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Perkembangan perekonomian dunia dewasa ini ditandai dengan semakin 

terintegrasinya perekonomian antar negara. Indonesia mengikuti perkembangan 

tersebut melalui serangkaian deregulasi keuangan dan perbankan yang dimulai tahun 

1983. Implikasi dari deregulasi tersebut adalah semakin meningkatnya integrasi dan 

interaksi antar berbagai unsur ekonomi yang menyebabkan struktur ekonomi menjadi 

dinamis dan kompleks akan merubah perilaku pelaku ekonomi yang diindikasikan 

dengan muculnya berbagai fenomena yang relatif baru bagi perekonomian Indonesia. 

Perkembangan industri keuangan non-bank seperti pasar modal akan mendorong 

terjadinya disintermediasi dan perubahan perilaku investasi. Selain itu, terlihat pula 

gejala merenggangnya hubungan antar variabel makroekonomi. Kondisi ini pada 

akhirnya akan mempersulit otoritas moneter untuk mengambil keputusan dalam 

manajemen moneternya. 

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank 

Indonesia sebagaimana menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004 

keberadaannya adalah Independen. Bank sentral sebagai otoritas moneter, 

mempunyai wewenang untuk melakukan pengendalian uang yang beredar untuk 

maksud tertentu.  

Untuk melengkapi kajian empiris yang telah dilakukan, khususnya dalam 

memperkirakan permintaan uang kartal dan uang giral, penelitian ini mencoba untuk 

mengkonfirmasikan pengendalian jumlah uang beredar  dalam hal ini uang kartal dan 

uang giral yang pengaruhnya sangat besar terhadap kinerja perekonomian. Secara 

keseluruhan dalam penelitian ini diharapkan bahwa dalam memperbaiki estimasi 

permintaan uang primer, seyogyanya dalam program moneter dimasukkan variabel-

variabel penting seperti Kredit Bank Umum, Tingkat Inflasi, dan Suku Bunga. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini menyatakan bahwa dengan pesatnya 

perkembangan instrumen perbankan nasional di Indonesia, maka perlu pengaturan 

mengenai uang kartal dan uang giral dari Bank Indonesia. Pertama, Mobilisasi kredit 

oleh bank umum, berpengaruh terhadap peredaran uang kartal dan uang giral (M1). 

Kedua, Pergerakkan laju inflasi yang berfluktuasi secara nasional, berpengaruh 

terhadap peredaran uang kartal dan uang giral (M1). Dan Ketiga, Pergerakkan tingkat 

suku bunga bulanan yang berfluktuasi secara nasional, akan berpengaruh terhadap 

peredaran uang kartal dan uang giral (M1). 

Jenis penelitian menggunakan korelasi, yaitu penelitian yang melihat 

hubungan antara variabel. Dua atau lebih variabel diteliti untuk melihat hubungan 

yang terjadi di antara mereka tanpa mencoba untuk merubah atau mengadakan 

perlakuan terhadap variabel-variabel tersebut.  



Hasil penelitian dalam kurun waktu 2000 – 2004  dapat diketahui apakah 

dengan peningkatan jumlah kredit yang disalurkan oleh bank umum, pergerakkan 

laju inflasi, dan tingkat suku bunga bulanan dapat mempengaruhi besaran jumlah 

uang beredar di masyarakat, serta diketahui estimasi kedepan dari kinerja uang 

beredar. 

Secara keseluruhan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan Bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang mempunyai 

wewenang dalam pengendalian jumlah uang beredar, dalam hal ini uang kartal dan 

uang giral serta mengestimasi permintaan uang primer yang pengaruhnya sangat 

besar terhadap kinerja perekonomian. 

 

Kata kunci:  SBI, Inflasi, Kredit bank umum, M1, model PAM, Kebijakan  

 Moneter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




