena uang adalaEn sa-
A A

lah satu bentuk aktiva (asset) yang memberi manfaat." In i

merupakan pendekatan untuk menjawab pertanyaan: mengapa se-

seorang menginginka® uang?

Agar k ita  dapat mengerti akan pandangan-pandangam Fried
man tentang hubungan antara pendapatan dam _ perminrtaan 
akan uang perlu diingatkan . . .  tentang idemifcitas Y=Py;

. yakni pendapatan nominal sama dengan hasil tingkat bar*'- 
ga dan pendapatan r ie l .  Friedman lebih suka memperlaku- 
kan: P dan y secara terpisah daripada dalam bentuk penda
patan nominal Y . . . .  mengenai tingkat harga P, Friedman*
. . .  memandang harga-harga dan permintaan. akan uang seba
gai berhubungan satu dengan' yang lain- secara langsung 
dan proporsional.

Untuk pendapatan r ie l  y, hubungan itu  berbeda ...^  sua
tu perubahan dalam pendapatan r ie l  akan; menyebabkan su
atu perubahan yang lebih daripada proporsional dalam 
permintaan akan uang.'2

Pengertian yang terkandung dalam pemyataaru Friedman 

tersebut, .terutama tentang hubungan pendapatan r i i l  dengan 

permintaan uang, adalah b ila  terjad i kenaikan sebesar 5 per- 

sen dalam pendapatan r i i l ,  akan dapat menyebabkan kenaikan 

permintaan uang yang lebih dari 5 persen. Sesuai dengan pen- 

dekatannya yang menganggap uang sebagai barang, dalam hal 

uang tunai merupakan barang mewah, pennintaannya akan; naik 

lebih cepat daripada pendapatan r i i l .

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan Teori

11Boediono, op c i t , hal. 50.

^^Dudley G. Luckett, l oc c i t .
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Cambridge, bahwa memegang uang tunai mempunyai kerugian b i

aya. Bila'dalam Teori Cambridge hanya ada satu biaya meme-i 

gang uang tunai, yakni kehilangan kesempatan memperoleh pen

dapatan bunga, maka — d i samping kerugian in i — Friedman 

juga mengemukakan. kerugian yang la in , yaitu turunnya milai 

r i i l  uang. Dengan demikian terdapat dua variabel yang, menrpe- 

ngaruhi pennintaan uang, selain pendapatan r i i l .

Tidak seperti halnya teoretikus Cambridge — yang ha

nya mengemukakan analisisnya secara k u a lita tif — mengenai 

variabel-variabel tersebut, Friedman tidak hanya mengemuka- 

kannya secara im p lis it saja, melainkam secara eksp lis it d i-  

nyatakan dalam teo r i uangnya bahkan raengkuantifikasikannya.

Di samping variabel yang mempunyai penganfc p o s it if 

terhadap pemintaan uang, pennintaan: uang juga dipengaruhi 

oleh variabel-variabel yang mempunyai korelasi negatif te r -  

hadapnya. Oleh Friedman, variabel-variabel in i diamggap se

bagai biaya-biaya memegang uang tunai.' Dia mengemukakan dua 

variabel yang te r lib a t d i s in i:

Pertama, ada biaya kesempatan. (opportunity oost) umtuk 
menyimpan uang, yang dimaksudkam ialah pendapatan yang 
seharusnya diperoleh seandainya uang itu  diinvestasikan

makin tinggi suku bunganya, makin besar biaya kesempat- 
annya untuk menyimpan uang. Akibatnya ialah pemintaan 
akan uang dan suku bunga itu  akan. berbeda secara tim- 
bal-balik; yakni, makin tinggi baayanya, makin . . .  ke- 
c i l  kuantitas yang diminta. Biaya kedua untuk ntenyimpan 
uang ialah kerugian dalam daya b e li jika harga naik.

dalam periode naiknya harga-harga dengan cepat ( in i la -  
s i)  orang-orang akan cenderung untuk mengurangi persedi
aan uang mereka . . .  makin cepat harga-harga itu  naik 
(makin tinggi biayanya), makin kec il kuantitas uang
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yang diminta.

Secara ringkas, variabel-variabel yang mempengaruhi 

permintaan uang adalah tingkat harga, P, pendapatan r i i l ,  

Y, dan tingkat bunga, R. Masing-masing mempunyai benrtuk hu

bungan tersendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh; Thomas 

F. Cargill:

The price le v e l, P, influences the demand fo r  money be
cause i t  determines how much money is  needed to carry 
on economic transactions.

The le v e l o f rea l income, Y, has a positive influence 
in  the demand fo r  money . . . .  The in terest rate, r ( has 
an inverse influence in  the demand fo r  money. Changes 
in the priee le v e l . . .  w i l l  reduce the demand fo r  mo
ney.

Dalann hubungan fungsional, teo ri permintaan uang Friedman
Ai±

dapat d itu lis :

Md »  f  (P,Y,R) (4)

Secara spesifik  — untuk tujuan operasional -— persa

maan (4) biasa d itu lis :

Md = aPykft0 (5)

Parameter-parameter a, b, dan c dapat ditentukan. mengguna- 

kan analisis regresi lin ie r . B ila kedua ruas dalam persama- 

an ( 5) dibagi dengan P serta menuliskan va.riabel-variabel- 

nya dalam bentuk logaritma, maka persamaan ( 5 ) dapat ditu-

^Thomas F. C argill, op c i t . hal. 377-373. 

^Lihnt Dudley G. Lucket, op c i t , hal. 466.
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l i s  kembali sebagai berikut:

Log M/P = log a + b log(Y) + c log(R ) (6)

Persamaan (6) " . . .  merupakan bentuk dasar yang diam-

b i l  oleh kebanyakan studi empiris tentang permintaan-akan-

uang yang dilakukan teoretikus-teoretikus kuantitas dalam
15‘tahun-tahun terakhir in i .M  ̂ Dengan menuliskan dalam bentuk 

logaritma, seperti te r lih a t pada persamaan (6 ), secara lang- 

sung koefisien-koefisien a, b, dan c akan menjadi koefisien- 

koefisien  e lastis itas  bagi variabel-variabel yang bersang- 

kutan. Estimasi-estimasi e lastis itas in i dapat dipergunakan 

untuk menerangkan berapa persenkah variabel itu  harus beru-* 

bah — dengan asumsi variabel-variabel yang la in  tetap — 

agar menghasilkan kenaikan permintaan uang dalam jumlah te r-  

tentu.

Pandangan-pandangan Friedman — yang disebut juga se

bagai aliran raonetaris — terus mengalami perkembangan. "Sa- 

lah satu dari perkembangan-perkembangan paling menarik da

lam pemikiran golongan moneter . . .  dalam tahun-tahun tera

khir in i adalah teori tentang harapan-harapan rasional."*^ 

Harapan-harapan rasional in i dimaksudkan sebagai harapan- 

harapan masyarakat sehubungan dengan informasi yang dipero- 

lehnya.

^Dudley G. Luckett, op c i t , hal. 469

l6Ibid, hal. 477-
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Teori tentang harapan-harapan rasional menyatakan: bahwa 
masyarakat umum merurauskan harapan-harapan tentang masa 
depan atas dasar seluruh informasi relevan yang terse- 
dia sekarang . . . .  "informasi relevan" . . .  bukan hanya 
data s ta tis tik  tetapi juga pengetahuan tentang hubung- 
an-hubungan ekonomi dengan sebab akibatnya . . . .  secara 
. . .  khusus, hipotesa tentang harapan-harapan rasional 
menyatakan bahwa masyarakat mengetahui sama banyaknya 
tentang s ifa t  ekonomi' seperti yang diketahui oleh para 
penyusun/pembuat kebi jaksanaan . . ,  akibatnya . . .  para 
pejabat moneter tidak danat mempengaruhi variabel-varia
be l r i e l  dalam ekonomi.1*

Salah satu gambaran yang dikemukakan oleh Friedman 

dalam roenjelaskan kesimpulan di atas adalah mengenai penen- 

tuan tingkat bunga. Dengan adanya tingkat in fla s i yang, cu- 

kup t in g g i, orang cenderung berharap bahwa tingkat in fla s i 

akan terus meningkat. Hal in i akan berpengaruh pada tingkat 

bunga. B ila orang raeminjamkan uangnya dengan harapan. memper- 

oleh h as il 10 persen, sedang tingkat in flasinya sefresar 5 

persen, agar dia tetap memperoleh penghasilan r i i l  sebesar 

sepuluh persen , maka dia harus memperoleh penghasilan sebe

sar 15 persen dari uangnya. Jadi, menurut pandangan in i ,  su

ku bunga nominal te rd ir i atas dua bagian, yaitu suku bunga 

r i i l  dan tingkat in fla s i yang diharapkan.

1.2. Teori Keynes.

"Teori uang dari Keynes adalah bagian dari teo r i ma-

kro ekonominya yang dituangkan dalami bukunya General Theo-
18ry . . . . "  "The alternative theory expounded by Keynes em

1̂ Boediono, op c i t , hal. 17.
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phasized .. . on the function o f money as a store o f value 

and on the special characteristic o f money as form o f
1Q

holding wealth." * Dapat dikatakan, teo ri Keynes in i bera- 

sal dari Teori Cambridge, namun dengan penekanan yang, berbe

da. Keynes menekankan pada fungsi uang sebagai penyimpan. ke

kayaan.

Dalam teorinya mengenai pennintaan uang, Keynes me- 

ngemukakan bahwa pada dasamya orang mempunyai 3 motif da

lam memegang uang tunai, yaitu:

(1) the transaction'motive, which is  the demand fo r  mo
ney arising from the use o f money in  making regular 
payments; (2) the precautionary motive, which is  the de
mand fo r  money to meet unforeseen contingencies; and
(3) the speculative motive, whi&i arises from the uncer
ta in ties about the money value o f other 'asset that an 
individual can hold. 0

1.2.1. Motif transaksi dan berjaga-jaga.e-

Pendapat golongan Cambridge, bahwa orang-orang meme

gang uang guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi 

yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang me- 

merlukan uang sebagai a lat tukar dalam memenuhi kebutuhan-
\

kebutuhan hidupnya. Oleh karena korisumsi adalah fungsi pen

dapatan, maka jumlah uang yang diperlukan akan bervariasi 

dengan tingkat pendapatan. ' Keynes menyatakan, bahwa permin-

19
H.G. Johnson, Essays in Monetary Economics, Second 

Edition, Redwood Press Limited, London, 1969 , hal. 26"
20

Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, Macroecono
mic, Second Edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1981, ha- 
laman 220.
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taan uang kas untuk tujuan transaksi in i tergantung dari 

pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan, raakin besar ke- 

inginan untuk transaksi. Dengan demikian dapat disusun su

atu persamaan yang menyatakan bahwa permintaan uang untuk
21transaksi merupakan proporsi tertentu dari pendapatan:

M t  -  kY (7)

Md̂  = Permintaan uang untuk transaksi;

. Y = Pendapatan; 

k = konstan proporsi.

Sudah merupakan kebiasaan, dalam membahas teo r i per

mintaan uang Keynes, motif transaksi dibahas secara bersama- 

sama dengan motif berjaga-jaga. M otif in i dimaksudkan seba

gai permintaan uang untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan 

yang tidak terduga.

Menurut Keynes permintaan akan uang untuk tujuan berjaga- 
jaga in i dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama dengan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pennintaan akan uang un
tuk transaksi, yaitu terutama dipengaruhi oleh tingkat 
penghasilan orang tersebut . . . . 22

Dengan demikian, permintaan uang untuk transaksi dan 

berjaga-jaga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang r e la t i f  sa

ma. Sehingga persamaan pennintaan uang untuk berjaga-jaga da

pat disusun dengan menjumlahkan permintaan uang untuk berja

ga-jaga in i dengan permintaan uang untuk transaksi atau per-

21 Lihat Dudley G, Luckett, op c i t . hal. 510.
°2* Boediono, op c i t , hal. 19.
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saraaan (7 ):

Mdt +P = MP + k Y  ( 8 )

Mdt+p “ ?ermirrtaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga; 

Mp = Pennintaan uang untuk berjaga-jaga.

GAMBAR 1 

PERMINTAAN UANG UNTUK TRANS

AKSI DAN BERJAGA-JAGA

Sumber: Dudley G. Luckett, Money and Banking, Second Edition, 
terjemahan Paul C. Rosyadi, Srlangga, Jakarta7 1983, 
hal. 511-

Pendapatan seseorang mempunyai hubungan yang p o s it if  

dengan permintaan uang, baik untuk motif berjaga-jaga maupun 

transaksi (lih a t Gambar 1 ). Semakin besar pendapatan seseo

rang, semakin besar pula pennintaan uang untuk tujuan-tujuan 

tersebut.

1.2.2. Motif spekulasi.

S ifa t uang yang likuid menyebabkan masyarakat meme-
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gang uang tidak hanya dengan kedua motif seperti yang telah 

dibahas di bagian sebelum in i saja, melainkan juga dengan 

motif yang lain , yaitu motif spekulasi. B ila dikaitkan de

ngan berbagai macam fungsi uang, motif in i memenuhi fungsi 

uang sebagai a lat penyimpan kekayaan. "Permintaan uang un

tuk tujuan spekulasi in i, foemrut Keynes ditentukam 

tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin rendah kei- 

nginan masyarakat akan uang kas untuk . . .  motif spekula- 

s i . 11 Dengan] demikian,. pennintaan uang untuk spekulasi ber- 

korelasi negatif dengan tingkat bunga.

Dalann teorinya, Keynes membatasi psn ilik  kekayaan pa

da dua pilihan untuk memegang kekayaannya, yaitu dalam bent-, 

tuk uang tunai atau oM igasi. Uang dianggap sebagai cuatu 

aktiva keuangan yang likuid. Namun, dengan memegangnya da

lam bentuk tunai, pendapatan bunga tidak akan dapat dipero

leh. Sedang obligasi merupakan: hutang jangka panjang yang 

tidak likuid, namun memegang kekayaan dalam bentuk obligasi 

in i akan dapat memperoleh pendapatan bunga. Bagaimana p il ih 

an in i ditentukan? "Prinsip dasarnya ialah bahwa penanam mo>- 

dalnya memilih antara guna (u t i l i t y )  yang berasal dari liku- 

id itas  uang dan guna . . .  yang diperoleh dari h as il oM iga- 

s i . " 24

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai unsur yang

32

23Nopirin, op c i t , hal. 113.

2S)udley G. Luckett, op c i t , hal. 5*12.
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bers ifa t spekulatif itu , terleM h dahulu perlu dijelaskan 

mengenai hasil yang dapat diperoleh dengan memegang obliga

s i. Memegang ob ligasi, selain memperoleh hasil yang tetap 

untuk setiap tahun (seftesar persentase tertentu dari nomi

nal ob lig a s i), h as il juga dapat diperoleh b ila  terjad i peru

bahan harga pada ob ligasi. Oleh karena perubahan in i dapat 

turun (dalam a r t i d i bawah harga nominal ob ligasi) maupun 

naik, maka bukan hanya keuntungan saja yang akan dapat d i

peroleh — dengan adanya perubahan harga — melainkam juga 

kerugian, yaitu b ila  harga ob ligasi turun. u. . .  perubahan 

dalam harga ob ligasi, tergantung pada gerakan-gerakam d i ma- 

sa depari dalam pasar ..uang. Jika . . .  suku-bunga turun, 

maka harga-harga ob ligasi itu  akan naik, dan sebaliknya."^ 

Menurut Keynes orang Msa ’ berspekulasi1 mengenai 

perubahan tingkat bunga d i masa mendatang dengan membeli 

atau menjual ob ligasi dengan harapan memperoleh keuntungan. 

Orang berspekulasi dengan miengandalkan harapan-harapannya 

pada tingkat bunga di masa mendatang.

B ila ia  mengharap tingkat bunga akan menaik. (atau harga 
obligasi turun) di waktu mendatang maka adalah rasional 
baginya untuk menjual obligasi yang ia  punyai dan nreme- 
gang kekayaannya dalam bentuk uang tunai (yaitiu hasil 
penjualan obligasi tersebut), sebab dengan demikian ia  
bisa men$iindari kerugian-kerugian (cap ita l loss) yang 
mungkin terjad i yaitu berupa turunnya harga^ obligasi 
yang ia  punyai, Sebaliknya b ila  ia  mengharapkan bahwa 
tingkat bunga akan turun (atau harga obligasi akan na
ik ) , maka lebih baik baginya untuk membeli obligasi 
(atau mengurangi uang tunai yang ia  pegang), karena de-

25Ib id .
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ngan demikian ia  bisa memperoleh keuntungan-kapital (ca
p ita l gain) berupa kenaikan n ila i atau harga ob ligasi 
yang dibelinya ta d i.

Terlihat bahwa mekanisme permintaan uang dengan mo

t i f  spekulasi in i melalui harapan-harapan perubahan tingkat

bunga d i masa depan. Namun, dengan dasar apakah seseorang /

dapat berharap mengenai gerak tingkat bunga d i masa depan?

Mengenai hal in i,  Keynes mengemukakan suatui hipotesa:

. . .  bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bu
nga "normal" . . . .  Tingkat bunga normal artinya suatu 
tingkat bunga yang diharapkan akan kembali ke tingkat 
bunga normal in i manakala terjad i perubahan, Jadi, apa- 
b ila  tingkat bunga kenyataan fcoerada di atas tingkat nor
mal ini., maka masyarakat akan mengharapkan. tingkat bu
nga tidak akan naik lag i . . .  sehingga harga surat ber- 
h^rga diperkirakan akan naik . . . .  Akibatnya masyarakat 
menghendaki . . .  membeli surat berharga lebih banyak dan 
dengan demikian permintaan uang kas makin k ec il. Seba- 
liknya, apabila tingkat bunga kenyataannya di bawah nor
mal, masyarakat akan memperkirakan tingkat bunga akan 
naik kembali pada tingkat bunga normal tersebut . . .  se
hingga mereka akan menjual surat berharga dan dengan: de
mikian keinginan memegang uang kas naik. 2?

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan an- 

tara tingkat bunga dengan pennintaan uang untuk berspekula- 

s i adalah negatif (lih a t Gambar 2). Semakin tin gg i tingkat 

bunga, r , maka permintaan uang untuk spekulasi, L^, akan se

makin kec il atau sebaliknya. Dengan telah diketahuinya hu

bungan kedua variabel in i, maka permintaan uang secara kese- 

luruhan, yakni dengan melibatkan ketiga motif orang mengi- 

nginkan uang (motif transaksi, matif berjaga-jaga, dan mo-

Boediono, op c i t , hal. 21-22.
27'Nopirin, op c i t t hal. 113-114.
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GAMBAR 2 

PERMINTAAN UANG UNTUK SPEKULASI

Sumber: Nopirin, Ekonomi Moneter, Edisi Kedua, BPFE, Yogya- 
karta, 1985, hal. 'TO.

t i f  spekulasi), dapat disusun. dalam; suatu persamaan:

Md = kY + f  (r,W) (9)

Permintaan uang secara keseluruhan, Md, merupakan suatu pro>- 

porsi, k, dari pendapatan Y (untuk motif transaksi. dart ber- 

jaga-jaga ), serta fungsi tingkat bunga, r , dan kekayaan, Wf 

(untuk motif spekulasi).
.t

Sebagai kesimpulan yang dapat ditarilc dari pembahas- 

an teo ri permintaan uang-.. Keynes . adalah-' bahwa d i samping 

memasukkan pendapatan sebagai faktor yang mempengaruhi per- 

mintaan uang — sebagaimana yang dikemukakan oleh Teori Ku» 

uantitas Uang — dia ouga telah manasukkan tingkat bunga se

bagai faktor pengaruh yang lain. " . . .  sampai saat in i a r t i 

pentingnya tingkat bunga dalam. mempengaruhi permintaan uang
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pa
masih diterima oleh banyak a h li.11

2. Kecepatan Perputaran Uang dan Keseimbangan di Pasar Uang

2.1. Kecepatan perputaran uang.

Kecepatan perputaran uang merupakan suatu istilah j 

yang dikemukakan pertama kali oleh aliran Kuantitas Klasik 

dalam usahanya untuk menyusun suatu teo ri moneter. tentang 

permintaan uang. Is t ila h  in i — yang biasa difeeri suatu sim- 

bol V — digunakan untuk menjelaskan1 berapa ka li suatu mata 

uang pindah tangan (misalnya untuk transaksi) dari seorang 

kepada orang la in  dalam suatu periode tertentu.

Mengenai faktor kecepatan perputaran uang in i,  ter*- 

nyata tidak ada pembahasam lebih lanjut oleh teoretikus-te- 

oretikus Kuantitas Uang Klasik. Dalam a r t i bahwa raereka t i 

dak mengungkapkan fenomena apakah yang dapat dijelaskam de

ngan diketahuinya besar kecilnya koefisien kecepatan^perpu

taran uang in i.  Mereka hanya mengemukakan mengenai faktor- 

faktor yang merapengaruhinya saja. Di antaranya yang disebut- 

kan adalah mekanisme pembayaran dan kebiasaan membelamjakan 

uang. Melalui analisis mengenai faktor-faktor tersebut, me

reka akhirnya sarapai pada kesimpulani bahwa pada umumnya, 

kecepatan perputaran uang itu  adalah stab il. Dengan perka- 

taan la in , kecepatan itu  tidak membuat loncatan-loncatan

36

28Ib id , hal. 119
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yang besar dan tidak menentu.

Naraun demikian, dapat dikatakan, aliran Kuantitas 

Klasik — dengan konsepnya itu  — telah merintis mencipta- 

kan suatu a la t untuk mengkaji pengaruh penambahan jumlah: 

uang beredar terhadap pendapatan. Dalam perkembangan selan- 

jutnya, terdapat konsep la in  untuk menghitung besar kecepat

an perputaran uang, Hal in i timbul karena kesulitan dalam: 

menggunakan konsep yang terdahulu, yakni volume transaksi. 

B ila persamaan (1 ) ditransformasikan, yakni dengan memin- 

dahkan M, pada ruas kanan persamaan, maka akan terbentuk per

samaan baru yang menunjukkan kecepatan perputaran uang:2̂

Mi

Di s in i, kecepatan. perputaran uang, V, merupakan) ra

sio to ta l transaksi- terhadap uang beredar. Seperti telah d i-  

ketahui, T merupakan seluruh transaksi dalam kegiatan: ekono>- 

mi untuk periode waktu tertentu dan P adalah harga untuk 

seluruh transaksi tersebut. Xugas untuk berusaha mengukur 

konsep-konsep umum yang menyeluruh itu  pada umumnya memang 

meizgerikan. Dengan pertimbangan in ilah , modifikasi d ila 

kukan pada persamaan (1 ), yakni mengganti PT dengan PY. Se

hingga, dari hasil modifikasi in i,  persamaan (10) dapat d i-  

tu lis  kembali sebagai berikut:

pQ
- Lihat Dudley 0, Luckett, op c i t , hal. 446.
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B ila  persamaan (11) d itu lis  dengan) memindahkani PY pa

da ruas k ir i  dan V pada ruas kanan, maka:

PY = m  (12)

Dengan perilaku V yang telah diketahui serta sejumlah: uang, 

M, tertentu, maka pendapatan: nominal, PY, akan dapat diketa

hui pula. Jadi, b ila  V dapat diprediksi, maka tingkat penda

patan — dengan sejumlah uang tertentu — dapat diprediksi 

pula. " . . .  i f  ve loc ity  were constant, changing tlae money 

supply would result in. proportionate changes in  nomiinal inn 

come. Any po lic ies  . . .  that did not a ffec t the money stock
TQ

would not a ffe c t the le ve l o f income.

Fenomena apakah yang dapat dicerminkam oleh kecepat

an perputaran uang? Di dalarm bab' pendahuluan, terutama da

lam sub-sub bab hipotesa kerja, telah disinggung mengenai 

tingkat monetisasi.. Tingkat monetisasi in i merupakan salatu 

satu faktor yang.mempengaruhi permintaan uang. Di dalamnya 

terkandung pergeseran,;.yakni masyarakat yang semula sedikit 

menggunakan uang — dalam kegiatan ekonominya —  kiini; beru- 

bah banyak menggunakan uang. Secara lengkap, menurut Boedi- 

ono, kenaikan pennintaan uang dipengaruhi; " (a ) meluasnya 

sektor modern', (b) monetisasi daerah-daerah yang semula ha-

30 ̂ Rudiger Dornbusch and Stanley Fischer, op c i t , ha- 
laman 238.
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Persamaan (14) menunjukkan bahwa V merupakan rasio; tingkat 

pendapatan r i i l ,  Y, terhadap permintaan uang (sebagai fung

s i tingkat bunga, Rt dan pendapatan r i i l ,  Y )*

Dari persamaan (14) dapat diketahui, kecepatan perpu

taran uang merupakan fungsi pendapatan r i i l  dan tingkat bu

nga. B ila  tingkat bunga :naik, permintaan. uang akan feerku.- 

rang dan karenanya akam mempercepat perputaran uang. Kiaik- 

nya tingkat bunga berarti Maya memegang; uang tunai naik pu

la . Pemegang uang yang rasional, menghemdaki agar uang yang 

dipegangnya itu  dapat menghasilkan, yakni dengan mengubaiu- 

nya dalam bentuk kekayaan yang la in . Dengan demikian, uang 

akan berputar lebih cepat. Sementara itu , bagaimanakah pen- 

dapatan r i i l  dapat mempengaruhi kecepatan perputaran uang?

The way in ; whidr changes in rea l income a ffe c t ve lo c ity  
depends on the income e la s tic ity  o f demand fo r  money. 
I f  the income e la s tic ity  o f the demand fo r  rea l balance 
were 1, then the demand fo r  real balance would change 
in  the same proportion as income. In that case, changes 
in  rea l income would not a ffec t ve loc ity .

However, we have seen that the income e la s t ic ity  o f  the 
demand fo r  money is  less than 1. That means 'that v e lo c i
ty  increases with increases in  real income.33

2.2. Keseimbangan dalam pasar uang.

Sampai d i s in i, telah dibahas dengan panjang lebar me

ngenai teo r i-teo r i yang dikemukakan oleh aliran  Kuantitas 

Uang maupun Keynes. Ditinjau dari teori mcengenai keseimbang

an dalam pasar uang, pembahasan tersebut baru pada salah sa-

Rudiger Dombusch and S. Fischer, op c it ,  hal. 239.
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satu sisinya. S is i la in  yang belum dibahas adalah s is i pena- 

waran, yakni penawaran uang. Namun, bagian in i tidak dimak

sudkan untuk membahas teorinya, raelainkan hanya akan raenun- 

jukkan mekanisme penaksiran pennintaan- uang melalui penawar- 

an uang.

J. Hicks dan A. Hansen mengembangkan suatu model be- 

rupa kurva yang d iberi nama kurva IS dan IK. Model in i d i-  

kembangkan sebagai a lat analisis kebijakan berdasarkan eko

nomi Keynes. Kurva IK menurtjukkan keseimbangan dalam pasar 

uang. Secara raatematis, kurva LM dapat dijelaskan mengguna- 

kan suatu formulas! dari fungsi permintaan uang:^

Md ® eu,(Y) + a2(R) (15)

B ila diasumsikan, penawaran uang sama dengan jumlah uang

beredar, M, maka keseimbangan dalam pasar uang dapat ditu

l i s  dengan:

M e Md . (16)

Dengan mensubstitusikan persamaan (15) ke dalam persamaan 

(16) akan diperoleh:

M = a-j(Y) + a2(R) (17)

Dari persamaan (17) ter lih a t, jumlah uang beredar da

pat digunakan untuk menaksir pennintaan uang. Hal in i ada-

^ 6.J  Lihat Nopirin. on c it ,  hal. 113-
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lah karena mengingat,

Jumlah uang kas yang diminta itu  sebenamya tidak ada 
dalam kenyataan . . .  yang ada adalah jumlah uang beredar. 
Jadi yang bisa diketahui/dihitung adalah jumlah uang 
yang ada d i dalam masyarakat (supply o f money). Untuk 
mengetahui/menghitung jumlah uang yang diminta diguna- * 
kan anggapan keseimbangan dalam pasar uang, sehingga ju 
mlah uang yang beredar dipakai sebagai penaksir jumlah 
uang yang diminta .3^

Dengan. demikian^ jumlah uang beredar, dalam model d i 

atas akan digunakan untuk mengestimasikan parameter-pararae- 

te r  yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, formula di da

lam'. persamaan (17) itu  dapat disusun kembali dalam bentuk:

Y = - 1 -  (M) + —  (R) (18)
- â  a-j

Persamaan (18) merupakan fungsi LM: yang menunjukkan- herfea- 

gai kombinasi pendapatan, Y, dan tingkat bunga, R, sehingga 

pasar uang selalu berada dalam keseimbangan.

3. Teori Pennintaan; Uang..yang Berlaku dx Indonesia

Berbagai macam teori mengenai pennintaan uang telah
• •

dibahas. Kini telah sampai pada bagian akhir bab: in i,  yang 

dimaksudkan akan membahas relevansi teo r i-teo r i tersebut ba- 

g i negara berkembang. Sebagaimana maksud penulisan skripsi 

in i yakni mengajukan suatu a ltern a tif peralatan dalam mene- 

tapkan suatu kebijakan moneter di Indonesia. Sudah selayak- 

nya, relevansi tersebut dikemukakan, karena Indonesia terma-

35Nopirin, op c i t , hal. 151-
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suk d i dalamnya. Seperti telah diketahui, pada umummya nega- 

ra-negara berkembang mempunyai kesamaam pola d i .bidang mone

te r . Tingkat monetisasi yang rendah serta ekspansi moneter 

yang cepat guna menjaga kelangsungan pembangunan. Akibatnya, 

kestabilan moneter sering terganggu karena tingkat in fla s i 

yang tinggi.

Dari teoretikus-teoretikus permintaan uang freserta 

teori-teorinya yang telah dibahas pada bagian-bagian sebe

lum in i,  di dalamnya tersajikan dua aliran, yakni aliran Ku

antitas (Klasik maupun Modem) dan Keynes. Untuk melihat, 

teo r i mana yang relevan, kiranya perlu dikemukakan perbeda- 

an-perbedaan fundamental kedua aliran tersebut sehubungan 

dengan teo r i-teo r i yang mereka kemukakan.

Pertama . . .  Teori Kuantitas beranggapan bahvra harapan 
akan perubahan harga-harga di masa depan . . .  merupakan 
faktor yang sangat penting yang menentukan besarnya per
mintaan akan uang, sedangkan teo r i-teo r i aliran: Keynes 
tidak menganggap penting. Kedua, aliran Teori Kuantitas 
berpendapat bahwa mekanisme penyesuaian dari, misalnya, 
kelebihan saldo kas yang tidak dikehendaki adalah membe- 
lanjakan kelebihan kas tadi untuk membeli barang-barang.

Dengan demikian ada hubungan yang langsung antara kele
bihan uang tunai yang ada di dalam masyarakat dengan ke- 
cenderungan harga-harga umum naik . . . .  Sebaliknya, a l i r 
an Keynes berpendapat bahwa hubungan antara kelebihan 
uang tunai dan kenaikan hargarharga . . .  adalah. tidak 
langsung, yaitu.melalui perubahan tingkat bunga. Kele
bihan uang tunai . . .  akan mengakibatkan penurunan tin g
kat bunga . . .  selanjutnya akan mendorong . . .  pengeluar- 

s i. Akibat .selanjutnya . . .  kenaikan harga-har-

Darl perbedaan-perbedaan fundamental itu , selanjut-

36‘'Boediono, op c i t , hal. 4-5.
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nya Dr. Boediono menyimpulkan bahwa teo r i-teo r i itu  mempu-

nyai perbedaan dalam penerapannya, yakni untuk kondisi dan

situasi yang berbeda.

Mekanisme ala Teori Kuantitas nampaknya lebih> cocok un>- 
tuk: (a ) Perekonomian yang sektor keuangannya belunr ru- 
mit ( i . e .  negara-negara berkembang), Perekonomian seper
t i  in i belumi mempunyai pasar-pasar surat berharga yang 
maju, sehingga pilihan yang terbuka bagi masyarakat ada
lah memegang uang atau memegang barang*

(b j Perekonomian yang telah mengalami in fla s i yang cu
kup lama, sehingga orang sudah terbiasa mengharapkan 
harga-harga untuk naik, jadi faktor pengharapan in i me
rupakan faktor yang penting dalam keputusan ekonomdi war- 
ga masyarakat tersebut. Mekanisme ala Keynes lebih: co
cok bagi perekonomian yang memiliki sektor . keuangan 
yang sudah maju . . .  .3?

Kesimpulan-kesimpulan tersebut merupakan. landasan un

tuk raemilih model yang dipergunakan dalam. skripsi in i. Se- 

mentara itu , El Sayed Nassef mengemukakan dalam bukunya bah

wa "Mostly, the formulation o f the monetary model is  based
38on quantity theory o f money Dengan demikian, model

Teori Kuantitas-lah yang akam dipergunakan sebagai peralat

an dalami menganalisi maupun memproyeksikani jumlah uang ber

edar d i Indonesia.

Ib id , hal. 5-6.

^®El Sayed Nassef, op c i t , hal. 82.

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERMINTAAN DAN KECEPATAN PERPUTARAN... WURYANTO 



PERKEMBAN3AN DAN PENGELOLAAN 

UANG BEREDAR DI INDONESIA

Dalam bab) kedua telah dibahas mengenai beberapa teo r i 

permintaan uang, yakni dari dua aliran  yang dikenal sebagai 

a liran  Kuantitas Uang dan Keynes. Dari pemfoahasan in i,  akhir- 

nya diperoleh suatu kesimpulan bahwa teori dari aliran Kuan

t ita s  Uang lebih relevan untuk menyusun suatu model penninta

an dan kecepatan perputaran uang bagi negara sedang berkenn- 

bang, khususnya Indonesia. Kemudian, di bagian la in  disimpul- 

kan pula bahwa uang beredar akan dipergunakan untuk menaksir 

permintaan uang.

Untuk menjaga dan memastikan agar uang beredar tersedia 
dalam jumlah yang diperlukan untuk menciptakan ( i )  tin g
kat kegiatan ekonomi yang tinggi dan ( i i )  tingkat harga- 
harga yang stab il, Pemerintah perlulah mengamMl langkah- 
langkah yang menjaga agar keadaan sektor keuangan. dalam 
kegiatan ekonomi adalah selaras dengan tujuan. untuk men
ciptakan keadaan-keadaan tersebut. Langkah-langkah Peme
rintah untuk mengawasi sektor keuangan dinamakan kebijak- 
sanaan moneter dan kebijaksanaan tersebut dijalankan oleh 
Pemerintah raelalui Bank Sentral.1

Oleh karena itu , bab in i akan berkaitan dengan pemba- 

hasan mengenai uang.beredar di Indonesia. Uraiannya akanber- 

kisar pada perkembangan dan pengelolaannya. Selanjutnya-akan 

dilengkapi pula dengan pembahasan mengenai perkembangan har

ga-harga dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1

BAB I I I

Sadono Sukirno, Pengantar Teori Makroekonomi t Bina
Grafika, Kuala Lumpur, 1981, hal. 257.
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1* Pengelolaan Uang Beredar di Indonesia

Sebagaimana d i sebutkan dalam pasal 7 Undang--undang 

nomor 13 tahun'. 1968. tentang Bank Sentral Bahwa tugas pokok 

Bank Indonesia (sebagai Bank Sentral) adalah membantu Peme

rintah dalanr.: (a ) mengatur, menjaga dan memelihara kestabfJL- 

an n ila i rupiah; dan (fr) mendorong kelancaran produksi dan

pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna nreningkat- 
\

kan ta ra f hidup rakyat, Di samping itu , Bank Indonesia .mem

punyai hak monopoli untuk mengeluarkan uang kertas dan lo -  

gam. Uang kertas dan. logara in i merupakan komponen uang bere

dar d i Indonesia yang didefinisikan dalam a rti sempit te rd i-  

r i  atas uang kartal dan g ira l.

Dalam hal pengelolaarmya, uang kartal tidak memerlu- 

kan instrumen khusus. Bank Indonesia mempunyai hak urencabut 

kembali uang yang telah dikeluarkannya serta menariknya dari 

peredaran. Sedang pengelolaan uang g ira l memerlukan a la t-

a la t tertentu untuk mengendalikan. jumlah peredarannya. Uang
2

g ira l merupakan " . . .  passiva-passiva bank-bank komersial.11

Bank Indonesia adalah bank untuk bank-bank umum, bank pemba

ngunan, bank tabungan dan sebagainya. . Bank Indonesia raeng- 

haruskan bank-bank tersebut untuk menyimpan cadangan yang un

tuk selanjutnya disetorkan kepada Bank Sentral.. Cadangannya 

sejumlah persentase tertentu dari jumlah n ila i pasiva lancar. 

Cadangan in i dimaksudkan sebagai cadangan minimum yang harus

^Bruce Giassburner dan A. Chandra, op c i t , hal. 99•
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disediakan oleh bank-bank Itu , Penentuan cadangan? minimum 

in i akan mempengaruhi kemampuan bank-bank komersial untuk me- 

nyalurkan kredit kepada para nasabahnya. Apabila ketentuan 

cadangan minimum diturunkan, jumlah uang beredar cenderung 

naik, dan sebaliknya kalau dinaikkan jumlah uang akan' cende

rung turun.

1.1. Peralatan kebijakan moneter Bank Indonesia.

Kebi jakan moneter 11. . .  adalah tindakan yang dilakukan 
/ ■ 

oleh penguasa moneter (biasanya Bank Sentral) untuk mempenga-

ruhi jumlah uang yang beredar dan kredit yang pada g ilira n -

nya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi m asyarakat.S edan g-

kan mengenai tujuan. kebijakan moneter, terutaiha untuk sta-

b il is a s i ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja,

kestabilan harga serta neraca pembayaran intemasional yang

seimbang.

Salah satu aspek yang penting daripada kebijaksanaaru mo- 
neter dalam usaha mewujudkan stab ilitas  ekonomi adalah 
pengaturan likw iditas perekonomian khususnya pengaturan 
jumlah uang beredar untuk mengusahakan: s tab ilitas  harga- 
harga sekaligus menunjang kegiatan ekonomi darr pemerata- 
an pendapatan.4

Bank Sentral mempunyai beberapa peralatan kebijakan* 

moneter yang dapat dipergunakan untuk pengaturan .uang bere-

*
^Nopirin, op c i t , hal. 40.
4Departeraen Penerangan R .I., Lampiran Pidato Kenegara- 

an Presiden Republik Indonesia 16 Agustus -1979, Deppen R .I . ,
Jakarta, “1979, hal. 181-182.
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dar. Peralatan kebijakan moneter yang digunakan oleht B&nk

Sentral dikategorikan raenjadi tiga  macam, yakni:

. . .  pertama instrumen yang umum, meliputi p o lit ik  pasar 
terbuka (open market) t p o lit ik  cadangan minimum, (reserve 
requirement) dan p o lit ik  diskonto (discount p o lic y ); ke- 
dua instrumen yang selektip, meliputi margin reqtiirement, 
pembatasan/penentuan tingkat bunga, yang, kesemuanya In i 
untuk mempengaruhi alokasi kredit untuk sektor-sektor 
ekonomi tertentu; dan ketiga: adalah instrument yang se- 
ring disebut dengan "moral suasion" atau "open* mouth po
l ic y " .  Di samping itu , penentuan tingkat bunga, pengatur- 
an sistem perbankan serta devaluasi termasuk juga dalam 
instrument kebijaksanaan moneter.5.

Sementara itu , Sadono Sukimo membedakan dua macam ke

bijakan! moneter, yakni bers ifa t kuantitatif dam k u a lita t if , 

Tiga kebijakan pertama yang dikatakan s-ebagai instrumeru yang

* umum oleh Nopirin — yakni p o lit ik  pasar terbuka, p o lit ik  ca

dangan minimum: dan p o lit ik  diskonto — menurut Sadono Sukir*- 

no dikategorikan; sebagai kebijakan moneter kuantitatif. "Yang 

dimaksud dengan kebijaksanaan moneter yang bers ifa t kuantita

t i f  adalah kebijaksanaan moneter yang terutama bertujuan un

tuk mempengaruhi jumlah uang beredar dalam perekonomian."^

"Kebijaksanaan keuangan yang bers ifa t k u a lita t if ada

lah kebijaksanaan yang terutama bertujuan untuk mempengaruhi 

dan mengav/asi bentuk dan corak peminjaman~peminjaman dan in>- 

vestasi-investasi yang dilakukan: oleh berbagai bank umum."  ̂

B ila  dibandingkan dengan pembagian yang dilakukaiai oleh Nopi-

^Nopirin, loc c i t ,

^Sadono Sukirno, on c i t , hal. 261.

7Ib id . hal 261-262.
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rin , maka kebijakan. moneter yang bers ifa t k u a lita tif terse

but — sebagaimana dinyatakan olelx Sadono Sukinao — meli

puti pembagian yang kedua dam ketiga (instrument s e lek t if dan 

moral suasion) . Uraian secara lengkap mengenai macam-macam 

instrumen: kebijakan moneter tersebut adalah sebagai berikut: 

a* P o lit ik  pasar terbuka.

P o lit ik  in i merupakan tindakan Bank Semtral umtuk membeli 

dan menjual surat-surat berharga. Pemb.elian surat-surat 

berharga oleh B&nk Sentral akan menambah cadangan bank- 

bank uraum. Karena bertambahnya cadangan itu  — dengan me- 

la lu i proses penciptaan kredit — bank-bank uimm dapat me- 

narabah jumlah uang beredar. Hal sebaliknya akam terjad i 

apaMla Bank Sentral ntelakukani penjualan surat-surat ber

harga.

b. P o lit ik  diskomto.

P o lit ik  in i merupakan tindakan Bank Sentral untuk mengu- 

bah tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum 

b ila  bank-bank itu meminjam dana dari Bank Sentral. Kgna- 

ikan diskonto akan mengakibatkan naikhya biaya untuk me- 

minjam dana dari Bank Sentral, Sehingga, hal in i akan mem- 

punyai akibat berkurangnya minat bank-bank umum umtuk me

minjam dana. Dengan perkataan la in , bahwa cadangan yang
\

berada dalam bank-bank umum tidak akan bertambah. Kemam- 

puari: untuk memberikan kredit juga tidak akan bertambah. 

Sehingga pertambahan uang beredar dapat ditekan. .

c. P o lit ik  perubahan cadangan minimum.
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P o lit ik  in i merupakan tindakan Bank Sentral untuk menen- 

tukan jumlah n ila i cadangan minimum yang harus d im ilik i 

oleh bank-bank umum. Seperti telah disebutkan pada nomor 

( a ) , n ila i cadangan. in i akan berpengaruh — melalui pro

ses penciptaan kredit — pada jumlah uang yang beredar. 

Dengan. perkataan la in , besar n ila i cadangan itu  akan. menu- 

pengaruhi kemampuan bank-bank umumi untuk menciptakan kre

d it .  Sehingga b ila  cadangan minimum dinaikkan, . kemampuan 

bank-bank umum untuk menyalurkan kredit akan menurum (ju 

mlah uang beredar cenderung turun), dan demikian pula se

baliknya.

d. Pembatasan/penentuan tingkat bunga.

Alat/instrumen in i dipergunakan untuk membatasi pengguna

an kredit untuk tujuan pembelian surat-surat berharga. Hal 

in i dilakukan, dengan cara menentukani jumilah minimum: kas 

sebagai uang muka. Kemudian sisanya, yakni se lis ih  antara 

n ila i transaksi dengan uangmuka tersebut, dapat meminjam 

pada B&nk Sentral.

e. Moral suasion.

Tindakan in i dilakukan dengan cara melalili pidato-pidato 

Gubernur Fank Sentral atau publikasi-publikasi lainnya. 

Tujuannya adalah untuk mempengaruhi sikap lembaga-lembaga 

moneter atau individu-individu yang bergerak di bidang mo 

neter, yakni agar bersikap seperti yang dikehendaki oleh 

penguasa moneter. Dengan demikian, moral suasion (bujuk- 

ani moral)-pun dapat dipergunakan sebagai a la t kebijakan.
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1.2., Pengelolaan uang toeredar di Indonesia.

Seperti telah disinggung; di rauka, keMjakam moneter 

merupakan tindakan oleh penguasa moneter untuk mempengaruhi 

jumlah uang yang beredar termasuk kredit, yang selanjutnya 

akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan: meli- 

hat pengalaman-pengalaman di masa lalu , terutama pada perio- 

de tahun 60-an, kebijakann moneter sangat diperlukam dalam 

rangka stab ilisas i ekonomi. Dengan la in  perkataan, uang ber

edar perlu dikelola. Maksudnya, bahwa besar kecilnya jumlah 

uang yang beredar harus dikendalikani guna mencapai stabiilil- 

tas ekonomi. Agar dapat diperoleh gambaran- yang je las  menge

nai perlunya pengelolaan/pengendalian: jumlah uang yang bere

dar, kiranya perlu untuk melihat pengalaman d l masa lampau.

Dari Tabel 1 dapat d iliha t c ir i  yang- menonjol dalam
t

kebijakan moneter dl Indonesia (khususnya pada periode tahun 

enampuluhan), yakm laju penciptaan uang yang cepat. Akibat 

yang paling je las  dari kebijakan in i adalah la ju  in f la s i  t i 

dak dapat dikendalikan1. Namun, dengan berhasil dikendalikarr- 

nya laju penciptaan uang baru, maka laju. in fla s i — sebagai- 

mana te r lih a t dalam tabel — berangsur-angsur menurun.

"Program stab ilisasi ekonomi ditunjang pula melalui 

pelaksanaan kebijaksanaan pengerahan dana perkreditan bank, 

mengingat fungsi dana perkreditan adalah urituk . meogurangi
Q

perluasan kredit terhadap perkembangan harga." (posis i dana

^Departemen Penerangan R .I., op ex t, hal. '170
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UANG BEREDAR DAN TINGKAT HARGA

TABEL 1

1960-1978 (dalam persen)

Tahun
Kenaikan jumlah 
uang beredar

Kenaikan
harga

1960 39 29 ^
1961 42 72 "
1962 99 158

1963 95 128
1964 156 135
1965 280 595
1966 763 636

1967 132 112

1968 120 85
1969 61 10

1970 36 9
1971 28 2

1972 48 26

1973 41 27
1974 40 33
1975 33 20

1976 28 14
1977 25 12

1978 24 7

Sumber: Anne Booth dan Peter McCawley (ed ), Ekonomi Orde Ba
rn, Cetakan Kedua, ter.ienrahan Boediono>, LP3ES, Jakar
ta, 1985,“ tial7T52.

perkreditan in i dapat d ilih a t pada Lampiran 1 Tabel 1 ). Se- 

perti te r lih a t dalam tabel tersebut, dana perkreditan adalah 

meliputi Giro, Deposlto- dan Tabanas/Taska yang berada dalam 

Bank Umum Pemerintah dan Bank Sv/asta Nasional maupun Asing.
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"Giro, deposito dan tabungan (Tabanas dan Taska) me-

rupakan pengerahan dana pembiayaan dan investasi dalam nege-

r i  yang dilakukan dan berasal dari sektor keuangan dan per-

barikan.'^ Posisi g iro, pada mulanya, lebih dominan sebagai

dana perkredltan. Naraun menginjak tahun 19f&, posisinya d i-

imbangi oleh deposito berjangka. In i menunjukkan keberhasil-

an pihak perbankan dalam menarik dana dari masyarakat. Fak-

tor penunjangnya adalah kebijakan deregulasi perbankan 1 Ju-

ni 1983 yang memberi kebebasan pihak perbankan untuk menem-

tukan tingkat bunga depositonya masing-raasing. "Hanya dengan

memberikan imbalan bunga yang cukup tin gg i, mobilisasi dana
10lewat deposito bisa dilakukan .

2. Jumlah Uang Beredar dan HarRa-har^a di Indonesia

2*1. Jumlah uang beredar di Indonesia.

Uang yang beredar di Indonesia dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia, Pemerintah memberi kekuasaan kepada Bank Indone

sia untuk mencetak uang yang diperlukan dalam rangka memper- 

lancar kegiatan perdagangan dan produksi.

Sejalan dengan makin meningkatnya, baik kegiatan eko- 

nomi maupun pembangunan, maka uang yang di dalam aktiv itas

Q
Soetatwo Hadiwigeno dan Faried V/ijaya, Lembaga-leni- 

baga Keuangan dan Bank, Cetakan Kedua, BPPE-UGM, Yogyakarta, 
1982, hal. 272.

10
■ Tempo, nomor 34 Tahun >0/1, 18 Oktober 1986, hal. 55.
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tersebut — sesuai dengan salah satu fungsi uang — berfung-

si sebagai a lat transaksi, turut menlngkat pula, "Dalam sua-

tu perekonomian yang berkembang n ila i transaksi yang dilaku-

kan masyarakat bertambah besar. In i berarti dalam suatu per
i lekonomian yang berkembang diperlukan leMh banyak uang*"

D ilihat datfi komposisinya, dari tahun ke*‘ tahun, peran-

an uang g ira l menjadi lebih besar dibandingkan dengan uang

kartal (lih a t Tabel ,2). "Perkembangan uang g ira l yang sana-

kin cepat tersebut adalah sejalan- dengan peningkatan penggi\-

naan jasa perbankan oleh masyarakat dan sanakin berkembang-
12nya dunia usaha.“

Sebagaimana telah disebutkan d i muka, bahwa dalam per

ekonomian yang berkembang, n ila i transaksi yang dilakukan 

oleh masyarakat akan bertambah besar. Demikian pula halnya 

dengan perekonomian Indonesia yang selalu berkembang dari ta 

hun ke tahun. Hal in i dapat d iliha t dari perkemb^ngan n ila i 

Produk Domestik Bruto yang merupakan indikator pertumbuharr. 

ekonomi Indonesia. Oleh karena itu , Bank Indonesia harus me- 

nentukan pertambahan jumlah uang beredar dari tahun ke ta 

hun. Ketentuan in i sesuai dengan yang tercantum dalam undang- 

undang mengenai Bank Sentral, bahwa “Sebelum permulaan' tahun 

anggaran, pemerintah menentukan jumlah maksimum uang yang . . .  

akan beredar pada tahun yang bersangkutan dan mencantumkan-

11
Sadono Sukirno, op c i t , hal 262.

^^Departemen Penerangan R .I .,  op c i t , hal. 104.
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nya dalam Nota Keuangan."

TABEL 3

PERKIRAAN JUMLAH UANG BEREDAR 

1976/1977 -  1987/1980 

(dalann milyar Rp)

Tahun r Jumlah uang beredar

1976/1977 1.819,0
1977/1978 2.219,2
1978/1979 2.799,9
1979/1980 3.505,5
1980/1981 4.441,5
1981/1982 6.776,8

1982/1983 8.302,0
1983/1984 8.992,0
1984/1985 9.503,0
1985/1986 10.164,0

1986/1987 11.303,0
1987/1988 ’ 14.212,0

Summer: Republik Indonesia, Nota Keuangam & Rancangaa Anggar- 
an Pendapatan dan BeTarxia Negara, dci.riTahun: Anggar~
an 1976/1977 T/d“^87/l988.
* ) Tahun Anggaram mulai April s/d Maret*

2.2. Perkembangan harga di Indonesia.

Sebagairoara telah diketahui, pengukuran laju im flasi 

d i Indonesia pada mulanya didasarkan atas Indeks Biaya Hidup 

(IBH) di Jakarta yang raencakup 62 macajn barang, dan jasa, te -

13
Lihat UU no. 13 th. 1968, Pasal 26 ayat 3.
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TABEL 2

JUMUH UANG BEREDAR DI INDONESIA, 
1979:1 -  1985:IV (dim M lyar Rp)

Tahun Kartal Posisi 00 Giral Poeisi 00.* Jumlah

1979:1 1.369 49 1.431 51 2.800
I I 1.493 49 1.512 51 3.005
I I I 1,480 47 1.680 53 3.160
IV 1.552 46 1.833 54 3.385

1980:1 1.774 48 2.023 52 3.797
H 1.955 47 2.224 53 4.179
I I I 2.130 45 2.552 55 4.682
IV 2.153 43 2.842* 57 4.995

1981:1 2.229 43 2.985 57 5.214.
I I 2.384 42 3.234 58 5.618
I I I 2.451 41 3.546 59 5.997
IV 2.557 39 3.929 6 1 6.486

1982:1 2.541 38 4.234 62 6.775
I I 2.643 37 4.528 63 7.177
I I I 2.826 37 4.767 63 7.593
IV 2.934 41 4.187 59 7.121

1983:1 3.000 41 4.379 59 7.379
I I 3.284 44 4.221 56 7.505
I I I 3.307 43 4.409 57 7.716
IV 3.333 44 4.236 56 7.569

1984:1 3.554 44 4.501 56 8.055
I I 4.047 49 4.136 51 8.183
I I I 3.641 46 4.320 54 7.961
IV 3.712 43 4.869 57 8.581

1985:1 3.785 42 5.203 58 8.968
I I 4.276 45 5.152 55 9.428
I I I 4.268 45 5.146 55 9.414
IV 4.440 44 5.664 56 10.104

Sumber: Bahian Urusan_Ekonomi dan Statistile* Laporan. Minceu- 
an no. 1402, Bank Indonesia, Jakarta, “T967; "hal. i I .
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tapi sejak Maret 1979 telah digunakan angka indeks bam, yak.-

ni Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia. Indeks in i mencakup

sejumlah 115-150 jen is barang dan jasa. "Recent work by the

Central Bureau o f S ta tis tic  has produce a new urban consumer

price index . . .  a more up-to-date an representative market
14basket, and a wider geographic base."

Indeks Harga Konsumen Indonesia merupakan gabungan in 

deks harga d i 17 ibukota propinsi di Indonesia. Kota-kota itu  

meliputi: Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, 

Medan, Padang, Palembang, Pontianak, Banjaimasin1, Denpasar, 

Mataram, Kupang, Manado, Ujung Pandang, Ambon dan Jayapura,

Penggunaan angka indeks yang baru. in i adalah merupakan 

suatu upaya untuk raengimbangi adanya perubehan-perubahan se- 

lera , tingkat pendapatan, tingkat harga dan sebagainya. B ila 

dibandingkan dengan angka indeks yang lama, angka indeks yang 

baru in i lebih mewakili keadaan yang sebenarnya, karena ca- 

kupan jen is barang yang lebih banyak dan wilayalr yang lebih 

luas.

Alat ukur tingkat in fla s i yang baru tersebut dapat nten- 
cerminkan. perkembangan harga secara lebih nyata, ' karena 
di samping mencakup n ila i pengeluaran dan jumlah. serta 
jen is barang dan jasa yang lebih banyak, juga mencakup 
pola konsumsi semua golongan masyarakat di seoumlah-. ko.ta
besar.‘5

^)avid 0. Dapice, "An Overview o f the Indonesian Eco
nomy" dalam Gustav F. Papanek, The Indonesian Economy, Prae- 
ger, New Yoiit, 1980, hal, 30.

15̂Republik Indonesia, Lamoiran Pidato Kenegaraan Pre- 
siden RI 16-8-1980, Republik Indonesia, Jakarta 7 1980, hala- 
man 209-211.
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TABEL 4

INDEKS HARGA KONSUMEN INDONESIA DI 17 IBUKOTA PROPINSI

1979:I I -1985:IV (Apr 1978-Mar 1979 = 100)

Tahun Indeks uraum Perubahan (%)

1979:11 132,27 8,62

I I I 139,78 5,68
IV 143,07 2,35

1980:1 147,14 2,84

I I 156,61 6,44

I I I 160,78 • 2,66
rv 167,55 4,21

1981:1 172,14 2,74

I I 174,73 1,50
I I I 177,40 1,53
IV 179,82 1,36

1982:1 139,63 5,46

I I 190,49 0,45
I I I 191,49 0,65
IV 197,85 3,20

1985:1 205,99 4,11
I I 216,19 4,95
I I I 219,61 1,58
IV 221,53 0,87

1984:1 233,42 5,37
I I 238,69 2,26
I I I 238,98 0,12
IV 241,63 . 1,11

1985:1 242,07 0,18
I I 249,46' 3,05
I I I 250,38 0,37
IV 252,20 0,73

Sumber: Bagian Urusan Ekonomi dan S ta tis tic , Lappran Mingftuan 
no. 1403, Bank Indonesia, Jakarta, 1987, hal. 74.
* ) Rata-rata bulan April, Mei dan Juni.
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3. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

"Di Indonesia, Perkembangan Produk Domestik Bruto d i-  

gunakan sebagai dasar pengukurart pertumbuhara ekonomi Indone

sia ."*1̂  Selama satu dasawarsa (lih a t Tabel 5 ), pertumbuhan. 

ekonomi Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 1980, yakrd. 

sebesar 9,9 persen- Pada periode sebeluranya, pertumbuhan; itu

TABEL 5

PRODUK DOMESTIK BRUTO DAN PERTUMBUHAN 

EKONOMI INDONESIA, 1976 - 1985

Tahun
£

Produk Domestik Bruto 
(milyar rupiah)

Pertumtiuhan! ekonomi 
(per sen)

1976 8.156 6,9
1977 8.882 8,9
1978 9-567 7,7
1979 10.165 6,3
1980 11.169 9,9
1981 12.055 7,9
1982 12.325 2,2
1983

Id*
73.698 4,2

1984 78.214b 6,1b
1985° 79.679b 1,9b

Sumber: Tinjauan Ekonomi Bank Bumi Daya no. 12 th. X Desem- 
ber 1986, Tabel 1 & 2, hal. 2.
a. Berdasarkan harga konstan 1973.
b. Berdasarkan harga' konstan 1983.
c. Angka sementara.

Biro Pusat S tatistik , S tatistik  Indonesia 1985, B i
ro Pusat S ta tistik , Jakarta, 1985,"TiaI76037
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r e la t i f  s tab il, berkisar antara 6 hingga 8 persen. Pada pe- 

riode in i,  pengaruh adanya resesi dunia belunu memasuki Indo

nesia. "Pengaruhnya mulai dirasakan sejak pennulaan semester

I I  tahun 1981.1,17 Hal in i dapat d ilih a t dari tajamnya kerna- 

rt) so tan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang te r ja d l pada ta 

hun 1982, yakni hanya sebesar 2,2 persen.

"Memasuki tahun ketiga Pelita  IV perekonomiam Indona-
18sia masih tetap dihadapkam pada berbagai tantangan berat.'1 

Sebagai akibatnya, laju pertumbuhan ekomonrl Indonesia pada 

tahun-tahun terakhir in i tidak selaju pada periode sebelum 

tahun 1982. Bahkan, dengan harga konstan 1973» . perfcumirtihan 

ekonomi Indonesia tahun 1983 hanya 1,9 persen.

Pada umumnya, dalam; perhitungan PDB secara r i i l  d l 

negara berkembang, tahun. dasar yang dipakai berubah tiap  10 

tahun sekali. Itulah sebabnya, mulai tahum 1984, pertumj- 

buharu ekonomi Indonesia dihitung dengan menggunakart harga 

konstan 1983- Satu dasawarsa setelah 1973 yang telah. diguma- 

kan sebagai tahun dasar sebelumnya.

^Soeharsono Sagir, Ekonomi Indonesia Menghadapi P e ll- 
taJTV, Alumni, Bandung, 1985, ha l.. 279.

^Suntoro Isman dan.Komara Djaja, ."APBN 1986/19S7 dan 
Prospek Realisasinya11 dalam Moh. Arsjad Anwar dkk, (ed) Eko
nomi'Indonesia, Masalah dan Prospek 1986/1987, Cetakan Perta- 
roaY UI-Press, Jakarta, i9S67halT 63-
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BAB IV

SUATU MODEL UNTUK ANALISIS DAN: KEBIJAKAH 

PENENTUAN' JUMLAH UANG BEREDAR 

DI INDONESIA

Perkembangam beberapa variabel makr® dalam perekonoml- 

mian Indonesia telah disajikam dalaim bab) ketiga. Variabel-va- 

riabe l itu  adalah meliputi uang; beredar, tingkat harga, dam 

pendapatani Selangutnya, bab in i akam roenyajikam suatu. model, 

yang akan dipergunakam untuk menganalisis perkembangam va r i-  

afeel-variabel tersebut. Di samping; i'tun, model iini juga akan 

dipergunakam sebagai a lat untuk menenitukarn keMjakan, yakni 

yang menyangkut pada variabel-variabel itu  pula.

Sebagaimana yang tercantum1. dalaim judul skripsiL ini., 

peralatan: yang akan dipergunakan sebagai a lat amalisis dan 

kebijakan di s in i adalah permintaan. dan kecepatam perputaran 

uang. Sebelumi menyajikannya dalam bentuk model, terlebihi da- 

hulu kedua peralatan tersebut akan; disajikaim berctuk. sp es ifi-  

kasi fungsinya.

1. Beberapa Hal Yanft Penting dalam Spesifikasi Fungsi Permin- 

taara dan Kecepatan. Perputaran; Uang

1.1. Permintaan Uang.

Sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Anwar Nasutioo maupun 

Bijan B'. Aghevli, bahv/a kekayaan^-kekayaan moneter memainkan
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peram ganda yang penting di negara-negara berkembang. Keka- 

yaan-kekayaan s ana cam in i tidak hanya digunakan untuk tujuan 

transaksi, tetap i juga merupakaru hentuk tabunganu Hal in i d i-  

sebabkan tidak adanya pasar modal yang, berkembang dengam ba

lk . Sehingga, masyarakat ntemegang tabungam-tabunganiaya dalam 

bentuk barang-barang r i i l  atau sebagai kekayaan-kekayaam ma>- 

neter.

Komposisl to ta l liku iditas di. Indonesia meliptrtjl uang 

kartal, uang g ira l, dam uang kuasi. Sebagaimana telafo dilse- 

butkam dalaim B&fc I , skripsl im i menggunakam d e fin is i uang; da

lam a r t i sempit yang mellputi uang kartal dart g ira l. SeMng- 

ga permintaan uang; r i i l  di s ln l dimaksudkan: sebagai perraiin- 

taam terhadap uang kartal raaupuru g ira l. Agar- dapat diperoieh 

n ila i r iiln ya , jumlah keduanya dideflasikani dengam mengguna- 

kan' Indeks Harga Konstmen.

Dinyatakan*. oleh; Dr. Anwar Nasution, bahwa Goldfeld

raengemukakani beberapa pertanyaauL yang perlu dijawato sebelum

nnengestimasikarri pemintaan, uang., yaitu:

(a ) What should be appropriate scale variable-: current 
income, permanent income, or wealth.? (bj) Is  the rate o£ 
in terest as opportunity cost o f holding money an Impor
tant explanatory variable? (c ) Dot In fla tion  rates have 
an independent ro le In the demand fo r  money function? (d) 
Are there economies o f scale in  cash- holding? (e ) Does 
growing monetization; o f the economy a ffe c t the demand 
fo r money? ( f )  What kind o f lags appear- to be present In

1

I
Lihat Anwar Nasution, Financial Institution and Po

l ic ie s  in Indonesia, ISEAS, Singapore, 1983, h a l,H S , dan 
Bijam B.. Aghevlij Op c it  dalam; Faried V/ijaya dan Soetatwo 
Hadiwigeno (ed ), Untaian Ekonomi Moneter dan Perbankan., ha- 
laman b9-

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERMINTAAN DAN KECEPATAN PERPUTARAN... WURYANTO 



63

the adjustment o f money holding and what causes those 
lags? (g ) Is  the demand for money a stable function?2

Beberapa pertanyaami tersebut senada dengan yang dikemukakan

oleh George Macesich, kecuali untuk mopor (d ) , (e ) ,  dam ( f ) :

There is  general agreement that recent monetary research 
has cast up three substantive issues in  regard to demand 
fo r  money. One issue is  the budget constraint imposed on 
the demand fo r  money and wether the appropriate constra
in t  is  income or wealth. Ano’tiier issue is  the: role? o f in 
terest aad price changes as argument in  the: demand fo r 
money. A th ird issue: is  the appropriate definition! o f 
cash balance and wether a more stable demamd-for-raoney 
function is  obtained.3

Mengenai pertanyaan-pertanyaam tersebut, Dr. Anwar Na- 

sution, secara berurutam menyatakan bahwa  ̂ perailihan kendala 

anggaran dalam nrengestimasikan. permintaan uang merupakan su

atu persoalan empiris. - Kemudian, pentingnya tingkat hunga da- 

lam permintaan uang telah secara tegas ditetapkan, paling t i -  

dak secara teoretis . Namun-, tidak ada kesepakatan mengenai 

tingkat bunga yang relevan untuk mengukur ■ oppoirtumlty cost 

memegang. uang. Selanjutnya, masuknya tingkat in f Ia s i yang di~ 

harapkan dalam permintaan uang juga masih nuerupakan perdebat- 

an. Sedangkan mengenai economies of. scale memegang uang tu- 

nai, dinyatakan: b ila  e lastis itas  pendapatan. dari permintaan 

uang leMh besar dari satu, menunjukkam tidak adanya economi

es o f scale, sementara itu  b ila  elastisitasnya kurang dari

p
Anwar Nasution, loc c i t .

^George Macesich, "Supply and Demand fo r Money in  Ca
nada” dalam David Meiselman ted ), Varieties o f Monetary Ex
periences, The University o f Chicago Press, Chicago, 1970, 
Hal. 275-276.

^Anwar Nasution, op c i t , hal. 118-119.
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satu berarti mermnjukkan keberadaannya. Masalah in i juga me- 

rupakan persoalan empiris,

Dalam. perekorlomian yang berkembang monetisasi pere- 

konomian merupakan. proses yang berkelanjutan. Temitu saja prai

ses in i akan berpengaruh pada permintaan uang. Mengenai lags , 

yakni bagaimana permintaan uang aktual mengresuaikam terhadap 

tingkat yang diinginkan, dinyatakan: b ila  tidak ada pemyesu- 

aian seketika itu  juga, apa penyefeaftnya? Akhimya, mengenai 

pertanyaan terakhir: fungsi pennintaan uang yang stab il man- 

punyai a r t i penting bagi pembuat kebijakan dalam. merjperkira- 

kan uang beredar, harga-harga, dan variabel-variabel makroe- 

konomi laimsya.

1.2. Kecepatan perputaran uang,'

Kecepatan perputaran uang melibatkan beberapa varia- 

bel penting makroekonomi* Seperti yang .dikemukakam oleh Pe

te r Isard dan Liliana Rojas-Suarez: "The ve loc ity  otf money 

is  defined in  tenns o f three important macroeconomic varia

b le : the price le ve l, the le v e l o f real output, and the mo-
15

ney supply,"-' Kecepatan perputaran uang in i,  pengukurannya 

adalah pendapatan nominal dibagi dengan penawaran uang atau 

uang beredar.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku

^Peter Isard dan Liliana Rojas-Suare2 , "Velocity o f 
Money and the Practice o f Monetary Targeting: Experience, 
Theory, and the Policy Debate" dalam IMF, S ta ff Studies fo r  
the World Economic Outlook, IMF, Washington7 1986," hal. 75.
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kecepatan perputaran uang. Colin D. Campbell menyatakan: "Ma

ny- economists have stated that changes in  the rate o f in f la t 

ion are one o f the important factors a ffecting the ve loc ity  

o f money Sebagaimana yang telah dikemukakan d i dalam'

Bab I ,  pengaruh perufcahan tingkat in f Ias i in i merupakam sa- 

lah satu dari tiga  faktor yang disebutkan oleh R.M. Sundrum. 

Dua faktor yang la in  itu  adalah monetisasi dan pergeseram 

kontribusi sektor modem dalam Produk Domestik Bruto.

2. Spesifikasi Fungsi Pennintaan dan: Kecepatan-. P e rp u ta ra n  

Uang

2.1. Spesifikasi fungsi pennintaan: uang.

Sebagaimana dinyatakam oleh Dr* Anwar NasutioiK "Cant- 

ventionally the desired demand fo r real balance is  assumed 

to be a function o f rea l income, in terest rate-, and the ex~
7

pected in fla tion  rate as fo llow s:11

Log (M/P).£ = aQ + ar lo g (Y )t  + a2.log(R )

+ a3.INFL® (1)

E = Uang beredar;

P = Tingkat harga;

Colin D* Campbell, "The Velocity o f Money .and the 
Rate o f In fla tion : Recent Experience in South Korea and Bra
z i l "  dalam David Meiselman (ed ), op c i t . hal. 3^1.

^Anwar Nasution, op c i t , hal. 119-120.
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Y = Pendapatan r i i l ;

R = Tingkat bunga nominal;

INFL® «  Tingkat in fla s i yang diharapkan.

Subscript d mermnjukkaru pennintaan yang diinginkan: dam t  me- 

nunjukkan waktu.

Sementara itu  salah seorang ah li ekonomi la in  ■ yang 

pernah mengadakara studi pada sektor moneter d i Indonesia, ya~ 

itu  ESLjan B; Aghevli, raengemukakan fungsi permintaam uang de

ngan menggunakan is t ila h  permiritaan kekayaan moneter r i i l .

” . . .  bahwa perraintaan kekayaan moneter r i e l  yang diinginkan 

(M/P)® merupakan fungsi pendapatan r ie l ,  Y, laju  in f la s i,  TC , 

dan bunga yang dibayarkan dengan uang kuasi, r , sebagai ber.-r 

kut:"8

Log (M/P)° = aQ + a-jlog(Y) + a2K. + a^logCr) (2)

Secara teoretis , persamaan (1) tidak berbeda dengan 

persamaan (2 ), kecuali dalam penggunaan simbol variabel* Se- 

lara^utnya, penjelasan mengenai penggunaam * variabel-variabe! 

itu  akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, kita akan menengok pada pertanyaan yang dike- 

mukakan oleh Goldfeld. Sebagaimana yang tertera sebelum; ba- 

gian in i (mengenai kendala anggaran), di Indonesia, data me- 

ngenai kekayaan tidak dapat diperoleh. Dikemukakan 'oleh Dr. 

Anv/ar Nasution: "Data on wealth are not available in  Indone-

^Bijan B;. Aghevli, op c it , dalam Faried V/ijaya dan 
Soetatwo Hadiwigeno (ed ), op c i t , hal. 70.
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sia ."^  Oleh karena itu  studi in i menggunakan data pendapatanu 

Dalam persamaan (1) atau (2 ), penggumaani data Produk Domes

t ik  Bruto lebih sesuai untuk kondisi d i Indonesia daripada 

data Produk Nasional Bruto. Mengenai hal in i,  argumemtasi 

yang dikeraukakarr oleh Dr. Anwar Nasution: " . . .  because the

former (GDf1) gives better picture o f the domestic ecoaiaraic
10a c t iv ity , therefore, ihe demand fo r  money.11

Kedua, untuk tujuan studi in i,  tingkat bunga yang d i-  

pergunakan sebagai opportunity cost memegang uang tunai ada

lah tingkat bunga yang dibayarkan pada deposito berjangka di 

B'ank-bank Umum Pemerintah dengan jatuh tempo 12 bulan atau 

lebih. Sebenarnya terdapat bentuk-bentuk tabungan selaim de

posito berjangka, seperti Tabanas, Taska, dan sebagainya. 

Mengenai pemilihan: tingkat bunga in i, beberapa argumentasi 

yang dapat dikemukakan: (1) digunakannya tingkat bunga ta 

bungan adalah karena, sebagaimana telah dikeraukakam di muka, 

yakni peran ganda kekayaan moneter di negara-negara berkem

bang: tidak hanya digunakan untuk tujuan transaksi tetapi ju - 

ga merupakan tabungan; (2) dipilihnya deposito berjangka pa

da Bank-bank Umum Pemerintah adalah karena melihat besarnya 

komposisi dana yang terkumpul pada bank-bank tersebut dibaix- 

ding dengan bank-bank la in  (lih a t Lampiran 1 Tabel 2); (3) 

pemilihan jatuh tempo 12 bulan atau lebih adalah didasarkam

^Anwar Nasution, op c i t , hal. 120.
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pada komposisi jumlah dana yang ada dalam Bank-bank Umum Pe- 

raerintah pada jatuh tempo yang bersangkutan (lih a t Lampir- 

an 1 Tabel 3 ); (4) pemiliharr. bentuk tabungan depositcn ber- 

jangka pada Bank-bank Umum Pemerintah adalah didasarkan pada 

komposisinya yang cukup dominan dibanding Tabanas, Taska dan. 

tabungan lainnya (lih a t  lampiran 1 Tabel 4 ),

Ketiga, mengenai tingkat in fla s i yang diharapkaia,. se

bagaimana dijelaskan oleh Bijan B, Aghevli:

Masyarakat mengukur besarnya ongkos pengganti (the op
portunity cost) memegang uang r e la t i f  terhadap barang- 
barang sebesar laju  in fla s i yang diharapkan, . Selart- 
jutnya dianggap bahwa masyarakat menyesuaikan harapan- 
harapan menurut hubungan berikut in i:

ak0 * ydtt - ^ t - i ) : ° < y < 1 (3)

Formula d i atas berarti bahwa masyarakat menyesuaikan ha- 
rapan in flasinya menurut perbedaan antara laju .inflasi. 
aktual dan harapan-harapan yang ditunjukkarc dalam perio- 
de sebelumnya. Sebuah analisa data Indonesia merrunjukkam 
bahwa koefisien penyesuaiannya sangat mendekati satu. 
Laju in fla s i aktual dapat digunakan sebagai pengganti un- 
tuk in fla s i yang diharapkan karena masyarakat nampaknya 
akan menyesuaikan harapam laju in fla s i lebih cepat dari- 
pada laju  aktual.^

Dalam studi-studi yang dilakukan oleh Bijan B. Aghe

v l i ,  Dr. Anwar Nasution maupun Dr. Boediono, laju in fla s i d i- 

ukur berdasarkam Indeks Biaya Hidup (IBH) Jakarta. Seperti 

telah dikemukakan dalam Bab I I I ,  sejak Maret 1979 telah d i- 

perkenalkan indeks yang baru, yakni Indeks Harga Konsumen 

(IHK) Indonesia. Untuk itu , dalam studi in i akan dicoba de

ngan menggunakan IHK sebagai pengukur laju in fla s i.

11Bijan B. Aghevli, op c it  dalam Faried Wijaya dan 
Soetatwo Hadiwigeno (ed ), loc c i t .

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERMINTAAN DAN KECEPATAN PERPUTARAN... WURYANTO 



69

Sesuai dengan periode yang menjadi objek studi skrip- 

s i in i, yakni 1979-1985, maka tujuh tahun tidaklah cukup un

tuk menyusun suatu model ekonometri dengan menggunakan data 

tahunan. Oleh karena itu  disusun suatu model triwulanan de

ngan periode 1979:11-1985:XV. Berhubung data PDB tersedia ha- 

nya dalam bentuk tahunan, maka untuk data triwulanannya akan' 

dipergunakan suatu perkiraan PDB triwulanan yang dihitung 

oleh BPS berdasarkan. suatu' model (lih a t Lampiran 1 Tabel 5 ).

Persamaan (2 ) merupakan permintaan uang r i i l  dalam 

0angka panjang. Dianggap masyarakat akan menyesuaikan saldo 

r i i l  yang mereka pegang dalam setiap bentuk kekayaan mone-

te r  dengan tingkat yang mereka inginkan menurut mekanisme
12periyesuaian parsial sebagai berikut:

A  log (M/P)t  [log (M/P)° -  log (M/P)t _1J  ;

\  adalah koefisien penyesuaiannya. Persamaan (4 ) menyatakan 

bahwa masyarakat menyesuaikan dengan suatu fraksi, antara 

permintaan yang diinginkan dengan penawaran uang r i i l  aktual 

pada periode sebelumnya.

Dengan menganggap permintaan uang r i i l  selalu sama 

dengan penawarannya, dan dengan mensubstitusikan persamaan

(2) dan (3) ke dalam persamaan (4 ), maka akan diperoleh su

atu persamaan baru sebageti berikut:

1 ?Lihat Anwar Nasution, o p c it ,  hal. 120.
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Log (M/P)° = aQ.A + ar A -log (Y )t  + &z . A , *j[®

+ a3-A . lo g (r )t

+ (1 -A ) log(M/P)t-1 ' (5)

Koefisiem a-| diharapkan p o s it i f , sedamg koefisiem  a2 dam a^ 

adalah n ega tif.

2.2. Spesifikasi fungsi kecepatam perpataram uang.

Sebagaimana dikemukakam oleh Peter Isard dam un jjnwn

Rojas-Suarez: "In  much o f the litera tu r, the behavior o£

ve lo c ity  has been; analyzed in  terns o f the 'demand fo r  mo;-

ney1. " ^  Oleh karena itu , fungsx. kecepatan perputaran uang,

(V ), secara sederhana dapat diperoleh dari persamaam (2 ).

Seperti telah diketahui: "The measures o f ve lo c ity  . . .  are

constructed by dividing the nominal le v e l o f GNP by the cor-
.1 k  fresponding monetary aggregate.” (dalam skripsi in i diguna- 

kan PDB dan M1). Dengan menuliskan V dalam bentuk logaritma, 

maka persamaan (2) dapat d itu lis  kembali sebagai berikut:

Log (V) = -a0 + (1-a^) log(Y ) + a  ̂ log ( r )  (6)

B ila e lastis itas  pendapatan dari permintaan uang sa- 

ma dengan satu, maka (1-a-j) = 0. Sehingga kecepatan perpu

taran uang (V) hanya dipengaruhi ‘ oleh laju in f  Ia s i, X t dan

^  Peter Isard dan Liliana Rojas-Suarez, op c i t  dalam 
IMF, op c i t , hal. 88.

14
Ib id , hal. 75.
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tingkat bunga, r . Sedang b ila  e lastis itas pendapatannya ku- 

rang dari satu, maka (1 -a^ )>  0 dan V akan mempunyai respon 

bukan hanya terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi permin- 

taan uang, melainkan juga faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan, Sebagai contoh, naiknya laju in fla s i — dengan 

menganggap tingkat bunga konstan — akan mengakibatkan naik- 

nya pendapatan nominal. Naiknya pendapatan in i akan menaik- 

kan pula kecepatan perputaran uang. Jadi, naiknya laju  in f la 

s i,  akan meningkatkan kecepatan perputaran uang.

Di pihak la in , naiknya tingkat bunga akan meningkat

kan kecepatan perputaran uang melalui pengurangan permintaan 

uang, Pengaruh melalui tingkat bunga in i sama dengan penga- 

ruh yang datangnya dari perubahan laju in fla s i.

Log (V )t  = -aQX + (1-a1)A.log(Y)t  + a2Xl^

+ a3X log (r )t  - (1-X) log(M/P)t _1 (7)

Koefisien a^, a^, dan a  ̂ diharapkan p o s it if.
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ANALISIS PERKEMBANGAN JUMLAH 

UANG BEREDAR DI INDONESIA

Dalam menganalisis perkembangan jumlah uang beredar, 

uang beredar dianggap sebagai pennintaan uang, Hal in i ber- 

angkat dari asumsi bahwa penawaran uang (jumlah uang bere

dar) sama dengan permintaan uang. Dengan demikian, analisis 

selanjutnya dapat dikaitkan dengan beberapa variabel yang 

mempengaruhi permintaan uang, seperti pendaLpatan r i i l ,  laju. 

in f la s i,  ..dan tingkat bunga.

1. Analisis Pennintaan dan Kecepatan Perputaran Uang

1.1. Permintaan uang.

Pennintaan uang sempit (kartal dan g ira l) dipenga- 

ruhi oleh laju  in fla s i. Permintaan uang. in i akan turun b ila  

laju  in fla s i naik. Dalam keadaan in fla s i yang tinggi, masya

rakat enggan memegang uang dalam bentuk tunai karena n ila i 

r i i l  uang itu  akan merosot. Tindakan-masyarakat adalah se- 

gera membelanjakan kelebihan uang tunai yang dipegangnya 

itu .

Selaraa periode 1979-1985, permintaan uang terus meng- 

alami pertumbuhan. Pertumbuhan permintaan uang terus menga- 

lami penurunan pada tahun-tahun 1979, 1980, 1981, 1982, dan 

1983- Masing-masing adalah sebesar 51,05?£, 47,56%, 29,85^,

BAB V
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kemudian 9,79%, dan terakhir 6,29% per tahun (lih a t Tabel 6). 

Pada tahun 1983, pertumbuhan permintaan uang mencapai t i t ik  

yang terendah, yakni sebesar 6 persen per tahun. Kemungkinan 

besar, penurunan in i diseftabkan oleh adanya kebijakan peme

rintah yaitu. deregulasi perbankan,

Salah satu maksud kebijakan tersebut adalah penghapus- 

an pagu tingkat bunga deposito berjangka pada bank-bank Pe

merintah. Dengan adanya kebijakan in i, tingkat bunga deposi-

TABEL 6 

PERKEMBANGAN PERMINTAAN UANG 

1979-1985 (dim milyar Rp)

Tahun Permintaan uang Perubalian (%)

1979 3.385 51,05

1980 4.995 47,56

1981 6.486 29,85

1982 7-121 9,79

1983 7.569 6,29

1984 8.581 13,37

1985 10.104 17,75

Sumber: Tabel 2, diolah kembali.

to berjangka meningkat secara drastis. Bank-baiak berlomba- 

lomba untuk menyerap dana sebanyak-banyaknya dari masyara- 

kat. Upaya in i dilakukan dengan raeraberikan tingkat bunga de

posito yang menarik.

Penurunan pertumbuhan permintaan uang seperti tarapak
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pada Tabel 6, rupanya karena masyarakat mengalihkan bentuk 

kekayaannya. Semula dalam bentuk uang tunai/kemudian menja- 

d i dalam bentuk deposito berjangka. Dengan perkataan la in , 

pennintaan uang sempit menurun dan sebagai gantinya permin- 

taan uang kuasi meningkat.

Memasuki tahun 1.984, permintaan uang mulai naik kem- 

b a li sebesar 13,37 persen per tahun. Keraudian kenaikan in i  

d iiku ti pula kenaikan pada tahun berikutnya, yakni 17,75 per

sen. Hal in i akan bertentangan b ila  dibandingkan dengan tin g

kat bunga r i i l  yang terus meningkat pada tahun-tahun itu . Na- 

mun, seperti diketahui, masyarakat kurang raemperhatikan hal 

in i.  Yang menjadi perhatian mereka, pada umumnya adalah ha

nya tingkat bunga nominal saja. Sehingga begitu melihat tin g

kat bunga nominal turun, mereka menjadi kurang tertarik  un~ 

tuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk deposito foerjangka.

Selama periode 1979-1985, tingkat bunga r i i l  terus 

mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 1982. Pada tahun 

tahun in i, tingkat bunga r i i l  menurun menjadi 1,84# (l ih a t  

Tabel 7 ). Tampak, tingkat bunga r i i l  in i sangat dipengaruhl 

oleh laju in fla s i.  Penurunan tingkat bunga r i i l  pada ta 

hun 1982 adalah karena raeningkatnya laju in fla s i. Tingkat bu

nga r i i l  dihitung dari tingkat bunga nominal dikurangi de

ngan laju in fla s i.

Sementara itu , selama periode yang sama, 1979-1985, 

laju  in fla s i bergerak dengan rata-rata peningkatannya sebe

sar 14,71 persen per tahun. Pada Tabel 7 tampak, l a j i  in f la -  r
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LAJU INFLASI DAN TINGKAT BUNGA DEPOSITO 

BERJANGKA PADA BANK-BANK PEMERINTAH 

1979-1985

TABEL 7

Tahun Laju in fla s i Rata-rata tertimbang, ■'
Nominal

0 0
R ii l
(#)

1979 43,07 11,86 -31,21

1980 17,11 11,85 -5,26

1981 7,32 11,84 4,52

1982 10,03 11,87 1,84

1983 11,97 17,35 5,37

1984 9,07 18,04 8,97

1985 4,37 15,65 - 11,28

Sumber: Tabel 4 dan Lampiran 1 Tabel 3, diolah kemftali.
* ) Tingkat bunga depositor berjangka dengaru jatuh tem

po 12 dan 24 bulan. Timbangan berdasarkan jumlah. 
deposito.

s i te rtin gg i te r jad i pada tahun 1979. Tampaknya kenaikan har

ga yang cukup tinggi in i adalah akibat dari proses penyesu- 

aian harga ke atas karena berbagai kekuatan yang bersumber 

dari kejutan Kenop 15 1978. Kenop 15 1978 pada tUrinya te r- 

kandung kekuatan-kekuatan yang cenderung memperbesar laju in 

f la s i .

1.2. Kecepatan perputaran uang.

Sebagaimana halnya dengan permintaan uang, kecepatan
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perputaran uang juga dipengaruhi oleh laju in fla s i.  Kecepat

an perputaran uang merupakan rasio antara Produk Domestik 

Bruto (PDB) dengan uang beredar. Oleh karena di s in i juga ma- 

sih menggunakan asumsi yang sama dengan asumsi yang telah d i- 

nyatakan d i muka, maka uang beredar d i s in i juga sama dengan 

permintaan uang.

Selama periode 1979-1985, rata-rata kecepatan. perpu

taran uang adalah sebesar 9,24 (lih a t Tafael 8 ). Makin kec il 

rasio in i ,  berarti makin tinggi daya serap perekonomian te r- 

hadap penambahan uang beredar. Dengan perkataan la in , permin-

TABEL 8 

KECEPATAN PERPUTARAN UANG 

1979-1985

Tahun PDB ' 
(milyar Rp)

Uang beredar 
(milyar Rp)

*) V }

1979 32.025,4 3.385 9,46

1980 45.445,7 4.995 9,10

1981 54.027,0 6.486 8,33

1982 59-632,6 7.121 8,37

1985 73.697,6 7.569 9,74

19S4 87.535,5 8.581 10,20

1985 96.066,4 10.104 9,51

Sumber: Tabel 2 dan Lampiran 1 Tabel 5, diolah kembali. 
* ) Kecepatan perputaran uang.

** ) Harga berlaku.
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taan uang oleh masyarakat semakin meningkat. In i merupakan 

geja la  yang baik. Karena penambahan uang beredar yang berar- 

t i  penawaran uang akan segera terserap permintaan uang yang 

semakin meningkat tanpa kekhawatiran akan menimbulkan in fla 

s i yang berarti.

B ila d ika ji lebih lanjut, maka kecepatan perputaran 

uang akan sangat bergantung pada tingkat monetisasi pereko

nomian. Semakin tinggi tingkat monetisasi perekonomian in i, 

kecepatan perputaran uang semakin kecil. Demikian pula sefca- 

liknya. Namun, tingkat monetisasi in i su lit untuk mengukur- 

nya. Monetisasi perekonomian merupakan suatu proses yang ber- 

kelanjutan. Tingkat monetisasi yang tinggi biasanya terjad i 

d i negara-negara maju. Karena di negara-negara in i, masyara

kat banyak a lte rn a tif untuk menyimpan kelebihan kekayaannya.

Pada masa laju in fla s i yang tinggi, rasio antara PDB 

dengan permintaan uang atau kecepatan perputaran uang akan 

meningkat. Kejadian sebaliknya akan terjad i b ila  laju  in f la 

s i rendah. Hal in i dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada sa- 

at terjad i in fla s i yang tinggi, permintaan uang akan menurun. 

Sebaliknya, dengan adanya in fla s i in i, PDB nominal atau har

ga berlaku justru menjadi tinggi. Dengan demikian laju in f la 

s i yang tinggi akan mempercepat perputaran uang.

Seperti tampak pada Tabel 9, PDB mengalami pertumbuh- 

an yang tinggi pada saat laju in fla s i yang tinggi pada tahun 

sebelumnya. Hal in i adalah v/ajar, karena walaupun tidak ada 

pertumbuhan PDB secara fis ik , n ila i PDB akan naik dengan me-
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ningkatnya la ju  in fla s i. Secara teoretis  in i berlawanan de

ngan pengaruh in fla s i terhadap permintaan uang sebagaimana 

yang telah diuraikan pada bagiian sebelumnya.

TABEL 9

PERTUMBUHAN PDB, UA-NG BEREDAR *

DAN LAJU INFLASI 1979-1985

Tahun Uang.beredar 
00

EDB
(50

Laju in fla s i 
00

1979 51,05 40,80
1

43,07

1980 47,56 41,91 17,11

1981 29,85 18,88 7,32

1982 9,79 10,38 10,03

1983 6,29 19,42 11,97

1984 13,37 18,78 9,07

1985 17,75 9,75 4,37

Sumber: Tabel 6 ,'7 , dan 8, diolah kembali.

Sementara itu , adanya hubungan yang sangat erat anta-

ra kecepatan perputaran uang dengan laju in fla s i dapat d i l i -  

hat pada Tabel 10. B ila diperhatikan, terdapat hubungan yang 

p o s is it f d i antara keduanya. Pada saat in fla s i yang tin gg i, 

kecepatan perputaran uang meningkat. Demikian pula sebalik- 

nya. Pada tahun 1979 f laju in fla s i sebesar 43,07 persen, se- 

dang kecepatan perputaran uang sebesar 9 f46. Keraudian pada 

tahun berikutnya, laju in fla s i turun raenjadi 17,11%. Demiki- 

an pula pada tahun yang sama, kecepatan perputaran uang tu-
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TABEL 10 

KECEPATAN PERPUTARAN UANG DAN 

LAJU INFLASI, 1979-1985

Tahun Kecepatan perputaran uang Laju in fla s i 
(#)

1979 9,46 43,07

1980 9,10 17,11

1981 8,33 7,32

1982 8,37 10,03

1983 9,74 11,97

1984 10,20 9,07

1985 9,51 4,37

Sumber: Tabel 7 dan 8.

run menjadi 9 #10.

Perlu ditambahkan, perubahan-perubahan kecepatan per

putaran uang tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan la 

ju in fla s i. Terdapat dua faktor la in  yang dapat mengakifaat- 

kan perubahan itu . Pertama adalah trend monetisasi, ya i- 

tu pergeseran dari produksi untuk kebutuhan sendiri ke pro-

■ duksi untuk pasar di sektor tradisional, Dengan adanya trend 

in i,  masyarakat semakin banyak memerlukan uang sebagai a lat 

transaksi.

Kedua adalah trend perubahan struktural, yaitu mening- 

katnya kontribusi r e la t i f  sektor-sektor modem dalam PDB. Mo>- 

netisasi di sektor in i akan lebih meningkatkan permintaan 

uang daripada monetisasi di sektor tradisional. Dalam sektor
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modern, spesialisasi te r jad i lebih mendalam. Dengan adanya 

spesia lisasi tersebut, banyak perantara akan te r lib a t d i da- 

lamnya, sehingga jarak waktu antara penerimaan dan pengelu- 

aran uang rata-rata leMh lama.

B ila d ika ji lebih lanjut, kedua trend itu  merupakan 

trend jangka panjang, karena pergeseran-pergeseran itu1 memer- 

lukan waktu yang tidak sedik it. Sedang pengaruh laju  in fla s i 

dapat dikatakan sebagai pengaruh jangka pendek. Dengan per- 

kataan la in , pengaruhnya hanya terjad i pada masa in fla s i de

ngan la ju  yang cepat. Namun, pembuktian mengenai faktor-fak- 

to r in i memerlukan penelitian lebih lanjut,

2. Analisls S ta tistik  Permintaan dan Kecepatan Perputaran

■ Uang

2.1. Permintaan uang,

Pertama ka li yang akan disajikan di s in i adalah per- 

samaan permintaan uang r i i l .  Persamaan in i diharapkan ak^n 

dapat menjelaskan pengaruh variabel-variabel pendapatan r i i l ,  

la ju  in fla s i, dan tingkat bunga terhadap permintaan uang. 

Persamaan in i diestimasikan dengan menggunakan data triwu

lanan 1979:XI-1985:IV (secara lengkap, data untuk analisis 

s ta tis t ik  in i disajikan dalam Lampiran 1 Tabel 6 ).

Setelah melalui proses perhitungan (lih a t Lampiran 2), 

maka hasil pengujian hubungan permintaan uang dengan varia

bel-variabel yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:
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Log(M/P)° = -0,3267 + 0,3597 log (Y )t  - 0,0074 TC® 
(-1,08) (2,79) (-0,95)

-  0,1608 lo g (r ) t  + 0,7483 log(M/P)°_1 (1) 
(-2,67) (10,42)

R2 = 96%

F = 145,489 

Dtf = 2,13

Angka dalam tanda kurung adalah menunjukkan s ta tis tik  
p

u ji t .  !,R . . .  is  indicates the fraction o f the variation in

the dependent variable that the estimated equation can ac-
A O

count fo r  . . . . 11 N ila i K untak estimasi fungsi pennintaan 

uang pada persamaan (1) adalah 96 persen. In i menunjukkan hu- 

bungan yang kuat antara variabel tergantung dan variabel-va- 

riabel bebas. Dengan perkataan lain , model persamaan (1) itu  

dapat menjelaskan 96 variasi yang terdapat dalam variabel- 

variabel bebas. Sedanglcan sisanya sebesar U persen tidak da

pat dijelaskan oleh model tersebut.

Dari persamaan (1) tampak seperti halnya yang diha

rapkan bahwa seluruh koefisien regresinya menunjukkan tanda 

yang benar. Koefisien variabel-variabel dalam persamaan itu  

signifikan secara s ta tis tik  pada tingkat kepercayaan 0,05, 

kecuali untuk konstanta regresi dan koefisien laju in fla s i. 

Pada tingkat kepercayaan in i, konstanta regresi tidak berbe-

Harry H. Kelejian and Wallace E. Oates, Introduction 
to Econometric, Principles and Applications, Harper and"Row, 
New York, 19817 hal. 72.
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da atau sama dengan nol. In i berarti b ila  variabel-variabel 

bebas mempunyai n ila i nol semuanya, maka permintaan uang ju- 

ga sama dengan nol, Demikian pula halnya dengan variabel la 

ju in fla s i. Karena koefisiennya tidak berbeda atau sama de

ngan nol, maka pengaruh variabel in i dapat dikeluarkan dari 

persamaan (1 ). Perubahannya tidak cukup untuk mempengaruhi 

variabel tergantung.

Pengambilan bentuk logaritma variabel-variabel dalam 

persamaan (1 ) memungkinkan untuk menginterpretasikam parame- 

ter-parameternya sebagai koefisien e lastis itas . Seperti te r -  

lih a t dalam persamaan tersebut, e lastis itas pendapatan jang- 

ka pendeknya adalah 0,3597. Berarti setiap kenaikan satu sa- 

tuan pendapatan akan mengakibatkan permintaan uang meningkat 

sebesar 0,3597 ka li. Sebaliknya, penurunan..satu satuan pen

dapatan akan mengakibatkan penurunan permintaan uang sebesar

0,3597 ka li. Sedangkan e lastis itas  pendapatan jangka panjang- 

nya — yang dihitung dengan membagi e lastis itas jangka pen- 

dek, a-jX , dengan koefisien penyesuaian parsialnya,\ — se

besar 1,4291. E lastis itas yang lebih besar daripada satu in i 

membuktikan pemyataan bahwa masyarakat memegang sebagian be

sar tabungannya dalam bentuk kekayaan moneter.

E lastis itas tingkat bunganya adalah sebesar 0,1608. 

Karena tingkat bunga in i mempunyai hubungan yang negatif de

ngan permintaan uang, maka setiap kenaikan satu satuan tin g

kat bunga akan mengakibatkan penurunan pada permintaan uang 

sebesar 0,1608 k a li. Begitu pula sebaliknya b ila  terjad i pe-
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nurunan satu satu an tingkat bunga, pennintaan uang akan me

ningkat sebesar 0,1608 ka li.

Sementara itu , penyesuaian parsial untuk pennintaan. 

uang yang te rjad i terhadap pennintaan uang yang diinginkan 

adalah (1-0,7483) atau sebesar 0,2517. Dengan demikian ber- 

a r t i penyesuaian dari permintaan uang yang terjad i terhadap 

pennintaan uang yang diinginkan memerlukan waktu kurang dari 

satu triwulan.

Dari uraian d i atas dapat dijelaskan secara riragkas 

bahwa pennintaan uang dari sampel data yang digunakan dalam 

model persamaan (1) tersebut tidak dipengaruhl oleh la ju  irt- 

f la s i .  Sedang variabel-variabel lainnya pengaruhnya terhadap 

pennintaan uang cukup berarti. Pennintaan uang akan tetap me

ningkat sejalan dengan meningkatnya pendapatan. Kendatipun 

pada saat yang sama terjad i kenaikan laju in fla s i. Dengan de

mikian, penambahan jumlah uang beredar harus memperhatikan 

laju  pertumbuhan pendapatan dan perubahan tingkat bunga. Pe

nambahan jumlah uang beredar akan lebih cepat terserap oleh 

pennintaan uang karena naiknya pendapatan daripada berakibat 

naiknya harga-harga.

2.2. Kecepatan perputaran uang.

Berikut in i akan disajikan hasil estimasi persamaan 

kecepatan perputaran uang berikut analisis hasil estimasi ko- 

efisien-koefisiennya. Sama halnya dengan persamaan (1 ), da

lam persamaan kecepatan perputaran uang in i, observasi data-
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nya meliputi periode 1979:11-1985:IV. Hasil estimasi persa

maan tersebut adalah:

Log(V )t  = 0,322 + 0,6404 lo g  (Y ) t  + 0,0076 

(1 ,06 ) (5 ,00 ) (0 ,98)

+ 0,1625 l o g ( r ) t  -  0,7475 log(M/P)t _1 (2 ) 

(2 ,71 ) (-10,46)

E2 = 86%

F = 41,205 

DW = 2,13

Angka dalam tanda kurung adalah menunjukkan s ta tis tik  

u ji t .  N ila i n sebesar 86 persen menunjukkan bahwa model 

persamaan (2) itu  dapat menjelaskan 86 persen variasi yang 

terdapat pada variabel-variabel behasnya. Sedangkan sisanya 

sebesar 14 persen tidak dapat dijelaskan model tersebut.

Seperti halnya yang diharapkan, semua koefisien dalam 

persamaan (2) menunjukkan tanda yang benar. Desnikian*. pula, 

variabel-variabelnya adalah signifikan secara s ta tis tik  pada 

tingkat kepercayaan 0 ,05 , kecuali untuk — sebagaimana pula 

yang terdapat pada persamaan (1) — konstanta regresi dan la 

ju in fla s i. Pada'tingkat kepercayaan in i,  konstanta:regresi 

dan koefisien e lastis itas  laju in fla s i tidak berbeda atau sa- 

raa dengan nol.

Seperti pada persamaan (1 ), pada persamaan. (2) in i va

riabel laju in fla s i dapat dikeluarkan dari persamaan. Penga- 

ruhnya terhadap kecepatan perputaran uang kurang berarti. Ja-
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d i, kecepatan perputaran uang di s in i dipengaruhi oleh ting

kat pendapatan, tingkat bunga, dan permintaan uang yang d i i-  

nginkan. Dua variabel yang pertama raerapunyai hubungan yang 

p o s it i f , sedang yang terakhir in i merapunyai hubungan yang ne- 

g a t i f .

E lastis itas pendapatan pada persamaan (2 ) adalah se- 

feesar (1-0,6404) = 0,3596, Oleh karena adanya hubungan yang 

p o s it if  antara kecepatan perputaran uang dan pendapatan in i, 

maka setiap te r jad i kenaikan pendapatani sebesar satu satuan 

akan meningkatkan kecepatan perputaran uang sebesar 0,3596 

k a li. Hal sebaliknya akan terjad i b ila  pendapatan mengalami 

penurunan sebesar satu satuan, yakni kecepatan perputaran 

uang akan. turun sebesar 0,3596 kali.

Berlawanan dengan pengaruhnya pada persamaan (1 ), da-

lara persamaan (2) in i tingkat bunga mempunyai pengaruh yang

p o s it if .  Naiknya tingkat bunga akan meropercepat perputaran t
uang. D i.s in i, koefisien e lastis itas tingkat bunga adalah se

besar 0,1625. In i berarti setiap kenaikan satu satuan ting

kat bunga akan mengakibatkan kecepatan perputaran uang naik 

sebesar 0,1625 k a li. Atau sebaliknya, b ila  tingkat bunga tu

run satu satuan, maka kecepatan perputaran uang akan turun 

pula sebesar 0,1625 ka li.

Sementara itu  hubungan kecepatan perputaran uang de

ngan variabel lag pennintaan uang adalah negatif. Angka pe

nyesuaian untuk kecepatan perputaran uang terhadap perminta- 

an uang yang diinginkan adalah 1 -  0,7475 atau 0,2525. I  Hi
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berarti, diperlukan waktu kurang dari satu triwulan-

B ila  d ika ji lebih lanjut, maka perubahan permintaan 

uang mempunyai pengaruh yang lebih besar daripada pengaruh 

yang datang dari perubahan pendapatan. In i memungkinkam ke

cepatan perputaran uang untuk turun sebagai akibat naiknya 

pendapatan yang lebih kecil' daripada peningkatan permintaan 

uang. Dengan perkataan la in , efek substitusi — sebagai aki

bat adanya penambahan jumlah uang beredar — lebih besar da

ripada efek pendapatan.

3. Analisis Perkiraan Jumlah Uang Beredar

Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Pemerintah se

tiap  tahun,. dalam Nota Keuangan dan RAPBN, mengumumkan jum

lah maksimum uang yang akan beredar pada tahurc yang bersang- 

kutan. Jumlah yang diumumkan in i merupakan suatu perkiraan-. 

Namun tidak dijelaskan secara terin c i mengenai faktor-faktor 

yang melandasi perkiraan tersebut.

Selama tiga  tahun, yakni tahun 1979, 1980 dan 1981, 

pertumbuhan rea lisas i jumlah uang beredar lebih  cepat dari

pada yang diperkirakan (lih a t  Tabel 11). Ter liha t pada tahun- 

tahun tersebut, rea lisas i jumlah uang beredar selalu lebih 

tinggi daripada yang diperkirakan. Menginjak tahun 1982 hing*~. 

ga tahun 1985, rea lisas i jumlah uang beredar selalu lebih ke

c i l  daripada perkiraannya. Hal in i terjad i karena pada . ta 

hun 1982, pertumbuhan perkiraan jumlah uang beredar cukup 

tin gg i, yakni 53 persen.
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PERKIRAAN DAN REALISASI JUMLAH UANG BEREDAR 

1979-1985 (dalam milyar rupiah)

TABEL 11

Tahun 1 Perkiraan Perubahan
(50

Realisasi Perubahan
(50

1979 2.799,9 - 2.800 -

1980 3.505,5 25 3.797 36

1981 4.441,5 28 5.214 37

1982 6.776,8 53 6.775 30

1983 8.302,0 23 7.379 9

1984 8.992,0 8 8.055 9

1985 * 9.503,0 6 8.988 12

Sumber: Tabel 2 dan 3, diolah kembali.
* ) Posisi pada bulanMaret.

Perkiraan pertumbuhan uang beredar yang tinggi in i ,  

kemungkinan besar karena melihat kecenderungan laju in flasi. 

yang makin menurun (lih a t  Tabel 12). Jadi, kecenderungan pe- 

nurunan' laju in fla s i in i merupakan salah satu pertimbangan 

untuk memperkirakan pertumbuhan uang beredar yang tin gg i. Da~ 

lam Tabel 12 dapat d ilih a t bahwa pada tahun 1980 dan 1981, 

laju pertumbuhan rea lisas i jumlah uang beredar masing-raasing 

adalah sebesar 36 dan 37 persen. Pada tahun-tahun yang sama, 

laju in flasinya masing-casing adalah 20,83 dan 16,99 persen.

Dengan hanya menggunakan analisis yang demikian in i, 

tidak akan dapat diperoleh gambaran secara je las bagaimana
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TABEL 12

PERTUMBUHAN REALISASI JUMLAH UANG BEREDAR 

DAN LAJU INFLASI 1980-1985

Tahun
Pertumbuhan rea lisasi 

uang beredar (%)
I^ju in fla s i ' 

00

1980 36 20,83

1981 37 16,99

1982 30 • 10,16

1983 9 8,63

1984 9 13,32

1985 12 3,71

Sumber: Tabel 4 dan 11, diolah kerabali.
* ) Dihitung dari perubahan IHK bulan- Maret-Maret.

perkiraan jumlah uang freredar itu  ditentukan. Dalam anali- 

s is s ta tis tik  persamaan permintaan dan kecepatan perpataran 

uang, diperoleh hasil bahwa model persamaan. tersebut mempu

nyai kemampuan yang cukup besar untuk menjelaskan va rias i- 

variasi yang terdapat dalam variabel-variabelnya. Dengan 

perkataan la in , model-model itu  cukup baik, seperti yang d i- 

tunjukkan oleh grafik-grafik  n ila i taksiran dan aktual va

riabel-variabel endogehr-nya (lih a t Lampiran 2). Dengan de- 

mikian, model-model itu  dapat dipergunakan untuk melakukan 

proyeksi terhadap variabel-variabel yang terdapat di dalam- 

nya.
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Dengan suatu target pertumbuhan harga, tingkat bunga 

dan pendapatan r i i l ,  model tersebut akan memberikan perkira

an kasar persediaan uang yang tidak akan mengakibatkan kele- 

bihan pennintaan atau penawaran uang. Namun di s ih i yang per- 

lu diperhatikan adalah bahwa setiap peramalan variabel-vari- 

abel endogen akan sangat bergantung pada perilaku variabel- 

variabel eksogen di masa depan yang tidak dapat diramalkart 

secara tepat. Sehingga hasil proyeksi in i  seyogyanya diper- 

timbangkan hanya sebagai pedoman kasar bagi pengambilan ke- 

putusan yang — sudah barang tentu — perlu pula d iserta i de

ngan informasi yang la in .

B'erdasarkan Repelita IV , ditargetkan- bahwa pertumbuh

an ekonomi Indonesia sebesar 5 persen per tahun. Sedang la ju  

in fla s i yang dikehendaki oleh Pemerintah adalah dr. bawah 10 

persen per tahun, Beberapa tahun terakhir in i,  terutama se- 

telah kebijakan deregulasi perbankan 1 Juni 1983, tingkat bu

nga deposito berjangka mengalami kenaikan yang cukup berarti. 

Dalam hal in i tingkat bunga pada bank-bank Pemerintah meru

pakan stab ilisa tor tingkat bunga secara umum. Tingkat bunga 

in i,  khususnya untuk jatuh tempo 12 dan 24 bulan, berkisar 

antara 1 5 - 1 8  persen per tahun.

Penampilan-penampilan seperti d i atas merupakan dasar 

yang digunakan untuk menentukan target-target h ipotetis ten- 

tang pertumbuhan' pendapatan r i i l ,  laju in fla s i dan tingkat 

bunga. Target-target in i hanyalah perkiraan-perkiraan kasar 

dan bukan ramalan menurut tingkat kepastiannya. Selanjutnya,
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tingkat dan laju pertumbuhan persediaan uang maupun kecepatan 

perputaran uang dihitung dengan menggunakan parameter-parame- 

ter dalam persamaa (1) dan (2) yang terdapat dalam bab in i.

TABEL 13

PROYEKSI VARIABEL-VARIABEL MONETER 1986-1990

Tahun 1986 1987 1988 1989 1990

Pertumbuhan PDB

r i i l 1 ̂ 5 5 5 5 5
1 )Tingkat bunga ' 16 16 16 16 16

1)Laju in fla s i 1 5 5 5 5 5
2)Persediaan uang ' 11.641 13.194 14.940 16.811 19.047

(15) (13) (13) (12) (13)

10.4913) 12.0173)- 13.6293)
(16) (14) (13)

10.164^ 11.3034^ 14.2124)

(7) (11) (26)

Kecepatan perpu-

• taraivuang-^ 9,1 8,8 8,6 8,4 8,2

Keterangan:
1. Laju pertumbuhan PDB r i i l ,  laju in fla s i dan tingkat bunga 

adalah n ila i target h ipotetis yang dinyatakan dalam persen. 
Laju in fla s i didasarkan pada perubahan IHK akhir tahun sa
tu sampai akhir tahun berikutnya. Tingkat bunga merupakan 
tingkat bunga deposito berjangka.

2. Persediaan uang diproyeksikan pada akhir tahun dan dinya
takan dalam milyar rupiah. Angka-angka dalam tanda kurung, 
menunjukkan persentase laju  pertumbuhan.

3* Proyeksi untuk triwulan I  (bulan Maret).
4. Perkiraan menurut Nota Keuangan dan. RAPBN.
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5. Penjumlahan dari posisi triwulanan.

Seperti ter lih a t dalam Tabel 13, laju  pertumbuhan per

sediaan uang adalah berkisar antara 12-15 persen. Laju pertum

buhan in i cukup rendah apabila dibandingkan dengan la ju  per

tumbuhan pada periode 1979-1985. Pada periode in i,  la ju  per- 

tumbuhannya adalah rata-rata sebesar 21 persen* Namun inil bu- 

kan berarti terjad i penurunan. permintaan uang pada periode 

yang diproyeksikan (1986-1990). Melainkan karena semakin be- 

sarnya persediaan uang, sehingga dengan la ju  pertumbuhan yang 

kec il saja akan merupakan jumlah uang yang cukup besar. Hal 

in i didukung pula oleh kenyataan dalam proyeksi, yakni sema

kin menurunnya rasio antara pendapatan dengan persediaan uang 

(kecepatan perputaran uang). Yang berarti makin- tingginya per- 

raintaan uang atau dengan perkataan^lain, perekonomian Indone

sia semakin temonetisasikan.
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Setelah membahas bab deni bab-, baik mengenai te o r i, pe- 

nyajian data maupun analisis data, akhirnya dapat d ita rik  be- 

berapa kesimpulan. Sebelum mengeraukakan kesimpulan-kesimpulan 

yang la in , terleb ih  dahulu akan disajikan kesimpulan. sehubung- 

an dengan hipotesa kerja yang telah dikemukakan dalam skrip- 

s i in i.

(1 ) Dengan menggunakan data triwulanan selama tujuh tahun, ya- 

itu  jumlah uang beredar, Produk Domestik Bruto;, la ju  in

f la s i  dan tingkat bunga deposito; berjangka, maka keteran- 

dalan model-model yang dipergunakan untuk menganalisis da

ta dapat d iu ji. Dari beberapa macara k rite r ia  pengujian se

cara s ta tis tik , ternyata model-model itu  mesnang dapat d i- 

andalkan. Model-model in i dapat dipergunakan sebagai a lat 

untuk menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-vari- 

abel yang terdapat di dalamnya sekaligus pula berfUngsi 

sebagai a la t untuk memproyeksikan jumlah uang beredar di 

Indonesia. Hasil proyeksi jumlah uang beredar in i diharap

kan tidak akan mengakibatkan kelebihan permintaan. maupun 

penawaran uang. Di samping itu , proyeksi in i juga telah 

memperhatikan target-target variabel eksogen-nya, seperti 

laju  pertumbuhan ekonomi, laju in flas i'dan  tingkat bunga. 

Dengan demikian, hipotesa kerja yang dikemukakan telah d i-
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u ji kebenarannya;

(2) Berdasarkan analysis sampel data tahun 1979:II-1985:IV» 

permintaan dan kecepatan perputaran uang tidak dipenga

ruhi oleh laju  in fla s i. Hal in i terbukti. melalui analy

sis regresi l in ie r  berganda. Pengaruh variabel in f la s i 

tersebut sangat keo il sehingga dapat diabaikan* Melalui 

pengujian t  s ta tis tik , koefisien e lastis itas  variabel in

f la s i  terhadap pemintaan dan kecepatan perputaran uang 

tidak signifikan atau tidak berbeda dengan nol;

(3) Dengan menggunakan analisis sampel data yang sama serta 

dengan a la t analisis yang sama pula, pengaruh variabel 

tingkat bunga deposito berjangka terhadap permintaan dan 

kecepatan perputaran uang cukup berarti. Hubungan antara 

permintaan uang dan tingkat bunga deposito berjangka ada

lah negatif, sebaliknya antara kecepatan perputaran uang 

dan tingkat buriga deposito berjangka mempunyai hubungan 

yang p o s it if .  Melalui pengujian t  s ta tis tik , koefisien 

e lastis itas  variabel tingkat bunga deposito berjangka

• terhadap pemintaan: dan kecepatan perputaran uang adalah 

signifikan atau berbeda dengan nol;

(4 ) Dari hasil analisis sampel data yang sama dipemleh bah- 

wa kecepatan perputaran uang tidak saja dipengaruhi oleh 

faktor-faktor yang berpengaruh pada permintaan uang, me- 

lainkan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor yang berpe

ngaruh pada pendapatan, Hal in i ditunjukkan oleh koe fi

sien e lastis itas  pendapatannya yang kurang dari satu;
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(5) Koefisien e lastis itas  pendapatan jangka panjang dari fung- 

s i permintaan uang menunjukkan angka leMh dari satu. In i 

berarti bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak menyimpani 

kekayaan-kekayaan mereka dalam bentuk kekayaan moneter da

ripada bentuk kekayaan lainnya. Bentuk kekayaan la in , mi~ 

salnya Sahara, obiigasi dan sebagainya.

2. Saran

Berdasarkan keslmpulan-kesimpulan d i atas, maka saran-

saran yang dapat dikanukakan adalah sebagai berikut:

(1 ) Mengingat pengaruhnya yang cukup berarti, seyogyanya ting

kat bunga dipertimbangkan dalam memperkirakan/menrproyeksi- 

kan jumlah uang yang beredar. Dalam keadaan tingkat bunga 

yang tinggi, pennintaan uang benderung menu run .sehingga 

proyeksi jumlah uang perlu diturunkan. Demikian1 pula se

baliknya b ila  tingkat bunga turun, pennintaan uang akan 

naik sehingga proyeksinya perlu dinaikkan pula;

(2) Pengaruh pertumbuhan Froduk Domestik Bruto terhadap per

mintaan uang cukup besar. Karena itu  dalam memproyeksikan 

jumlah uang yang beredar harus pula memperhatikan target 

pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Sejalan dengan mening- 

katnya pendapatan masyarakat, permintaan uang untuk trans- 

aksi maupun berjaga-jaga akan meningkat pula;

(3) Mengingat pengaruhnya yang cukup besar terhadap variabel- 

variabel moneter seperti tersebut di atas, seyogyanya p i

hak Biro Pusat S tatistik  mengupayakan cara perhitungan
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Produk Domestic Bruto dalam bentuk triwulanan* Hal in i 

adalah untuk mengimbangi perubahan-perubahan variabel-va- 

riabel moneter yang sering terjad i dalam jangka pendek, 

Dengan demikian, model-model yang digunakan d i s in i dapat 

diperbaiki kembali guna analisis yang leM h tepat ;

(4) Dalam penentuan kebijakan di bidang ekonomi , walaupun pe- 

ngaruh faktor-faktor moneter besar, namun pemerintah hen- 

daknya tidak hanya mengandalkan pada kebijakan moneter sa- 

ja . Dengan demikian, kebijakan moneter harus d iserta i atau 

didukung pula dengan kebijakan-kebi jakan lain- yang bersi-

• fa t  non moneter, yakni kebijakan fisk a l dan la in  sebagai- 

nya.
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Lampiran- 1

TABEL-TABEL DATA DAN SUMBERNYA

TABEL 1

POSISI DANA PERKREDITAN DI INDONESIA* 

1979-1985 (dalam milyar rupiah)

Tahun Girob’ Deposito0 Tabanas /T aska^

1979 2.319 991 220

1980 3.928 1.279 304

1981 4.940 1.754 4-04

1982 5.275 2.198 470

1983 6.031 4.441- 558

1984 6.966 . 6.022 721

1985 7.428 8.888 970

Sumber: 1. Bagian Urusan Ekonomi dan. S ta tistik , Laporan Ming- 
Kuan no; 1403, Bank Indonesia, Jakarta, 1986,” ha- 
laman 36.

2. Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden R .I . ,  dari be- 
berapa tahun penerbitan.

Keterangan;
1

a. Terd iri atas bank-bank pencipta uang g ira l dan Bank Indo
nesia.

b. Tennasuk giro valuta asing.
c. Terd iri atas deposito berjangka rupiah dan s e r t ifik a t de

posito pada Bank-bank Umum Pemerintah, Bank Pembangunan 
Daerah,~Bank Swasta Nasional, dan Bank Swasta Asing.

d. Meliputi Tabanas/Taska dan tabungan lainnya pada Bank Ta
bungan Negara, Bank-bank Umum Pemerintah, dan beberapa 
Bank Swasta Nasional.
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POSISI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK-BANK 

UMUM PEKERINTAH DAN BANK BANK LAINNYA

TABEL 2

1979:IV-1985:IV (dalam milyar Rp)

Tahun Bank
Pemerintah3

Posisi
00

Bank
la ic?

Posisi
(%)

Total

1979:IV 775 78 216 22 991

1980:1 797 77 242 23 1.039
IX 812 71 336 29 1.148
I I I 845 69 375 31 ■ 1.220
IV 903 71 376 29 1.279

1981:1 971 70 418 30 1.389
I I 1.013 67 512 33 1.525
I I I 1.092 64 621 36 1.713
IV 1.093 62 661 ■ 38 1.754

1982:1 1.110 61 708 39 1.818
I I 1.143 58 816 42 1.959
I I I 1.194 57 919 43‘ 2.113
IV 1.231 56 967 44 2.198

1983:1 1-347 56 1.060 44 2.407
I I 1.682 56 1.321 44 3.003
I I I 2.262 60 1.486 40 3-748
IV 2.831 64 1.610 36 4.441

1984:1 3.044 62 1.868 38. 4.912
I I 3.276 61 2.123 39 5.399
I I I 3.264 59 2.252 41 5-516
IV 3.497 58 2.525 42 6.022

1985:1 3.925 61 2.520 39 6.445
, I I 4.346 59 3.027 41 7.373

bersambung
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sambungan

I I I 4,980 59 3.456 41 8.436
IV 5.337 60 3.551 40 8.888

Sumber: Laporan Mingguan Bank Indonesia no. 1403, diiolab;

Keterangan:

a. Meliputi B&nk Negara Indonesia 1946, Bank Bumi Daya, B&nk 
Rakyat Indonesia, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank 
Dagang Negara Indonesia,'

b. Meliputi Bank Pembangunan Daerah, Bank Swasta Nasional & 
B&nk Swasta Asing.

TABEL 3

POSISI DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK-BANK UMUM 

PEMERINTAH MENUR17T JATUH TEMPO

1979:1-1985:IV (dim milyar Rp)

Tahun
<3
bln

3
Mn

6

Mn
12

bln
18
bln

24
bln

1979:1. — 5 58 36 - 608

I I - 6 56 30 - 617
I I I - 3 65 29 - 615

IV - 4 75 30 - 607

1980:1 - 7 75 32 - 610
I I - 3 72 34 - 617
I I I 4 65 36 - 646
IV - 5 39 35 -  ' 656

1981:1 - •3 25 34 - 692
I I - 3 25 37 - 720
I I I - 3 23 39 - 748
IV - 3 19 43 - 765

bersambung
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sambungan

1982:1 _
\
4 10 40 - 777

I I - 3 8 36 - 812
1

I I I - 6 9 39 - J 819
IV - 3 12 39 - 854

1983:1 - 3 12 42 - 848
I I 37 93 119 112 - 763
I I I 125 173 211 417 1 656

IV 237 212 299 838 1 539

1984:1 280 180 336 1.061 1 499
I I 154 340 667 1.369 2 375
I I I 127 230 673 1.596 2 293
IV 250 247 558 1.676 2 277

1985:1 298 292 611 1.919 1 . 263
I I 315 261 261 2.445 4 276
I I I 458 447 447 2.602 5 327
IV 654 710 710 2.691 4 ■ 471

Sumber: Bagian Urusan Ekonomi dan S tatistik , S tatistik  Eko
nomi Keuangan Indonesia, Bank Indonesia^ dari bertSa- 
gai tahurr/volume penerbitan.

Catatan:
Deposito berjangka sampai dengan tanggal 31 Mei 1983 dalam 
tabel in i adalah deposito berjangka yang suku bunganya dia- 
tur oleh BI (I'npres No. 28 th 1968) dan setelah jangka waktu 
tersebut tennasuk deposito berjangka yang suku bungsfhya dia- 
tur oleh masing-masing bank sesuai dengan Kebijakan deregu- 
la s i perbankan 1 Juni 1983.
Tennasuk deposito antar bank.

TABEL 4

POSISI DEPOSITO BERJANGKA- PADA BANK BANK 

UMUM PEMERINTAH DAN TABANAS/TASKA 

1979:IV-1983-*IV (dim milyar Rp) bersambung
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sambungan

Tahun Deposito
berjangka

Posisi
(%)

Tabanas/
Taska*'

Posisi

(%)
Jumlah

1979:IV 775 77 226 23 1.001

1980:1 797 76 252 24 1.049
I I 812 71 330 29 1.142

I I I 845 75 - 288 25 1.133
IV *903 74 314 \ 26 1.217

1981:1 971 73 353 27 1.324

I I 1.013 ■ 70 440 ' 30 1.453
I I I 1.092 74 384 26 ' 1.476

IV 1.093 72 419 28 1.512

1982:1 1.110 72 438 28 1.548
I I 1.143 70 490 30 1.633
I I I 1.194 72 455 28 1.649
IV 1.231 72 490 28 1.721

1983:1 1.347 71 539 29 1.886
I I 1.682 74 591 26 2.273
I I I 2.262 81 544 19 2.806
IV 2.831 83 584 17 3.415

1984:1 3.044 83 638 17 3.682
I I 3.376 . 83 688 17 3.964

I I I 3.264 84 638 16 3.902
IV 3.497 82 754 18 4.251

1985:1 .3-925 84 774 16 4.699
.  I I 4.346 84 847 16 5.193

I I I 4.980 85 866 15 5.846
IV 5.337 84 1.020 16 6.357

Summer: Laporan Mingguan BI no. 1403, hal. 38-39, diolah.
* ) Termasuk tabungan lainnya*

Terraasuk tabungan pada Bank Swasta Nasional & BPD.
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PERKIRAAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TRIWULANAN

TABEL 5

INDONESIA ATAS DASAR HARGA YANG BERLAKU 

1979:I-1985:IV (dalam milyar rupiah)

T a h u n PDB Tahunan PDB' Triwulanan

1979 32.025,4
I 6.885,5 •
I I 7.570,0
I I I 8.348,6
IV 9.221,3

1980 45.445,7
I 10.188,0
I I 11.044,0
I I I 11.789,5
IV 12.424,3

1981 54.027,0
I 12.948,5
I I 13.381,5
I I I 13-723,2
IV 13.973,8

1982 59.632,6
I 14.133,2
I I 14.507,0
I I I 15.095,0
IV - 15.897,4

1983*^ 73.697,6 ^
I - 17.105,8
I I 17.984,9
I I I 18.863,9

bersarabung
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sambungan

IV 1 9 *7 4 3 , 0

1984
I
I I
I I I
IV

87.535,5
20.541,1 
21.451,4 

22.316,3 
23*181,2

1985
I
I I
I I I
IV

9 6 . 066,4
23.216,8
23.750,0
24.283,2
24.816,4

Sumber: Biro Pusat S tatistik , Perkiraan Produk Pomestik Bru- 
to Indonesia 1968-1983« BPS, Jakarta, i985, halaman

Biro Pusat S ta tistik , Indikator Ekonomi, BPS, Jakar
ta , Januari 1987.

* )  Data perkiraan Produk Domestik Bruto triwulanaxn yang ter- 
sedia sebenarnya hingga tahun 1983. Namun, frerhubung da
lam Indikator Ekonomi disajikan angka baru untuk Produk 
Domestik Bruto tahun 1983, maka mulai tahun in i perkiraan 
Produk Domestik Bruto triwulanan. dihitung dengan- menggu
nakan rumusan sebagai berikut: r>r/

Q = PDB triwulanan
»  PDB tahun berlaku ■ 

Yt-1 = PDB tahun sebeluninya
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* * ) Perumusan interpolasi l in ie r  in i dilakukan oleh' Insukin- 
dro secara coba-coba, lih a t Insukindro, "Pehgaruh Penge- 
luaran Pemerintah, Cadangan Devisa dan Angka Pengganda 
Uang terhadap Jumlah Uang Bferedar di Indonesia", Ekonomi 
dari Keuangan Indonesia, Desember 1984, hal. 450.

TABEL 6

STATISTIK PENDAPATAN, INDEKS HARGA, TINGKAT 

BUNGA DAN UANG BEREDAR DI INDONESIA

1979 : I I  -  1985 : IV

Tahun r Y m
P !

r

1979:11

• >. 
7.570,0 3.005

«r
132,27

/
11,86

■ I I I 8.348,6 3.160 139,78 11,86
IV 9-221,3 3.385 143,07 11,86

1980:1 10.188,0 3.797 147,14 11,84
I I 11.044,0 4.179 156,61 11,84
I I I 11.789,5 4.682 160,78 1.1,82
IV 12.424,3 4.995 167,55 11,85

1981:1 12.948,5 5.214 172,14 11,86
I I 13*381,5 5.618 174,73 11,85
I I I 13.723,2 5.997 177,40 11,85
IV 13.973,8 6.486 179,82 11,84

1982:1 14.133,2 6.775 189,63 11,85
I I 14.507,0 7.177 190,49 11,87
I I I 15.095,0 7.593 191,72 . 11,86
IV ■ 15.897,4 7.121 197,85 • ' 11,87

1983:1 17.105,8 7-379 205,99 11,86
I I 17.984,9 7.505 . 216,19 16,41
I I I 18.863,9 7.716 219,61 17,06

teersambung
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sambungan

IV 19.743,0 7.569 221,53 17,35

1984:1 20.541,1 8.055 233,42 17,66
I I 21.451,4 8.183 238,69 17,91
I I I 22.316,3 7.961 238,98 18,02

IV 23.181,2 •8.581 241,63 18,04

198511 23.216,8 8.988 242,07 18,08

I I 23.750,0 9.428 249,46 17,85
I I I 24.283,2 9.414 . 250,38 15,61
IV 24.816,4 10.104 252,20 15,65

Sumber: 1. Laporan Mingguan no* 1403* Bank Indonesia, Jakar
ta , 1$86, hal. *12 dan ?4.

2. Perkiraan Produk Domestik Bruto Triwulanan1 Indo
nesia 1968-1983, Biro Pusat 5 ta tis t lk , Jakarta, 
1985, hal. 30-32

3* Indikator Ekonomi, Biro Pusat S ta tistik , Jakarta, 
Januari' 1987.
Kompas, dari berbagai nomor dan tahun penerbitan.

5. S ta tistik  Ekonomi-Keuangan Indonesia, Bank Indo
nesia, Jakarta, dari berbagai tahun/volume pener
bitan.

Keterangan;
Y *= Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku, sumber 2 

dan 3.
M1 = Uang kartal dan g ir a l , sumber 1,
P = Indeks Harga Konsumen (IHK) Indonesia. Perubahannya me- 

rupakan pengukuran laju in fla s i d i Indonesia, sumber 1.
r  = Tingkat bunga deposito berjangka pada Bank-bank Umum Pe

merintah. Merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat bu
nga deposito,-untuk jatuh tempo 12 dan 24 bulan, sumber k 
dan 5*
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Lampiran 2

HASIL-HASIL PERHITUNGAN REGRESI 

PROBLEM TITLE: DEHAND FOR KOHEY

hTB M R IH T  C K 5
m Yt l i t X2t I3 t I4 t

i 3.5573 3.7585 0.9355 1.0741 3.3408
• • 2 3.3534 3.7755 0.7543 1.0741 3.3573

3 3.3742 3.6095 0.3711 1.0741 3.3534
• 4 3.4121 ■ 3.8408 0.4533 1.0737 ‘ 3.3742

5 3.4252 3.8472 0.8009 1.0734 3.4121
4 *3.4654 3.8447 0.4249 1.0724 V 4252
7 3.4732 3.8690 0.4243 1.0737 3.4434
B 3,4614 3.8767 0.4378 1.0741 3.4732
9 3.5045 3.6835 0.1741 1.0737 3.4814

‘ 10 3.5300 3.8895 0.1847 1.0737 3.5045
a . 3.5547 3.8900 0.1335 1.0734 3.5300.
12 3.5522 3.8715 0.7372 1.0737 3.5547
13 3.5772 3.8828 -0.3448 1*0745 3.5533
14 3.5971 3.8955 -0.1871 1.0741 3.5772
15 3.5559 3.9047 0.5051 1.0745 3.5971
14 3,5541 3.9144 0.4138 1.0741 3.5559
17 3.5409 3.9129 0.6944 1.2151 3.5541
18 3.5450 3.9173 0.1987 1.2320 3.5409
19 3.5327 3.9194 0.0405 1.2393 3.5450
20 3.5387 3.9413 0.7300 1.2470 3.5327
21 3.5345 3.9515 0.3541 1.2531 3.5387
22 3.5224 3.9717 -0.9208 1.2558 3.5345
23 3.5497 3.9857 0.0453 1,2542 3.5224
24 3.5498 3.9820 -0.7447 1.2572 3.5497
25 3.5794 3.9794 0.4843 1.2514 3.5698
26 3.5750 3.9874 -0.4318 1.1934 3.5756
27 .3.6037 3.9933 -0.1347 1.194S 3.5758

THE REGRESSION EQUATION IS
Y U - 5 - .0 .1 2 3  t  0 .3 4 0  l i t  *  0 .00739  l ? t  *  0 .141  X3f ♦ 0 .7 *6  U{

ST. CEV. 1-RATIO ’
COLUMN COEFFICIENT 0? COEF. CGEF/S.O,

-0 .3 2 6 7 0 .3039 - i . o a
m 0.3597 0.1289 2.79
m -0 ,007387 0.007806 -0 .9 5
n t -0 .14076 0.04019 -2 .6 7
I 4 t 0.74831 0.07182 10.42

5 = 0 ,014? p
J

R-SQUftRED = 9 6 . 4  PERCENT
ft-SQUAftED *- 95 .7  PERCENT, ROUSTED FOB O . f .

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERMINTAAN DAN KECEPATAN PERPUTARAN... WURYANTO 



ANALYSIS OF VARIANCE

DUE TO DF SS KS=SS/OF f  VALUE
REGRESSION 4 0.129983 0 .0 3 2 m
RESIDUAL. 22 0.004914 6.00022J 145.48995
TOTAL 24 0.134697

FURTHER ANALYSIS OF VARIANCE
SS EIPUUKEO fiY EACH V«UA6L£ KKEH BHEREO IN THE ORDER 6IVEK 

DUE TO OF SS
REGSESSIQH  ̂ 0.129983 
l i t  1 0.093773
*2 t  1 0.000041
I3 t  I  0.011923
Ht 1 ft.tttttt

Y mn. y ST.DtV.
ROW l i t Y l t YALUE PRED. .Y RESIDUAL ST.ftES.

I 3.76 3.35730 3.31)039 6.00854 -0.00309 -0.25
2 3.78 3.35360 3.36523 0.00740 -0.01145 -0.90
3 3.61 3.37420 3.37752 0.006BB -0.00332 -0.25
4 3.84 3.41210 3.40365 0.00663 0.00845 0.63
5 3.85 3.42520 3.43173 0.00577 -0.00653 -0.47
6 3.86 3.4636C 3.45079 0.00542 0.0I2B1 0.92
7 3.87 3.47320 3.47943 0.00456 *0.00623 -0.44
G 3.88 3.48160 3.49069 0.00425 -0.00909 -0.63
9 3.88 3.50650 3.50142 0.00436 0.00508 0.36

10 3.89 3.53000 3.52215 0.00426 0.00785 0.55
11 3.89 3.55670 3.54034 0.00459 0.01636 1.15
12 3.87 3.55220 3.54916 0.00641 0-00304 0.23
13 3.83 3.57720 3.55856 0.00772 0.01864 1.46
14 3.90 3.59710 3.579B9 0.00717 0.01721 1.31
15 3,90 3.55590 3.59292 0.00701 -0.03702 - 2 .BOR
16 3.91 3.55410 3.56484 0.00648 -0.01074 -0.80
17 3.91 3.54090 3.53968 0.00679 0.00122 0.09
18 3.92 3.54500 3.53233 0.00603 0.01267 0.93
19 3.92 3.53270 3.53600 0.00658 -0.00330 -0.25
20 3.94 3.53870 3.52849 0.00687 0.01021 0.77
21 3.95 3.53450 3.53345 0.00550 -0,00395 . -0.28
22 3.97 3.52260 3.55155 0.00859 -0.02895 -2.3<fc
23 3.99 3.54970 3.54048 0.00673 0.00922 0.6?
24 3.98 3.56950 3.56511 0.00734 0.00469 0.36
25 3.90 3.57960 3.57103 0.00665 0.00857 0.64
26 3.99 3.57580 3.59737 0.00585 -0.02157 -1.57
27 3.99 3.M370 3.59429 0.00611 0.00*41 ft.te

ft DEMOTES AN O&S. WITH A LARGE ST. RES.

CUMlN-k'AISDIf STATISTtC * ?. 13

PROGRAM DEGRESS -  MULTIPLE LINEAR REGRESSION
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fROSI.Ert TITLE: VELOCITY OF KONEY
HT'tf > PRINT C1-C5

ROW Yt n t X2t I3 t 141

1 0.4013 3.7585 0.9355 1.0741 3.3608
2 0.4219 3.7755 0.7543 1.0741 3.3573
3 0.4352 3.B095 0.3711 1.0741 3.3536
4 0.4286 3.8408 0.4533 1.0737 3.3742
5 0.4221 3.8472 0.8089 1.0734 3.4121
& 0.4011 3.8647 0.4249 1.0726 3.4252
7 0.3957 3.8690 0.6243 1.0737 3.4636
8 0.3950 3.8767 0.4378 1.0741 3.4732
9 0.3769 3.8835 0.1761 1.0737 3.4816

10 0.3595 3.8895 0.1847 1.0737 3.5065
I t 0.3333 3.8900 0.1335 1.0734 3.5300
12 0.3193 3.8715 0.7372 1.0737 3.5567
13 0.3056 3.8828 -4.346B 1.0745 3.5533
14 0.2984 3.8955 -0.1871 1.0741 3.5772
15 0.3488 3.9047 0.5051 1.0745 3.5971
16 0.3603 3.9144 0.6138 1.0741 3.5559
17 0.3720 . 3.9129 0.6946 1.2151 3.5541
18 0.5733 3.9173 0.1987 1.2320 3.5409
19. 0.3867 3.9194 0.0605 1.2393 3.5450
20 0.4026 3.9413 0.7300 1.2470 3.5327
21 0.4170 3.9515 0.3541 1.2531 3.5387
22 0.4492 3.9717 -0.920B 1.2558 3.5345
23 0.4359 3.9857 0.0453 1.2562 3.5226
24 0.4121 3.9820 -0.7447 1.2572 3.5497
25 0.4012 3.9794 0.4843 1.2516 3.5698
26 0.4115 3.9874 -0.4318 1.1934 3.5796
27 0.3902 3.9933 -0.1367 1.1945 3.5758

KTB > REGR Cl 4 C2-C5 C9 CE;
m > RESI C7. '

THE REGRESSION EGUftTlOH TS
Yt = 0.322 f  0.640 X lt  ♦ 0.00759 X2t ♦ 0.16? XM -  <1.747 i U

ST. DEV. T-RATtO *
COLUMN COEFFICIENT OF CQEF. CQEF/S.Q.

0.3216 0.3023 1.06
n t 6.640* 0.1282 5.00
I2 t 0.007593 0.007766 0.93
13t 0.16245 0.05987 2.71
m -0.74747 0.07143 ■10.46

in ii o CO o-

P.-SQUARED = 88.2 PERCENT
r-

R-S0UARED = 86.1 PERCENT, ADJUSTED FOP. D.,F.
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ANALYSIS QF VARIANCE

DUE 70 DF SS
REGRESSION 4 0.0364163
re s id u a l n o.oo406o9
TOTAL 26 0.041277? 

FURTHER ANALYSIS OF VARIANCE
SS EXPLAINED BY EACH VARIABLE VHEN ENTERED IK THE ORDER GIVEN

DUE TO DF SS
RE6RESSIDK 4 0.0364143
l i t 1 0.0001720
X2t 1 0.0000476
m t o .o iw o s o
I4 t 1 0.0241916

Y PREO. Y ST.DEV.
ROW l i t Yt VALUE PRED. ¥ RESIDUAL ST.RES.

1 3.76 0.40130 0.39810 O.OOBSO 0.00320 0.26
2 3.78 0.42190 0.41023 0.00736 0.01147 0.90

3.B1 0.43520 0.43186 0.006B4 0.00334 0.25
4 3.84 0.42840 0.43706 0.00639 -0.00644 -o:64
5 3.95 0.42210 0.41548 0.00574 0.00662 0.45
4 3.86 0.40110 0.41385 0.00539 -0.01275 -0 .92
7 3.87 0.39570 0.38940 0.00454 0.00410 0.43
B 3.B8 0.39500 0.38600 0.00423 0.00900 0.63
9 3.88 fl.31620 (U 8303 0.00435 -O.OQStf *0.34

10 3.09 0.35950 0.36732 0.00424 -0.00762 -0 .55
11 3,0? 0.33330 0.34964 0.00456 -0.01634 -1 .15
12 3.87 0.31930 0.32246 0.00658 -Q .W 3U -0.24
13 3.88 0.30540 0.32414 0.00768 -0.01854 -1.46
H 3.90 0.29840 0.31556 0.00713 -C.017I6 -1 .32
15 3.90 0.34BSO 0.31190 0.00497 0.03690 2.3IS
1 6 3.91 0.36030 0.34946 0.00645 0.01064 0.79
17 3.91 0.37200 0.37357 0.00675 -0.00157 -0.12
18 3,92 0.37330 0.38523 0.00600 •0.01193 -0 .98
19 3.92 0.30670 0.38345 0.00655 t . 00305 (■.23
20 3,94 0.40260 0.41320 0.00483 -0.01060 -G .80
21 3.95 0.41700 0.41339 0.00547 0.00361 0 .26
22 3.97 0.44920 0.42022 0.00854 0,02898 2.38ft
23 3.99 0.43590 0.44548 0.00469 -0.00958 -0 .72
24 3.96 0.41210 0.41702 0.00730 -0.00492 -0.38
25 3.98 0.40120 0.40875 0.00441 -0.00755 *0.57
24 3.99 0.41150 0.39014 0.00582 0.02136 1 .54
27 3.99 0.39020 0.39918 0.00408 •0.00898 -0 .66  •

ft DENOTES AN 08S. KITH A LARGE ST. RES. 

DURBIN-KATSOW STATISTIC e 2.13 o  '

9mm M E S S  - MULTIPLE LINEAR PE6RESS10K

KS*SS/0F- F VALUE 
0.0091041
0.0002209 41.20453
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Laropiran 3

T ABEL-T ABEL UJI STATISTIK

D IS T R IB U T IO N  O F  t

Degrees
of

Freedom

Probability

.50 .30 .20 .10 .05 .02 .01

1 J .0 0 0 1.963 3.078 6.314 12.706 31.821 63.657
2 .816 1.386 1.886 2.920 4.303 6.965 9.925
3 .765 1.250 1.638 2.353 3.182 4.541 5.841
4 .741 1.190 1.533 2.132 2.776 3.747 4.604
5 .727 1.156 1.476 2.015 2.571 3.365 4.032

6 .718 1.134 1.440 1.943 2.447 3.143 3.707
7 .711 1.119 1.415 1.895 2.365 2.998 3.499
8 .706 1.108 1.397 1.860 2.306 2.896 3.355
9 .703 1.100 1.383 1.833 2.262 2.821 3.250

10 .700 1.093 1.372 1.812 2.228 2.764 3.169

11 .697 1.0S8 1.363 1.796 2.201 2.718 3.106
12 .695 1.083 1.356 1.782 2.179 . 2.681 3.055
13 * .694 1.079 1.350 1.771 2.160 2:650 3.012
14 . .692 1.076 1.345 1.761 2.145 2.624 2.977
15 ' • .691 1.074 1.341 1.753 2 J  31 ' 2.602* 2.‘947

16 .690 1.07! 1.337 1.746 2.120 2.5S3 2.921 ■
17 .689 1.069 1.333 1.740 2.110 2.567 2.898
18 .6SS 1.067 1.330 1.734 2.101 2.552 2.87S
19 .688 '.066 1.328 1.729 •2.093 2.539 2.861
20 .687 1.064 1.325 1.725 2.086 2^528 2.845

21 .686 1.063 1.323 1.721 2.080 2.518 2.831
22 .6S6 1.06! 1.321 5.717 2.074 2.50S 2.819
23 .6S5 1.060 1.319 1.714 2.069 2.500 2.807
24 .6S5 1.059 1.318 1.711: > 2.064 2.-v2 2.797
25 .684 1.058 1.316 ! .70S ' 2.060 2. JS5 2.787

26 .6S4 1.05S 1.315 1.706 2.056 2.479 2.779
27 .6S4 1.057 1.314 1.703 2.052 2.473 2.771
2S .683 1.056 1.313 1.701 2.0JX 2.4;.7 2:763
29 .6S3 1.055 1.311 i 2.045 2 .4 '0 2.756
30 .6K3 1.055 1.310 \ .(M l 2,042 2.457* 2.750

40 .6S1 1.050 1.303 1.6X4 2.021 2.423 2.704
60 .679 1.046 1.296 1.671 2.000 2. 3*H) 2.660

120 .677 1.041 1.289 1.65X i.y s o 2. 35S 2.617
©c .674 1.036 1.2K2 1.645 1.960 2.32(* 2.576

Appvn.liv K is abridged from Table III nf richer ;ind Y;tici: Su:(btict:f Tuh-,-% for Hwhiyicaf. 
Af^riatldifo,', and AtcJicul fieti"arch, pubtis>luV. by Oliver :tnJ tloyj Ltd., I Jitil in j:h. ;nul by 
permission of llic authors and publishers.
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r* 7
? N r> r. rj *r

n e «-■ r* 
ci't

CO r~ —
fin SSV

*• 7< 0; r»r,
••acfi<

•r-*0
rin rin

9-
ri ri

r̂  »V V*.
ri r-,

•£ <* r ?S ES •f r>»H « ^ O r- •- S3 c . £2 ?■ n v>«C
1 **V «-*v ri«t f 1 «T riV rin f»V +i V flW rin f̂ n r* ri

~ = < oc * — r-C h < h5* c ♦*.«? w9. ?5. r* r,X *f 7 r» v X C < y. n t* N H c «e i* -• r~ _
— t" •*'. V fiV ri V /s «f • î f •• V ri V
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i :ih)i* S i"m lk\nkv Points o f ./, ami </,■: I

M1L1K.
perpustaKaan 

U N 1V E R S IT A S  M R L A

s u  R a b a JL^

\

11
* = 1 k' k* 3 k* :r= A k* == 5

(h. </(■■ A dv <4 itv <*U (U. ti\S

15 0.81 1.07 0.70 1.25 0.59 1.46 0.49 1.70 0.39 1.96
16 0.84 1.09 0.74 1.25 0.63 1.44 0.53 1.66 0.44 1.90
17 0.87 1.10 0.77 1.25 0.67 1.43 0.57 1.63 0.48 1.85
IS 0.90 1.12 O.SO 1.26 0.71 1.42 0.61 1.60 0.52 1.80
19 0.93 1.13 0.83 .1.26 0.74 1.41 0.65 1.58 0.56 1.77
20 0.95 1.15 0.86 1.27 0.77 1.41 0.68 1.57 0.60 1.74 ’
21 0.97 1.16 0.89 1.27 0.80 1.41 0.72 1.55 0.63 1.71
22 1.00 1.17 0.91 1.28 0.83 1.40 0.75 1.54 0.66 1.69
23 1.02 1.19 0.94 1.29 0.86 1.40 0.77 1.53 0.70 1.67
24 1.04 1.20 0.96 1.30 0.88 1.41 0.80 1.53 0.72 1.66
25 1.05 1.21 0.9S. 1.30 0.90 1.41 0.83 1.52 0.75 1.65
26 1.07 1.22 1.00 1.31 0.93 1.41 0.85 1.52 0.78 1.64
27 1.09 1.23 1.02 *1.32 0.95 1.41 ’ o.ss 1.51 0.81 1.63
28 1.10 1.24 1.04 1.32 0.97 1.41 0.90 1.51 0.83 1.62
29 1.12 1.25 1.05 1.33 0.99 1.42 0.92 1.51 0.85 1.61
30 1.13 1.26 1.07 1.34 1.01 1.42 0.94 1.51 0.88 1.61
31 1.35 1.27 1.08 1.34 1.02 1.42 0.96 1.51 0.90 1.60
32 1.16 1.28 1.10 1.35 1.04 1.43 0.98 1.51 0.92 1.60
33 1.17 1.29 I .U 1.36 1.05 1.43 1.00 1.51 0.94 1.59
34 I . I S 1.30 1.13 1.36 1.07 1.43 1.01 1.51 0.95 1.59
35 1 U S 1 1.31 1.14 1.37 1.08 1.44 1.03 1.51 0.97 1.59
36 1 \ 1.32 1.15 U S 1.10 1.44 1.04 1.51 0.99 1.59
37 1.2: 1.32 1.16 1.38 1.11 1.45 1.06 1.51 1.00 1.59
38 1.2: 1.33 1.18 1.39 1.12 1.45 1.07 1.52 1.02 1.58
39 I.:-: 1.34 1.19 1.39 1.14 1.45 1.09 1.52 1.03 1.58
40 1.25 1.34 1.20 1.40 1.15 1.46 I . *10 1.52 1.05 1.58
45 1.29 1.38 1.24 1.42 1.20 1.48 1.16 1.53 1.11 1.58
50 !.32 1.40 1.2S 1.45 1.24 1.49 ;.20 1.54 1.16 1.59
55 1.36 1.43 1.32 1.47 1.28 1.51 1.25 1.55 1.21 1.59
60 1.3S 1.45 1.35 1.48 1.32 1.52 1.28 1.56 1.25 1.60
65 1.41 1.47 U S 1.50 1.35 1.53 1.31 1.57 I.2S 1.61
70 1.43 1.49 1.40 1.52 1.37 1.55 1.34 1.58 1.31 1.6!
75 1.4: 1.50 1.42 1.53 1.39 1.56 1.37 1.59 1.34 1.62
SO 1.4: I 52 1.44 1.54 1.42 1.57 1.39 1.60 . 1.36 1.62
85 1.4$ :.53 1.46 1.55 1.43 1.58 1.41 1:60 1.39 1.63
90 !.5u 1.54 1.47 l.5<> 1.45 1.59 1.43 1.61 1.41 1.64
95 1.51 1.55 1.49 1.57 1.47 1.60 1.45 1.62 1.42 1.64

I0(J 1.52 1.56 1.50 1.58 I.4S J .6 0 1.46 1.63 1 44 1.65

Note: k ' = number of explanatory variable* c.Nclndintt the constant term.
Source: J. Durbin anil <i. S. W'juson, "*lV>tini: fur Serial Correlation in Least Squares 

Regression," Iiunm taka. Vol. 3S. 1951* PI1- l ? 1̂ 177. Reprinted with the permission of the 
authors and the Hiamctriku trustees.
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Tsihle Significance I’nmts of rf\. and .7,-: 2..V',,

//
r = 1 -  2 k' = 3 r ■■= 4 k* - 5

A <fu A d u (II d o <ft. d o A (lu

15 0.95 1.23 0.S3 1.40 0.71 1.61 0.59 1.84 0.48 2.09
16 0.98 1.24 0.S6 1.40 0.75 1.59 0.64 1.80 0.53 2.03
17 1.01 1.25 0.90 1.40 0.79 1.58 0.68 1.77 0.57 1.98
J8 1.03 1.26 0.93 1.40 0.82 1.56 0.72 1.74 0.62 1.93
19 . 1.06 1.28 0.96 1.41 0.86 1.55 0.76 1.72 0.66 1.90
20 1.08 1.28 0.99 1.41 0.89 1.55 0.79 1.70 0.70 1.87
21 1.10 ! .30 1.01 1.41 0.92 1.54 0.83 1.69 0.73 1.84
22 1.12 1.31 ' 1.04 1.42 0.95 1.54 0.86 1.68 0.77 1.82
23 1.14 1.32 1.06 1.42 0.97 1.54 0.89 1.67 0.80 1.80
24 1.16 1.33 i.08 1.43 1.00* 1.54 0.91 1.66 0.83 1.79
25 I* I*L 1.34 I. J0 1.43 1.02 1.54 0.94 1.65 0.86 1.77
26 1.19 1.35 1.12 1,44 1.04 1.54 0.96 1.65 0.88 1.76
27 1.21 1.36 1.13 1.44 1.06 1.54 0.99 1.64 0.91 1.75
28 1.22 1.37 1.15 1.45 1.08 1.54 1.01 1.64 0.93 1.74
29 1.24 1.38 1.17 1.45 1.10 1.54 1.03 1.63 0.96 1.73
30 1.25 1.3S 1.18 1.46 1.12 1.54 1.05 1.63 0.98 1.73
31 1.26 1.39 1.20 1.47 1.13 1.55 1.07 1.63 ;,00 1.72
32 5.27 1.40 1.21 1.47 1.15 1.55 1.08 1.63 1.02 1.71
33 <.28 1.41 1.22 1.4S 1.16 1.55 1.10 1.63 1.04 1.71
34 1.29 1.41 1.24 1.48 1.17 1.55 1.12 1.63 1.06 1.70
35 1.30 i .42 1.25 1.48 1.19 1.55 1.13 1.63 1.07 1.70
36 1.31 1.43 1.26 .*.49 1.20 1.56 1.15 1.63 1.09 1.70
37 1.32 1.43 1.27 1.49 1.21 J.56 1.16 1.62 1.10 1.70
38 1.33 1.44 I.2S 1.50 1.23 1.56 1.17 1.62 1.12 1.70
39 1.34 1.44 1.29 1.50 1.24 1.56 U 9 1.63 1.13 1.69
40 1.35 1.45 1.30 1.51 1.25 1.57 1.20 1.63 1.15 1.69
45 1.39 1.48 1.34 1.53 1.30 1.58 1.25 1.63 1.21 1.69
50 1.42 1.50 1.38 1.54 1.34 1.59 1.30 1.64 1.26 1.69
55 1.45 1.52 1.4 1 1.56 i.37 1.60 1.33 1.64 1.30 1.69
60 1.47 1.54 1.44 1.57 1.40 1.61 1.37 1.65 1.33 1.69
65 1.49 1.55 1.46 1.59 1.431 1.62 1.40 1.66 1.36 1.69
70 1.51 1.57 1.48 1.60 1.45 1.63 1.42 1.66 1.39 1.70
75 1.53 1.5S 1.50 1.61 1.47 1.64 1.45 1.67 1.42 1.70
so 1.54 i.5y 1 52 l.(>2 1.49 1.65 1.47 1.67 1.44 1.70

S5 1.5't l.nO 1.53 1.63 1.51 !.f>5 1.49 1.68 1.46. 1.71

90 1.57 1.61 1.55 1,64 1.53 !.(>(> i:50 1.69 1.48 ■ 1.71

95 I.5S 1.62 1.5ft 1.65 1.5-1 1.67 1.52 1.69 1.50 1.71
100 1.59 1.63 1.57 1.65 1.55 1.67 1.53 1.70 1.51 1.72

Note: k' =  number o f  explanatory variables excluding the constant term.
Source: J. Durbin ami G. S. Watson. “ Testing for Serin I (  orrelation in Least Squares 

Regression," niomrtrika, Vol. 3S, 1951, pp. 159 177. Hcprimed with the permission o f the 

authors anil the UiontrtrU.tt trustees.
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