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ABSTRAK 

Intan Fitraisna Maghfiroh.2019. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Jumlah Uang 

Beredar, Dan Tingkat Kurs Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 

2012-2018. Skripsi. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing. 

Dr.Ely Masykuroh, SE.,M.SI. 

Kata Kunci: Ekonomi, OJK, Perbankan Syariah. 

Salah satu sumber ketidakstabilan ekonomi yang utama adalah terjadinya 

kenaikan harga secara terus menerus atau lebih dikenal dengan inflasi. Bagi 

negara berkembang seperti Indonesia, inflasi merupakan keadaan yang sangat 

tidak stabil. Lonjakan terhadap inflasi nasional yang tanpa diimbangi dengan 

pendapatan nominal penduduk akan menyebabkan pendapatan rakyat merosot. 

Ada banyak faktor yang  mempengaruhi inflasi secara umum yaitu, inflasi karena 

permintaan (demand pull inflation), inflasi karena kenaikan biaya (cost pull 

inflation), inflasi campuran (mixed inflation), inflasi ekspetasi (expected 

inflation), kekacauan ekonomi dan politik, jumlah uang beredar, suku bunga, dan 

tingkat kurs. Jumlah uang beredar yang tinggi akan berpengaruh meningkatkan 

inflasi begitu juga sebaliknya jika jumlah uang beredar rendah maka inflasi 

menurun. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan 

perkembangan perbankan syariah yang semakin maju produk dari bank syariah 

juga bisa mempengaruhi inflasi. Tingkat bagi hasil yang tinggi akan membuat 

minat nasabah terhadap menabung bertambah yang membuat jumlah uang beredar 

bisa diserap oleh bank syariah dan inflasi cenderung turun.  

 Penelitian menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier 

sederhana, analisis regresi linier berganda dan teknik pemilihan sampel 

menggunakan sampling jenuh dimana pemilihan sampel berdasarkan penilaian 

beberapa karakteristik anggota sampel yang sesuai dengan maksud penelitian. 

Serta uji hipotesis yang digunakan adalah uji–t dan uji-F serta uji asumsi klasik 

populasi penelitian yaitu bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs di bank 

Indonesia dan OJK. Sampel yang digunakan sebanyak 84 sampel yang diambil 

menggunaka teknik sampel jenuh data bulanan tingkat bagi hasil, jumlah uang 

beredar, dan tingkat kurs tahun 2012-2018. 

Dari hasil olah data spss bahwa nilai koefisien determinan R2 adalah 

sebesar 0,504 dan nilai koefesien determinasi yang telah disesuaikan dengan 

(Adjusted R Square) adalah sebesar 0,484. Hal ini berarti bahwa 50,4% Inflasi 

dipengaruhi oleh variabel independen. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat 

bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, Jumlah uang 

beredar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, tingkat kurs 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi. uji F menunjukkan nilai 

signifikan bahwa tingkat bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap inflasi.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pertumbuhan dan kestabilan ekonomi merupakan tujuan pembangunan 

nasional dalam rangka meningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. 

Dengan pertumbuhan yang stabil dan maksimal. Negara akan dapat 

melanjutkan pembangunan dan memberikan pelayanan yang baik bagi 

rakyatnya.  

Pertumbuhan ekonomi yang stabil merupakan hal yang perlu diupayakan 

sebaik mungkin oleh pemerintah. Salah satu sumber ketidakstabilan ekonomi 

yang utama dan dapat menggangu pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya 

kenaikan harga secara terus menerus atau lebih dikenal dengan sebutan inflasi. 

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana meningkatnya harga barang- 

barang secara umum yang merupakan barang-barang yang dibutuhkan 

masyarakat secara terus menerus. Kenaikan dari dua atau tiga jenis barang saja 

belum dapat dikatakan inflasi kecuali kenaikan barang tersebut bersifat meluas. 

Seperti kenaikan bbm yang disertai adanya kenaikan kebutuhan pokok. Adapun 

angka infasi yang tinggi dari waktu ke waktu menandakan perekonomian suatu 

negara kurang stabil. Dampaknya banyak perusahaan yang gulung tikar dan 

pengangguran dimana-mana karena meningkatnya harga barang-barang secara 

umum (inflasi).
1
 

                                                           
1
 Boediono, Pengatar Ilmu Ekonomi NO.2 Ekonomi Makro Edisi Keempat, 

(Yogyakarta:BPFE, 2013), 159 
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Dengan naiknya harga-harga barang yang semakin luas membuat 

turunnya nilai uang  yang dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat. 

Masyarakat umumnya menginginkan perekonomian dan biaya hidup yang 

stabil dari waktu ke waktu atau secara makro terjadi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi yang baik. Bank Indonesia mencatat bahwa inflasi pada tahun 2017 

merupakan inflasi tertinggi dibandingkan tahun-tahun yang lain, Jika diurut ke 

belakang, pada 2012 nilai inflasi sebesar 4,30%. Selanjutnya, inflasi sempat 

melonjak hingga 8,38% pada 2013, dan hanya turun sedikit menjadi 8,36% 

pada 2014. Namun, pemerintah bisa menekan inflasi hingga menjadi 3,35% 

pada 2015 dan kembali menyusut hingga 3,02% pada tahun 2016 sedangkan 

pada tahun 2017 inflasi meningkat 3,61%. Inflasi pada tahun 2018 turun 

sebesar 3,02%. 
2
 

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, inflasi merupakan keadaan 

yang sangat tidak stabil. Lonjakan terhadap inflasi nasional yang tanpa 

diimbangi dengan pendapatan nominal penduduk akan menyebabkan 

pendapatan rakyat merosot baik pendapatan riil maupun pendapatan perkapita. 

Ini akan menjadikan Indonesia kembali masuk golongan negara miskin, dan 

ini menyebabkan semakin beratnya beban hidup masyarakat khususnya strata 

ekonomi bawah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi inflasi, secara umum 

ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi inflasi yaitu, Inflasi karena 

permintaan (demand pull inflation), Inflasi karena kenaikan biaya produksi 

(Cost push inflation), Inflasi campuran (mixed inflation), Inflasi ekspektasi 

                                                           
2
 https://katadata.co.id/berita/2018/01/02/akibat-tarif-listrik-inflasi-2017-tertinggi-dalam-

3-tahun-masa-jokowi, diakses pada tanggal  04 Juli 2019, pada pukul 20.00 

https://katadata.co.id/berita/2018/01/02/akibat-tarif-listrik-inflasi-2017-tertinggi-dalam-3-tahun-masa-jokowi
https://katadata.co.id/berita/2018/01/02/akibat-tarif-listrik-inflasi-2017-tertinggi-dalam-3-tahun-masa-jokowi


3 
 

 
 

(expected inflation), Kekacauan ekonomi dan politik, jumlah uang beredar, 

suku bunga, dan nilai kurs, dan tingkat bagi hasil
3
  

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inflasi adalah tingkat suku 

bunga. Tingkat suku bunga  merupakan salah satu tolak ukur yang memicu 

pertumbuhan perekonomian suatu negara. Suku bunga yang tinggi maupun  

rendah akan berpengaruh terhadap perekonomian. Ketika tingkat bunga tinggi 

maka akan mendorong para investor untuk menanamkan dana di bank 

dibandingkan menginvestasikannya pada sektor industri yang resikonya lebih 

besar sehingga, laju inflasi dapat terkendali. Sedangkan pada saat tingkat 

bunga turun, masyarakat cenderung memegang uang daripada menabung di 

bank. Yang menyebabkan uang beredar bertambah. Hal ini menyebabkan 

harga barang meningkat dan menyebabkan terjadinya inflasi.   

Sementara jika dilihat dari data suku bunga dan dikaitkan dengan 

inflasi, terjadi kesenjangan dengan teori pada fakta data bank Indonesia tahun 

2017 suku bunga  mengalami penurunan menjadi 4,75% dibandingkan tahun 

2016 yang mencapai 5% dan inflasi mengalami peningkatan dari 3,02% pada 

tahun 2016  menjadi  3,46%  pada tahun 2017. 
4
 

Namun dalam pembahasan kali ini peneliti tidak menggunakan tingkat 

suku bunga sebagai faktor yang mempengaruhi inflasi. Peneliti menggunakan 

tingkat bagi hasil sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi inflasi 

karena Indonesia dikenal dengan mayoritas muslim yang besar dan dalam 

                                                           
3
 Sadono Sukirno, Makroekonomi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2016), 333 

4
 Website Bank Indonesia, https://www.bi.go.id, diakses pada tanggal 02 april 2019 pukul 

14.00 

https://www.bi.go.id/
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perkembangannya Indonesia memiliki bank syariah sebagai salah satu bank 

selain bank umum di Indonesia. 

Perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem 

bagi hasil, sebagai alternatif pengganti sistem bunga dalam ekonomi 

konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and loss 

sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama dengan 

pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha 

menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan usaha 

menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil 

menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terekploitasi (didzalimi). 

Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan 

berbagai variasinya.
5
  

Seperti halnya tingkat suku bunga, nisbah/tingkat bagi hasil juga 

digunakan  perbankan syariah sebagai salah satu tolak ukur investasi maupun 

penyimpanan tabungan, dalam perbankan syariah faktor yang menyebabkan 

rendahnya bagi hasil disebabkan oleh beberapa hal, beberapa alasan tersebut 

salah satunya yaitu pembiayaan yang bersifat konsumsi, semakin tinggi 

konsumsi maka bagi hasil rendah.
6
  

Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap inflasi. Tujuan masyarakat 

berinvestasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tidak dipungkiri 

bahwa faktor penentu masyarakat menginvestasikan dananya di bank selain 

                                                           
5
 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

26-27  
6
James Endarjuna, Pengaruh Inflasi, Bagi Hasil, Dan Suku Bunga Terhadap 

Permintaan Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah, (Surakarta:IAIN Surakarta,2016), 24  
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bersifat liquid juga untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan bagi 

hasil di bank sendiri tidak terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang 

ditetapkan Bank Indonesia sehingga bank syariah bisa menetukan sendiri 

besaran bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabah. Tingkat bagi hasil 

berpengaruh terhadap inflasi. Apabila tingkat bagi hasil rendah akan 

berpengaruh terhadap keinginan nasabah untuk menyimpan dananya dalam 

bentuk deposito mudharabah akan menurun karena nasabah cenderung 

menginvestasikan dananya sesuai dengan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh. Nasabah enggan untuk menabung dan lebih memilih menyimpan 

uang mereka sendiri akan menyebabkan jumlah uang beredar meningkat yang 

menyebabkan harga barang akan naik dan meluas jika terjadi secara terus-

menurus maka akan dapat mempengaruhi inflasi menjadi lebih tinggi.
7
 

Jumlah uang beredar adalah banyaknya uang kartal yang beredar di 

masyarakat. pendekatan untuk melihat pengaruh jumlah uang beredar 

terhadap inflasi menggunakan teori kuantitas. Teori kuantitas menyatakan 

bahwa jumlah uang atau kuantitas uang beredar akan berpengaruh terhadap 

tingkat inflasi. Jika jumlah uang beredar meningkat maka harga barang dan 

jasa akan naik pula begitu pula sebaliknya jika jumlah uang beredar 

berkurang maka harga barang dan jasa akan turun. Secara teori jumlah uang 

beredar berbanding lurus dengan tingkat harga seperti ditunjukkan dengan 

persamaan yang berasumsi bahwa uang hanya berfungsi  sebagai alat atau 

media pertukaran. Oleh sebab itu setiap pengurangan atau pertambahan uang 

                                                           
 

7
 Ascarya, akad dan produk bank syariah, (Jakarta, PT:Raja Grafindo Persada, 2011), 

105-107 
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beredar berhubungan langsung dengan tingkat inflasi. Jumlah uang beredar 

berpengaruh terhadap inflasi. Apabila jumlah uang beredar turun maka inflasi 

turun  dan sebaliknya jika jumlah uang beredar naik maka inflasi naik.
8
  

Laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak 

disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi. Apabila 

permintaan aggregat tidak sama dengan penawaran aggregat, diperlukan 

penyesuaian kegiatan ekonomi agar terjadi keseimbangan, yang pada 

akhirnya dapat mengakibatkan perubahan harga barang dan jasa. Dalam hal 

ini, peningkatan permintaan aggregat yang melebihi penawaran aggregat akan 

mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dengan demikian, mengingat 

perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan 

permintaan aggregat, dapat disimpulkan bahwa perubahan jumlah uang 

beredar dapat mempengaruhi inflasi.
9
 

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah 

harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga 

dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing
10

. 

Ketidakstabilan tingkat kurs akan mempengaruhi pola pembentukan harga 

oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi masyarakat. Semakin melemah tingkat 

kurs dapat mempengaruhi komponen ekspor dan impor. Tingkat kurs 

berpengaruh terhadap inflasi. Apabila tingkat kurs semakin melemah nilai 

suatu mata uang negara maka kurs rupiah melemah dapat menyebabkan 

                                                           
8
 Suseno. Siti Aisyah, Inflasi, (Jakarta:Bank Indonesia, 2009), 10-11 

9
Boediono, Pengatar Ilmu Ekonomi NO.2 Ekonomi Makro Edisi Keempat, 

(Yogyakarta:BPFE, 2013), 169 
10

Sudono, Sukirno,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 397 
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impor menjadi berkurang karena dibutuhkan lebih banyak mata uang asing 

untuk mendapatkan barang yang sama akan mempengaruhi pola 

pembentukan harga yang menyebabkan inflasi.
11

 

Sementara jika dilihat dari data fakta bagi hasil dan inflasi terjadi 

kesenjangan atau ketidak sesuaian dengan teori. Data OJK menyebutkan 

bahwa tingkat bagi hasil pada tahun 2014 dan 2015 cenderung  menurun 

sebesar 12,79 %  pada tahun 2014 turun lagi 2015 sebesar 12,21%
12

, 

sedangkan data inflasi pada tahun 2014 sampai 2015 inflasi cenderung turun 

sebesar 3,35 % padahal didalam teori disebutkan jika tingkat bagi hasil turun 

maka inflasi naik begitu juga sebaliknya jika tingkat bagi hasil meningkat 

maka inflasi turun. 
13

 

Semakin banyak uang yang beredar maka nilai tukarnya akan semakin 

lemah dan harga – harga kebutuhan akan naik. Dengan banyaknya jumlah 

uang beredar maka semakin tinggi juga angka inflasi. Jumlah Uang Beredar 

tidak hanya ditentukan oleh kebijakan bank Sentral, tetapi juga oleh pelaku 

rumah tangga (yang memegang uang) dan bank (dimana uang disimpan). 

Laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi secara berkelanjutan akan 

menghasilkan laju inflasi yang tinggi dan laju pertumbuhan uang beredar 

yang rendah pada gilirannya akan mengakibatkan laju inflasi rendah. 
14

  

                                                           
11

 Ibid, 400  
12

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-

syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-

2017/SPS%20Desember%202017, diakses pada tanggal  10 Juli 2019, pukul 12.00 
13

 Website Bank Indonesia www.bi.go.id  
14

 Boediono, Pengatar Ilmu Ekonomi NO.2 Ekonomi Makro Edisi Keempat, 

(Yogyakarta:BPFE, 2013), 169 

https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017/SPS%20Desember%202017
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017/SPS%20Desember%202017
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Desember-2017/SPS%20Desember%202017
http://www.bi.go.id/
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Sementara fakta jika dilihat dari data jumlah uang beredar dan inflasi 

dikaitkan teori, terjadi ketidaksesuaian. Data  jumlah uang beredar pada tahun 

2018  meningkat 7,2%
15

 sedangkan data inflasi bank Indonesia turun sebesar 

3,13 % dari tahun 2017 3,61% pada tahun 2018 turun 3,02% namun dalam 

teori disebutkan bahwa jika jumlah uang beredar naik maka inflasi naik 

begitu juga sebaliknya jika jumlah uang beredar turun maka inflasi turun 

maka terjadi ketidaksesuaian antara teori dengan data.
16

 

Faktor lain selain bagi hasil dan jumlah uang beredar yang 

mempengaruhi inflasi adalah tingkat kurs. Nilai tukar mata uang atau yang 

sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam 

mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik 

terhadap mata uang asing. “Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai 

jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang 

dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing”.
17

  

Ketidakstabilan nilai tukar akan mempengaruhi pola pembentukan 

harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi masyarakat. Semakin melemah 

nilai tukar mempengaruhi komponen ekspor dan impor. Misalkan semakin 

melemah nilai suatu mata uang negara (misalnya Rupiah terhadap Dollar 

Amerika), maka kurs rupiah yang melemah dapat menyebabkan impor 

                                                           
15

 https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Uang-Beredar-Tumbuh-

Meningkat-pada-Oktober-2018.aspx, diakses pada tanggal 8 Juli, 2019, pukul 19.00 
16

 www.bi.ig.id  
17

 Sukirno, Sadono,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 39 

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Uang-Beredar-Tumbuh-Meningkat-pada-Oktober-2018.aspx
https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Uang-Beredar-Tumbuh-Meningkat-pada-Oktober-2018.aspx
http://www.bi.ig.id/
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menjadi berkurang karena dibutuhkan lebih banyak mata uang asing untuk 

mendapatkan barang yang sama.
18

 

Dengan adanya melemahnya kurs (nilai tukar mata uang) maka akan 

meyebabkan naiknya biaya proses produksi sehingga akan mempengaruhi 

tingkat harga domestik yang akan meningkatkan inflasi. Dengan melemahnya 

rupiah akan menyebabkan harga bahan baku yang diimpor menjadi relatif 

lebih mahal serta akan mempengaruhi pola pembentukan harga produk oleh 

perusahaan dan akhirnya dapat mendorong inflasi dari segi cost push. Jadi 

dengan semakin melemahnya rupiah (baik dengan depresiasi oleh mekanisme 

pasar maupun devaluasi oleh kebijakan pemerintah), ceteris paribus
19

, maka 

akan menyebabkan tingkat inflasi untuk tinggi pula. 
20

   

Sementara jika dilihat dari data tingkat kurs dan dikaitkan dengan 

inflasi, terjadi kesenjangan dengan teori tersebut. Data tingkat kurs pada 

tahun 2018 terlemah dari tahun 2012 sampai dengan 2017. Pada tahun 2018 

tingkat kurs mengalami depresiasi sebesar 6,38%. sedangkan data inflasi bank 

Indonesia turun sebesar 3,13 % dari tahun 2017 3,61%.
21

  

Dalam berbagai aspek pertimbangan peneliti menggunakan tahun 2012-

2018 sebagai acuan tahun penelitian karena pada tahun tersebut banyak 

peristiwa ekonomi yang menjadi penyebab tidak stabilnya ekonomi salah 

satunya pada pertengahan tahun 2015 sampai dengan 2016 presiden Joko 

                                                           
18

 Ibid, 400  
19

 Bahasa Latin, Yang Secara Harafiah Dalam Bahasa Indonesia Dapat Diterjemahkan 

Sebagai “Dengan Hal-Hal Lainnya Tetap Sama” 
20

  Dewi Kusumawardani, Ekonomi, (Jakarta: CV. Teguh Karya, 2009), 63 
21

  Data Website Bank Indonesia, www.bi.ig.id   

http://www.bi.ig.id/
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Widodo telah mereshuffle meterinya sebanyak 5 kali adanya reshuffle 
22

 

menteri pada tahun tersebut juga menyebabkan adanya dampak bagi ekonomi 

salah satunya karena kebijakan yang berganti akibat dari pergantian menteri 

membuat ekonomi juga ikut mengalami dampak. Tahun 2015 terdapat 

peristiwa dengan adanya isu seperti depresiasi rupiah dan inflasi Sepanjang 

tahun 2015 rupiah menunjukkan tren pelemahan. 

Maka berdasarkan latar belakang tersebut dan ketidaksesuaian tersebut, 

penulis ingin melakukan penelitian mengenai sumber-sumber yang 

mendorong inflasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini 

dengan judul “analisis pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, 

tingkat kurs terhadap inflasi di indonesia tahun 2012-2018”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di 

atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia  tahun 

2012-2018? 

2. Apakah jumlah uang beredar berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia 

tahun 2012-2018? 

3. Apakah tingkat kurs berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia tahun 2012-

2018? 

4. Apakah tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs 

berpengaruh secara simultan terhadap inflasi tahun 2012-2018. 

                                                           
22 Arti : Suatu Peristiwa Dimana Kepala Pemerintahan Memutar Atau Mengganti 

Komposisi Menteri Dalam Kabinetnya 
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C. Tujuan Penelitian 

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, 

dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian 

yang akan penulis lakukan. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat bagi hasil terhadap inflasi di Indonesia 

tahun 2012-2018.    

2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di 

Indonesia tahun 2012-2018.    

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kurs terhadap inflasi di Indonesia 

tahun 2012-2018. 

4. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh secara simultan 

terhadap inflasi tahun 2012-2018. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun hasil penelitian secara umum diharapkan dapat memberikan 

kontribusi dan manfaat bagi: 

1. Kegunaan Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi 

keilmuan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan khazanah ilmu 

ekonomi syariah dalam bidang ekonomi makro Islam dan ekonomi 

moneter Islam. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk 

mengetahui, mendalami, dan menambah wawasan mengenai masalah 

faktor yang mempengaruhi inflasi dari segi konvensional dan syariah 
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terhadap inflasi. Adapun jumlah uang beredar, tingkat bagi hasil, dan 

tingkat kurs merupakan bagian yang dapat mempengaruhi inflasi dari segi 

ekonomi makro yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan kajian 

hipotesis bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Masyarakat Indonesia 

Diharapkan dapat memberikan sebagai sumber pengetahuan 

umum, rujukan, serta acuan bagi semua pihak yang ingin lebih 

mengetahui tentang masalah dan faktor yang dapat mempengaruhi 

inflasi di Indonesia.  

b. Bagi Pemerintah, sebagai bahan masukan untuk menjaga kestabilan 

perekonomian untuk mencegah adanya inflasi. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan 

maslah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab  II Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis. Bab 

ini menguraikan tentang penjelasan teori-teori yang relevan melandasi 

penulisan ini yaitu mengenai kurs mata uang asing , laju inflasi, tingkat bagi 

hasil, Jumlah uang yang beredar, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.  

Bab III Metode Penelitian. Bab itu menguraikan rencana penelitian, 

variabel penelitian dan definisi operasional, populasi, sampel, teknik 
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sampling, instrumen penelitian, validitas dan reabilitas instrumen, teknik 

pengolahan dan analisi data. Selain itu berisi tentang uraian instrumen 

pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, regresi linier 

berganda, uji t, uji F dan uji R². 

Bab IV Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan analisis dan 

pembahasan yaitu analisis dan implikasinya. 

Bab V Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian hasil 

penelitian, keterbatasan atau kendala-kendala dalam penelitian dan saran-saran 

bagi penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Inflasi  

a. Pengertian  

Pada awalnya inflasi diartikan sebagai kenaikan jumlah uang 

beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian 

tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya 

kenaikan jumlah uang beredar yang diduga telah menyebabkan adanya 

kenaikan harga-harga. 

Inflasi adalah suatu gejala yang diakibatkan oleh suatu hal Inflasi 

adalah suatu proses kenaikan harga yang terus menerus dimana kenaikan 

harga tersebut meluas keseluruh faktor perekonomian.
1
Dalam 

perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai 

suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara 

umum dan terus-menerus. Dalam pengertian tersebut, terdapat dua 

pengertian penting yang merupakan kunci dalam memahami inflasi. 

Yang pertama adalah kenaikan harga secara umum dan yang kedua 

adalah terus-menerus.  

Dalam inflasi harus terkandung unsur kenaikan harga, dan 

selanjutnya kenaikan harga tersebut adalah harga secara umum. Hanya 

                                                           
1
Agung Feryanto, Ekonomi, (Jakarta:PT. Intan Pariwara, 2012),23-24 

14 
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kenaikan harga yang terjadi secara umum yang dapat disebut sebagai 

inflasi. Hal ini penting untuk membedakan kenaikan harga atas barang 

dan jasa tertentu. 

b. Teori Inflasi 

Setelah memahami apa yang disebut sebagai inflasi, pada bagian ini 

akan dibahas tentang teori dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan 

terjadinya inflasi. Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai 

inflasi, yaitu teori kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis. 

1) Teori Kuantitas  

Teori tentang inflasi pada awalnya berkembang dari teori 

yang dikenal dengan teori kuantitas (tentang uang). Teori kuantitas 

pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang 

menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah 

uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang 

mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas tidak hanya 

menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab 

perubahan tingkat harga. Teori kuantitas uang juga terkait dengan 

teori tentang: 

a) Proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga. 

b) Mekanisme transmisi moneter. 

c) Netralitas uang. 

d) Teori moneter tentang tingkat harga. 
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Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam 

perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang 

beraliran Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah 

ekonom Milton Friedman
2
 yang mendapatkan hadiah Nobel di 

bidang ekonomi pada tahun 1976. Tokoh ini membuat pernyataan 

yang sangat terkenal, yaitu bahwa  inflation is always and 

everywhere a monetary phenomenon. 

Milton Friedman adalah ekonom yang menyempurnakan 

teori kuantitas dan memformulasikan lebih lanjut teori kuantitas 

uang serta menyusun teori tentang permintaan uang. Teori 

permintaan uang tersebut dalam perkembangannya menjadi teori 

yang sangat penting dalam teori makro ekonomi. Teori permintaan 

uang dalam perkembangannya juga telah mengalami banyak 

variasi serta perkembangan yang sangat pesat.  

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa 

permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel 

ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan 

tingkat harga . Sejalan dengan teori permintaan uang, tingkat harga 

atau laju inflasi hanya akan berubah apabila jumlah uang beredar 

tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau diperlukan oleh 

suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih 

                                                           
2
 Ekonom yang lahir di Broklyn New York. Ali ekonomi yang legendaris dan 

memperjuangkan kebebasan  individu, ia telah memengaruhi kebijakan ekonomi tiga Presiden 

Amerika Serikat, yaitu Richard Nixon, Gerald Ford, dan Ronald Reagan serta Perdana 

Menteri Inggris Margaret Thatcher. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Presiden_Amerika_Serikat
https://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon
https://id.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford
https://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdana_Menteri_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
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besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau 

dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat 

dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang 

beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, maka tingkat harga akan turun dan terjadi apa yang 

disebut sebagai deflasi. 

2) Teori Keynes  

Teori Keynes. Menurut Keynes
3
, inflasi terjadi karena 

masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar 

daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal 

ini menimbulkan inflationary gap karena permintaan total melebihi 

jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. 

Kenaikan harga barang dan jasa serta faktor produksi inilah yang 

menyebabkan terjadi inflasi dalam perekonomian. Bagi kalangan 

monetaris yang lebih menekankan terjadinya kenaikan permintaan 

agregat sebagai akibat dari kenaikan ekspansi jumlah uang yang 

beredar, tidak disangkal oleh Keynes. Namun, ditambahkan bahwa 

kenaikan permintaan agregat bisa juga terjadi karena peningkatan 

pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah serta 

ekspor netto. 

 

 

                                                           
3
 Ekonom Inggris Yang Gagasannya Mengubah Teori Dan Praktik Ekonomi Makro Serta 

Kebijakan Ekonomi Dunia. Ia Melanjutkan Dan Memperbaiki Teori Sebelumnya Yang 

Menjelaskan Penyebab Terjadinya Siklus Bisnis. 
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3) Teori Strukturalis 

Menurut teori ini ada dua masalah struktural di dalam 

perekonomian negara berkembang yang dapat mengakibatkan 

inflasi. Pertama, penerimaan  ekspor tidak elastis, yaitu 

pertumbuhan nilai ekspor yang lebih lambat dibandingkan dengan 

pertumbuhan sektor lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh terms of 

trade
4
 yang memburuk dan produksi barang ekspor yang kurang 

responsif terhadap kenaikan harga.  

Dengan melambatnya pertumbuhan ekspor, maka akan 

terhambat kemampuan untuk mengimpor barang-barang yang 

dibutuhkan. Seringkali negara berkembang melakukan kebijakan 

substitusi impor meskipun dengan biaya yang tinggi dan 

mengakibatkan harga barang yang tinggi sehingga menimbulkan 

inflasi. 

Masalah struktural perekonomian negara berkembang lainnya 

adalah produksi bahan makanan dalam negeri yang tidak elastis, 

yaitu pertumbuhan produksi makanan dalam negeri tidak secepat 

pertambahan penduduk dan pendapatan per kapita sehingga harga 

makanan dalam negeri cenderung meningkat lebih tinggi daripada 

kenaikan harga barang-barang lainnya. Hal ini mendorong 

timbulnya tuntutan kenaikan upah dari pekerja sektor industri yang 

selanjutnya akan meningkatkan biaya produksi dan pada gilirannya 

                                                           
4
 Pengertian: Ketentuan Perdagangan Adalah Indeks Dari Harga Ekspor Suatu 

Negara Dari Segi Impor. 
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akan menimbulkan inflasi. Sementara itu, proses inflasi, dalam 

prakteknya, kemungkinan dapat mengandung aspek-aspek dari 

ketiga teori inflasi tersebut.
5
 

4) Teori bagi hasil 

Sebagai alternatif dalam sistem bunga dalam ekonomi 

konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit 

and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) 

bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. 

Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua 

dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugain 

ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan 

dan tidak ada pihak yang terekploitasi (didzalimi). Sistem bagi 

hasil dapat berbentuk musyarakah atau mudharabah dengan 

berbagai variasinya. 

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, fiat money, 

commodity money, fractional system dalam perbankan, dan 

pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan 

giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari 

keuntungan tanpa resiko. Akibatnya, uang  atau investasi yang 

sehatusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian 

besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan 

                                                           
5
  Suseno. Siti Aisyah, Inflasi, (Jakarta: Bank Indonesia, 2009), 7-11 
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menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanpa adanya nilai 

tambah akan menimbulkan inflasi. 

Teori Keynes. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena 

masyarakat menginginkan barang dan jasa yang lebih besar 

daripada yang mampu disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Hal 

ini menimbulkan inflationary gap karena permintaan total melebihi 

jumlah barang yang tersedia, maka harga-harga akan naik. 

Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan 

pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam mendorong iklim 

investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk 

tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin 

terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbukan 

sektor riil. Dengan meningkatnya  produktivitas dan kesempatan 

bekerja dan berusaha pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan 

terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan 

masyarakat
6
.  

c. Jenis-Jenis Inflasi 

Adapun jenis-jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan pada 

tingkat laju inflasi dan berdasarkan pada sumber atau penyebab inflasi. 

1) Berdasarkan tingkat laju inflasi 

a) Inflasi Rendah (Creeping Inflation), yaitu inflasi yang besarnya 

kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi 

                                                           
6
 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

26-27 
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karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih 

banyak barang dan jasa.  

b) Inflasi Menengah (Galloping Inflation), yaitu inflasi yang 

besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai 

oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka 

inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi dua digit, 

misalnya 15%, 20%, dan 30%.  

c) Inflasi Sangat Tinggi (Hyperinflation), yaitu inflasi yang ditandai 

oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di 

atas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi 

menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga 

lebih baik ditukarkan dengan barang.
7
 

Namun demikian, angka-angka inflasi tersebut pada umumnya 

bersifat relatif dan tidak ada suatu standar yang umum. Sebagai salah 

satu negara yang berkembang inflasi di Indonesia tergolong tidak 

stabil karena berfluktuatif. Untuk ukuran negara berkembang inflasi 

stabil/ringan diantara 3 – 5 % per tahun. Sedangkan inflasi tinggi 

sekitar 6-10 % per tahun.
8  

2) Berdasarkan sumber/penyebab inflasi 

a) Demand full inflation, inflasi ini biasanya terjadi pada masa 

perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja 

yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan 

                                                           
7
 Asfia Murni, Ekonomika Makro, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), 219-220 

8
 Suseno. Siti Aisyah, Inflasi, (Jakarta: Bank Indonesia,2009), 4 
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selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan 

mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. 

Permintaan aggregate meningkat lebih cepat dibandingkan 

dengan potensi produktif perekonomian, akibatnya timbul 

inflasi. 

b) Cost push inflation, inflasi ini terjadi bila biaya produksi 

mengalami kenaikan yang terus-menerus. Kenaikan biaya 

produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti 

kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif 

listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan input lainnya 

yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar 

negeri. 

c) Imported inflation, inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan 

harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang 

diimpor tersebut mempunyai perananan penting dalam setiap 

kegiatan produksi.
9
 

d) Ekpektation inflation, inflasi dipengaruhi oleh perilaku 

masyarakat dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam 

keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi tersebut apakah 

disebabkan oleh adanya perilaku masyarakat yang secara umum 

bersifat adaptif atau forward looking, karena masyarakat 

melihat harapan di masa datang akan lebih baik daripada 

                                                           
9
 Ibid, 220 
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sebelumnya. Harapan masyarakat ini dapat menyebabkan 

demand full inflation maupun cost push inflation tergantung 

dari harapan masyarakat yang mana yang lebih baik dan 

bagaimana kondisi persediaan barang dan faktor produksi saat 

itu dan masa datang. 

d. Dampak Inflasi 

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai 

berikut:  

1) Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli 

mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli 

mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia 

usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat 

berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan. 
10

 

2) Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota 

masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari 

inflasi. Inflasi akan mempengaruhi keseahteraan ekonomi anggota 

masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat 

inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, 

tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi 

mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeriakan 

mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan 

inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun.  

                                                           
10

 Iskandar Putong, Pengantar Ekonomi Mikro dan Makro, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2003) , 254-255 
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3) Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan 

kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi 

memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang 

dari yang telah dilakukan selama ini 

4) Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi 

kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di 

masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk 

melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara besar-

besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat 

harga sudah meningkat lagi.  

5) Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan 

menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan di pasar modal. Hal 

tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, 

dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai 

ke bawah tingkat keseimbangannya.
11

 

2. Hubungan Antar Variabel 

Banyak faktor yang mempengaruhi inflasi, secara umum ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi inflasi yaitu, Inflasi karena 

permintaan (Demand Pull inflation), Inflasi karena kenaikan biaya 

produksi (Cost push inflation), Inflasi campuran (Mixed inflation), Inflasi 

ekspektasi (Expected inflation), Kekacauan ekonomi dan politik, jumlah 

                                                           
11

 Herlan Firmansyah, dkk., Advanced Learning Economics 2 for Grade XI Social 

Sciences Programme, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014), 149-150. 
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uang beredar, suku bunga dan nilai kurs.
12

 Dari  beberapa faktor yang 

disebutkan di atas terdapat hubungan yang dapat berpengaruh terhadap 

inflasi. 

a. Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap inflasi. 

Transaksi bagi hasil telah dikenal sejak zaman Romawi (yang 

diadopsi oleh Islam sebagai mudharabah). Di zaman Renaissance, bagi 

hasil dilakukan setengah hati dengan nama triple contract, yaitu akad bagi 

hasil diikuti dengan dua akad lainnya sehingga terdiri dari tiga akad. Akad 

pertama adalah akad bagi hasil itu sendiri, akad kedua adalah pelaksana 

menjamin segala kerugian tidak menjadi beban pemilik dana, dan akad 

ketiga adalah pelaksana menjamin tingkat bagi hasil yang tetap, yaitu 5% 

sehingga akad ini dikenal juga sebagai five percent contracts. 

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan 

pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak 

atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing 

pihak yang melakukan akad perjanjian.
13

 

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, fiat money, 

commodity money, fractional system dalam perbankan, dan pembolehan 

spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya 

                                                           
12

 Sadono Sukirno, Makroekonomi, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2016), 333 
13 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), 96 
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uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa resiko. 

Akibatnya, uang  atau investasi yang seharusnya tersalurkan ke sektor riil 

untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan 

menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan 

uang tanpa adanya nilai tambah akan menimbulkan inflasi. 

Sebagai alternatif dalam sistem bunga dalam ekonomi 

konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (profit and 

loss sharing) ketika pemilik modal (surplus spending unit) bekerja sama 

dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan 

usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan 

usaha menderita kerugian, kerugain ditanggung bersama. Sistem bagi 

hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terekploitasi 

(didzalimi). Sistem bagi hasil dapat berbentuk musyarakah atau 

mudharabah dengan berbagai variasinya.
14

 

Seperti halnya tingkat suku bunga, nisbah/tingkat bagi hasil juga 

digunakan  perbankan syariah sebagai salah satu tolak ukur investasi 

maupun penyimpanan tabungan, dalam perbankan syariah faktor yang 

menyebabkan rendahnya bagi hasil disebabkan oleh beberapa hal, beberapa 

alasan tersebut salah satunya yaitu pembiayaan yang bersifat konsumsi, 

semakin tinggi konsumsi maka bagi hasil rendah.
15

 

                                                           
14

 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

26-27 
15

James Endarjuna, Pengaruh Inflasi, Bagi Hasil, Dan Suku Bunga Terhadap 

Permintaan Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah, (Surakarta:IAIN Surakarta,2016), 24 
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Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil, dan 

pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam mendorong iklim 

investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang 

sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan 

dan pendapatan serta menumbukan sektor riil. Dengan meningkatnya  

produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha pada akhirnya 

pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai 

kesejahteraan masyarakat. 
16

 

b. Pengaruh Jumlah Uang Beredar 

Uang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari denyut 

kehidupan ekonomi masyarakat. Stabilitas ekonomi dan pertumbuhan 

ekonomi suatu negara ditentukan oleh sejauh mana peranan uang dalam 

perekonomian oleh masyarakat dan otoritas moneter. Definisi uang bisa 

dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (law) dan 

definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu 

yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat 

transaksi perdagangan. Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu 

sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan 

serta untuk pembayaran hutang-piutang.
17
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Dari sudut pandang ekonom, uang merupakan aset yang dapat 

digunakan untuk transaksi. Menurut Samuelson uang adalah segala 

sesuatu yang bersifat sebaga media pertukaran atau alat pembayaran.
18

 

Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam 

perekonomian sangat penting untuk membedakan diantara mata uang 

dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah 

seluruh jumlah uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh Bank 

Sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis yaitu uang logam dan 

uang kertas. Dengan demikian mata uang dalam peredaran sama dengan 

uang kartal. Sedangkan uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di 

dalam perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran 

ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau 

money supply dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit 

dan arti luas.
19

 

Laju inflasi yang tinggi tidak akan berlangsung terus apabila tidak 

disertai dengan laju pertumbuhan uang beredar yang tinggi. Apabila 

permintaan aggregat tidak sama dengan penawaran aggregat, diperlukan 

penyesuaian kegiatan ekonomi agar terjadi keseimbangan, yang pada 

akhirnya dapat mengakibatkan perubahan harga barang dan jasa. Dalam 

hal ini, peningkatan permintaan aggregat yang melebihi penawaran 

aggregat akan mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dengan 

demikian, mengingat perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi 
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  Asfia Murni, Ekonomika Makro, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), 123 
19

 Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 1981),  25 
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perkembangan permintaan aggregat, dapat disimpulkan bahwa perubahan 

jumlah uang beredar dapat mempengaruhi perkembangan harga. 

Teori yang mengatakan bahwa ada hubungan antara inflasi dan 

jumlah uang beredar adalah teori kuantitas uang klasik. dimana teori ini 

merupakan teori tertua mengenai inflasi, namun dalam teori ini masih 

sangat berguna untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, 

terutama di negara-negara yang sedang berkembang.  

Pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume 

uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar hanya akan 

menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang 

tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-

musabnya dari awal kenaikan harga tersebut. Kedua, laju inflasi 

ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi 

(harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa depan.  

c. Pengaruh Tingkat Kurs Terhadap Inflasi 

Perdagangan yang dilakukan antara dua negara tidaklah semudah 

yang dilakukan dalam satu negara, karena mesti memakai dua mata uang 

yang berbeda misalnya antara negara Indonesia dan Amerika Serikat. 

Pengimpor Amerika harus membeli rupiah untuk membeli barang-barang 

dari Indonesia. Sebaliknya pengimpor Indonesia harus membeli Dollar 

Amerika untuk menyelesaikan pembayaran terhadap barang yang 

dibelinya di Amerika.  
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Menurut Sadono Sukirno besarnya jumlah mata uang tertentu yang 

diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs 

mata uang asing.
20

 Valuta asing (foreign exchange) adalah semua mata 

uang negara lain (foreign currency) yang dapat digunakan untuk kegiatan 

perekonomian suatu negara dengan negara lain.
21

 

Kurs jual adalah perbandingan nilai tukar mata uang suatu negara 

dengan mata uang negara asing jika bank yang akan menjualnya atau 

masyarakat yang akan membelinya. Kurs beli adalah nilai tukar mata 

uang suatu negara dengan mata uang negara asing jika bank yang akan 

membelinya atau masyarakat yang akan menjualnya. 

1) Dengan adanya kurs maka perdagangan internasional (ekspor-impor) 

dapat dilakukan. 

2) Dengan adanya kurs maka pembayaran transaksi komersial dan 

finansial antar negara dapat terlaksana. 

3) Dengan adanya kurs maka kerja sama lalu lintar pembayaran  (LLP) 

antar bank devisa di dunia dapat terlaksana.  

 Teori Keynes menerangkan mengenai peranan uang dalam 

mempegaruhi kegiatan perekonomian, Keynes berpendapat bahwa uang 

tidak netral, uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kegiatan 

perekonomian. Perubahan-perubahan penawaran uang akan 

mempengaruhi kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional melalui 
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 Sukirno, Sadono,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 
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makanisme transmisi sebagai berikut: 

1) Pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. 

2) Pengurangan suku bunga akan menambah investasi. 

3) Kenaikan investasi akan menimbulkan proses multiplier sehingga 

akhirnya pendapatan nasional meningkat lebih besar dari kenaikan 

investasi yang pada mulanya berlaku. 

4) Variabel kurs Dollar Amerika Serikat memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap inflasi di Indonesia. 

 Melemahnya nilai rupiah terhadap mata uang asing yang disebabkan 

oleh hutang luar negeri pemerintah maupun sektor swasta yang 

membengkak, berakibat pada menurunnya harga barang-barang ekspor 

kita diluar negeri, sehingga barang ekspor kita menjadi lebih murah 

dibandingkan dengan barang-barang dari negara lain. 

 Penurunan harga tersebut menyebabkan peningkatan pada penjualan 

(hukum permintaan ”apabila harga barang menurun maka jumlah barang 

yang diminta akan bertambah”), sehingga penerimaan ekspor kita 

meningkat serta kemampuan untuk mengimpor barang juga meningkat 

maka supply barang di dalam negeri akan meningkat yang akan 

berdampak pada penurunan harga barang tersebut.  

 Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi, bertambahnya 

barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga. Berarti setiap 

terjadi depresiasi rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat maka akan 

meningkatkan permintaan uang di Indonesia, demikian juga sebaliknya. 
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Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah terdepresiasi maka harga barang- 

barang impor menjadi lebih mahal sehingga diperlukan rupiah yang lebih 

banyak guna untuk membeli barang impor tersebut.
22

 

 Misalkan semakin melemah nilai suatu mata uang suatu negara 

(misalnya Rupiah terhadap Dollar Amerika), maka kurs rupiah yang 

melemah dapat menyebabkan impor menjadi berkurang karena 

dibutuhkan lebih banyak mata uang asing untuk mendapatkan barang 

yang sama. Apalagi mengingat Indonesia yang juga adalah termasuk 

negara pengimpor besar, dengan melemahnya rupiah akan menyebabkan 

harga bahan baku yang diimpor menjadi relatif lebih mahal serta akan 

mempengaruhi pola pembentukan harga produk oleh perusahaan dan 

akhirnya dapat mendorong inflasi dari segi cost push. Jadi dengan 

semakin melemahnya Rupiah (baik dengan depresiasi oleh mekanisme 

pasar maupun devaluasi oleh kebijakan pemerintah), ceteris paribus, 

maka akan menyebabkan tingkat inflasi.
23

 

 Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kurs nilai tukar mata 

uang asing Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, 

yang selanjutnya menyebabkan perubahan dalam kurs valuta, disebabkan 

oleh banyak faktor. Yang terpenting diantaranya adalah seperti yang 

dibawah ini:  
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a) Perubahan dalam citarasa masyarakat 

 Cita rasa masyarakat mempengaruhi corak konsumsi mereka. 

Maka perubahan citra masyarakat akan mengubah corak konsumsi 

mereka  ke atas barang-barang yang diproduksi di dalam negeri 

maupun yang di impor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam 

negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan ia dapat 

pula menaikan ekspor. Perubahan ini akan mempengaruhi permintaan 

dan penawaran valuta asing. 

b) Perubahan barang ekspor dan impor 

 Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang 

menentukan apakah suatu barang akan di impor atau di ekspor. 

Barang-barang dalam negeri yang dapat di jual dengan harga yang 

relatif muarah akan menainkan ekspor dan apabila harganya naik 

maka ekspornya akan berkurang. Pengurangan barang impor akan 

menambah jumlah impor, dan sebaliknya, kenaikan barang impor 

akan mengurangi barang impor. Dengan demikian pengurangan 

barang-barang ekspor dan impor akan menyebabkan perubahan 

dalam penawaran dan permintaan atas mata uang negara tersebut. 

c) Kenaikan harga-harga umum (Inflasi) 

Berlakunya inflasi di suatu negara dapat menurunkan nilai mata 

uangnya. Di satu sisi kenaikan harga-harga itu akan menyebabkan 

penduduk negara itu semakin banyak mengimpor dari negara lain. 

Oleh karenanya permintaan terhadap valuta asing bertambah. Di sisi 



34 
 

 
 

lain ekspor negara itu bertambah mahal dan ini akan mengurangi 

permintaannya dan selanjutnya akan menurunkan penawaran valuta 

asing
24

 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Sebagai pelajaran dan acuan perbandingan untuk landasan penelitian 

yang akan dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa 

penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul yang diambil 

peneliti. Penelitian tersebut diantaranya : 

Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Nama 

Peneliti 

Judul Variabel Metode 

Penelitian 

Hasil 

penelitian 

Perbedaan 

 

Theodores 

Manuelas 

Langi, Vecky 

Masinabow, 

Hanly Siwu 

(2014) 

Analisis 

Pengaruh 

Suku 

Bunga BI, 

Jumlah 

Uang 

Beredar, 

dan 

Tingkat 

Kurs 

Terhadap 

Tingkat 

Inflasi Di 

Indonesia.  

X:Suku 

Bunga, 

JUB, 

Tingkat 

Kurs. 

Y: 

Inflasi 

1. Teknik 

pengumpulan 

data 

menggunakan 

survey. 

2. Analisis data 

menggunakan 

perhitungan 

spss. 

3. Error 

correction 

model Engle 

Garnger 

(ECM) 

1. Suku bunga 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

inflasi. 

2. Jumlah 

uang 

beredar dan 

tingkat  

kurs 

berpengaru

h positif 

dan tidak 

signifikan 

terhadap 

inflasi. 

Variabel 

yang 

diteliti, 

metode 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heru 

Parlembang 

(2012) 

Analisis 

Pengaruh 

jumlah 

uang 

beredar, 

suku bunga 

SBI, Nilai 

Tukar 

Terhadap 

Tingkat 

Inflasi. 

X: JUB, 

Suku 

Bunga 

SBI, 

Nilai 

Tukar. 

Y:Inflasi 

1. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

teknik 

purposive 

sampling 

2. Analisis data 

spss 

3. Mutliple Linier 

Regresi. 

1. Tingkat kurs 

dan JUB 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

inflasi. 

2. Tingkat 

suku bunga 

BI 

berpengaruh  

positif 

signifikan 

Variabel 

yang 

digunakan, 

metode 

penelitian. 
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terhadap 

inflasi.  

Adityas 

Sandya Kala 

Priwardhani 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Jumlah 

Uang 

Beredar, 

Suku 

Bunga, 

Dan Kurs 

Terhadap 

Inflasi Di 

Indonesia 

Periode 

2009.I – 

2017.IV 

X: JUB, 

Suku 

Bunga, 

Kurs. 

Y: 

Inflasi. 

Error 

Correction 

Model (ECM) 

1. Tingkat 

kurs dan 

jumlah 

uang 

beredar 

tidak 

berpengaru

h signifikan 

terhadap 

inflasi 

2. Tingkat 

suku bunga 

BI 

berpengaru

h signifikan 

terhadap 

inflasi. 

Variabel 

penelitian, 

metode 

penelitian, 

data yang 

digunakan. 

Suhesti 

Ningsih 

(2017) 

Analisis 

Pengaruh 

Jumlah 

Uang 

Beredar, 

Suku 

Bunga, dan 

Nilai 

Tukar 

Terhadap 

Inflasi Di 

Indonesia 

Periode 

2014-2016 

X:JUB, 

Suku 

Bunga, 

Nilai 

Tukar. 

Y:Inflasi 

1. Teknik 

pengambilan 

sampling 

menggunakan 

sampel jenuh 

2. Analisis data 

spss 

3. Analsis 

regresi linier 

berganda. 

4. Teknik 

pemilihan 

sampel 

menggunakan 

purposive 

sampling. 

1. Jumlah 

uang 

beredar, 

suku bunga 

dan nilai 

tukar secara 

simultan 

berpengaru

h terhadap 

inflasi. 
2. Jumlah 

uang 

beredar 

berpengaru

h negatif 

dan 

signifikan 

terhadap 

inflasi. 
3. Suku bunga 

tidak 

berpengaru

h dan 

signifikan 

terhadap 

inflasi. 
4. Nilai tukar 

berpengaru

h positif 

dan 

signifikan 

terhadap 

inflasi. 

Variabel 

yang 

digunakan,  

Hasil 

penelitian 

Jamas 

Endarjuna 

(2017) 

Pengaruh 

Inflasi, Bagi 

Hasil, Dan 

Suku Bunga 

Terhadap  

Permintaan 

Pembiayaan 

Komsumtif 

Bank Syariah 

Di Jawa 

X:Bagi 

Hasil, Suku 

Bunga, 

Inflasi. 

Y:Pembiayaa

n Komsumtif. 

1. Teknik 

pengambilan 

data metode 

kuesioner. 

2. Sampel 

penelitian 

sebanyak 100 

responden. 

3. Analisis data 

spss. 

1. Inflasi, 

bagi hasil, 

dan suku 

bunga 

berpengaru

h terhadap 

permintaan 

pembiayaa

n 

komsumtif. 

Teknik 

pengambilan 

data, variabel 

yang 

digunakan. 
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Tengah 

Tahun 2009-

2016. 

4. Teknik linier 

berganda. 

2. Inflasi 

berpengaru

h secara 

signifikan 

positif 

terhadap 

pembiayaa

n 

komsumtif. 

3. Bagi hasil 

dan suku 

bunga 

berpengaru

h secara 

negatif . 

Sumber : Penelitian Terdahulu diolah oleh peneliti, 2019. 

Posisi atau sikap penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya yaitu 

meneruskan pada penelitian sebelumya yang didalamnya membahas tentang 

faktor yang mempengaruhi inflasi. Selanjutnya, pada penelitian ini  sama-sama 

menggunakan variabel jumlah uang beredar, dan tingkat kurs sebagai variabel 

penelitian.  

Selain itu  terdapat perbedaan, penelitian ini dengan penelitian terdahulu di 

metode penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu hanya menggunakan 

regresi linier berganda, Error correction model engle garnger (ECM). Dan pada 

penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dan sederhana untuk 

analisis data. Penelitian terdahulu menggunakan teknik pengambilan sampel yang 

berbeda dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu menggunakan teknik survei, 

purposive sampling, metode kuesioner. Sedangkan penelitian ini menggunakan 

teknik sampel jenuh untuk pengambilan sampel. Penelitian terdahulu 

menggunakan variabel tingkat suku bunga sebagai variabel penelitian. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan variabel tingkat bagi hasil.  
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C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan kerangka teoritis yang 

diajukan, maka diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi, antara 

lain tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2.1 Kerangka Berfikir 

Dari telaah pustaka di atas, dapat diajukan kerangka berfikir yaitu “jika 

tingkat bagi hasil itu rendah, maka tinggi dan jika tingkat bagi hasil tinggi, 

maka inflasi rendah. Jika jumlah uang beredar tinggi, maka inflasi akan tinggi 

dan jika jumlah uang beredar rendah, maka inflasi rendah, jika tingkat kurs 

melemah, maka inflasi akan tinggi, jika tingkat kurs menguat, maka inflasi 

akan rendah”.  

D. Hipotesis 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian 

mengenai keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya melalui data yang 

diperoleh dari sampel penelitian.
25

  

 Hipotesis merupakan kebenaran jawaban atau dugaan yang bersifat 

                                                           
25

Ridwan, Dasar-Dasar Statistik (Bandung: Alfabeta, 2014), 163. 
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sementara maka perlu dibuktikan kebenarnya dengan penelitian lebih lanjut. 

Berdasarkan tinjauan di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian 

ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh tingkat bagi hasil terhadap inflasi di Indonesia. 

 BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang 

diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu 

tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (stance) kebijakan moneter. 
26

 

Seperti tingkat suku bunga dalam bank umum bank syariah juga 

mempunyai alternatif untuk menawarkan tingkat bagi hasil sebagai 

pengganti suku bunga yang bisa merugikan salah satu pihak. Tingkat 

bagi hasil adalah (profit and loss sharing) ketika pemilik modal (surplus 

spending unit) bekerja sama dengan pengusaha untuk melakukan 

kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi 

berdua dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugain 

ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan 

tidak ada pihak yang terekploitasi (didzalimi). 

 Jika bagi hasil rendah ini akan berpengaruh terhadap keinginan 

nasabah untuk menyimpan dananya dalam bentuk tabungan ataupun 

pinjaman akan menurun pula. karena nasabah cenderung 

menginvestasikan dananya sesuai dengan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh. Jika nasabah enggan untuk menabung dan lebih memilih 

menyimpan uang mereka sendiri maka akan menyebabkan jumlah uang 

                                                           
26

 Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, (Jakarta : PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2002), 81. 
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beredar meningkat yang menyebabkan harga barang akan naik dan 

meluas jika terjadi secara terus-menurus maka akan menyebabkan  

inflasi. 
27

  

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jamas Endarjuana 

(2017) menyebutkan bahwa Bagi Hasil dan suku bunga berpengaruh 

secara negatif terhadap pembiayaan konsumtif. 

Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis: 

Ho: Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia    

H1:Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. 

2. Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi di Indonesia. 

Uang beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam 

perekonomian yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah 

dengan uang giral dalam bank-bank umum. Uang beredar atau money 

supply dibedakan menjadi dua pengertian yaitu dalam arti sempit dan arti 

luas.
28

 

 Teori yang mengatakan bahwa ada hubungan antara inflasi dan jumlah 

uang beredar adalah teori kuantitas uang klasik. dimana teori ini merupakan 

teori tertua mengenai inflasi, namun dalam teori ini masih sangat berguna 

untuk menerangkan proses inflasi di zaman modern ini, terutama di negara-

negara yang sedang berkembang.  

                                                           
27

 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

26-27  
28

 Sudono Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi Edisi Ketiga, (Jakarta: PT, Raja 

Grafindo, 2016) ,  265 
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 Pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume 

uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar hanya akan 

menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak 

bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-

musabnya dari awal kenaikan harga tersebut. Kedua, laju inflasi ditentukan 

oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) 

masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa depan.
29

 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Suhesti Ningsih (2017) bahwa 

jumlah uang beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. 

 Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis:   

Ho: Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia  

H2:Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia  

3. Pengaruh tingkat kurs terhadap inflasi. 

 Menurut Sadono Sukirno besarnya jumlah mata uang tertentu yang 

diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs 

mata uang asing.
30

  

 Dengan adanya ketidakstabilan kurs (nilai tukar mata uang) maka 

akan meyebabkan naiknya biaya proses produksi sehingga akan 

mempengaruhi tingkat harga domestik yang akan meningkatkan inflasi. 

                                                           
29

 Ibid, 27 
30

 Sukirno, Sadono,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 292 
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Dengan melemahnya rupiah akan menyebabkan harga bahan baku yang 

diimpor menjadi relatif lebih mahal serta akan mempengaruhi pola 

pembentukan harga produk oleh perusahaan dan akhirnya dapat mendorong 

inflasi 

 Seperti teori Keynes menerangkan mengenai peranan uang dalam 

mempengaruhi kegiatan perekonomian. Keynes berpendapat bahwa uang 

tidak netral, uang mempunyai peranan dalam mempengaruhi kegiatan 

perekonomian. Perubahan-perubahan penawaran uang akan mempengaruhi 

kegiatan perekonomian dan pendapatan nasional melalui makanisme 

transmisi sebagai berikut: 

a) Pertambahan penawaran uang akan menurunkan suku bunga. 

b) Pengurangan suku bunga akan menambah investasi. 

c) Kenaikan investasi akan menimbulkan proses multiplier sehingga 

akhirnya pendapatan nasional meningkat lebih besar dari kenaikan 

investasi yang pada mulanya berlaku. 

 Perubahan-perubahan tersebut akan berdampak pada perkembangan 

pada besarnya output rill yang pada akhirnya menentukan tekanan inflasi 

dari sisi kesenjangan output.
31

 Hal ini disebabkan ketika nilai rupiah 

terdepresiasi maka harga barang- barang impor menjadi lebih mahal 

sehingga diperlukan rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli barang 

impor tersebut.
32

 

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Heru Parlembang 

                                                           
31

  Agung Feryanto, Ekonomi, (Jakarta:PT. Intan Pariwara, 2012),23-24 
32

 Sukirno, Sadono,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 
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(2007) menyebutkan bahwa tingkat kurs berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap inflasi 

Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis. 

Ho : Tingkat kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi di 

Indonesia. 

H3 : Tingkat Kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. 

4. Pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs terhadap 

inflasi. 

 Pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan nilai tukar 

terhadap inflasi di Indonesia. Juga terdapat dalam teori  kuantitas klasik 

pertama, inflasi hanya bisa terjadi jika terdapat penambahan volume uang 

yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang beredar hanya akan 

menaikkan harga-harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang 

tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun 

sebabnya dari awal kenaikan harga tersebut. Kedua, laju inflasi ditentukan 

oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikologi (harapan) 

masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa depan.
33

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Theodores Manuela Langi, 

Vecky Masinambow, Hanly Siwu (2014) menyebutkan bahwa Suku 

Bunga BI berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Tingkat inflasi di 

Indonesia. Sedangkan jumlah uang beredar dan tingkat kurs berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap inflasi. 

                                                           
33
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Oleh karena itu peneliti mengajukan hipotesis: 

Ho : Tingkat bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap inflasi di Indonesia. 

H4 : Tingkat bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs berpengaruh secara 

simultan terhadap inflasi di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian adalah suatu kesatuan, rencana terinci dan 

spesifik mengenai cara memperoleh, menganalisis, dan menginterpretasi data. 

1. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya 

menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari 

suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti 

berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi 

permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh 

pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dokumen data 

empiris lapangan.
1
  

2. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang berdasarkan pada filsafat 

positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel pada umumnya digunakan secara random, 

pengumpulam data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

                                                           
1
 Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta : Teras, 2009),  99 
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ditetapkan. Penelitian ini menggunakan angka-angka yang di jumlahkan 

sebagai data yang kemudian di analisis. Metode ini dimaksud untuk 

menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, serta time 

series kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik.
2
 

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan suatu hal yang berbentuk apa saja 

yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan.
3
 Variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua, 

yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent). Untuk 

memperjelas variabel - variabel yang digunakan dapat dijelaskan sebagi 

berikut: 

a. Variabel bebas (independent), yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat 

(dependent).
4
 Yang termasuk variabel bebas (independent) di sini 

adalah:  

1) Pertama tingkat bagi hasil (X1), Bagi hasil adalah pembagian atas 

hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan 

perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal 

terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil 

                                                           
2
 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif dan Tindakan (Bandung: Refika 

A, 2014), 49. 
 

3
Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013), 108. 
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Ibid., 109. 
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atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, 

akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang 

melakukan akad perjanjian.
5
  

2) Kedua jumlah uang beredar (X2), jumlah uang beredar adalah mata 

uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Sedangkan uang 

beredar adalah semua jenis uang yang ada di dalam perekonomian 

yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan 

uang giral dalam bank-bank umum.
6
 

3) Ketiga tingkat kurs (X3), tingkat kurs adalah perbandingan nilai 

tukar mata uang suatu negara dengan mata uang uang negara asing 

atau perbandingan nilai tukar valuta antar negara. Kurs bank 

indonesia (kurs strandar = kurs pajak) adalah kurs yang ditetapkan 

oleh bank indonesia pada bursa valuta di jakarta.
7
 

b. Variabel terikat (dependent) 

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (independent).
8
 Yang dimaksud variabel terikat 

(dependent) di sini adalah:  

Inflasi (Y) Suatu gejala yang diakibatkan oleh suatu hal Inflasi 

adalah suatu proses kenaikan harga yang terus menerus dimana 

                                                           
5 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 96 
6
 Sukirno, Pengantar Teori Makro Ekonomi, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas 

Ekonomi Universitas Indonesia, 1981),  25 
7
 N. Gregory Mankiw, Makro Ekonomi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007),  385 

 
8
Deni Darmawan, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 
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kenaikan harga tersebut meluas keseluruh faktor perekonomian.
9
 

Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat dapat 

diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga 

barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. 

2. Definisi Operasional 

Instrumen penelitian terdiri dari empat variabel penelitian yang 

dioperasionalkan menjadi beberapa butir pertanyaan. Tiga variabel 

independent, yaitu pengaruh tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan 

tingkat kurs. Kemudian satu variabel dependent digunakan untuk 

mengukur inflasi. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah  

a. Bagi Hasil 

Tingkat bagi hasil adalah total jumlah bagi hasil yang akan 

diterima oleh pihak ketiga (nasabah) simpanan deposito mudharabah 

selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2018. Data diperoleh dari 

laporan statistik perbankan syariah pada laporan keuangan publikasi 

OJK (Otoritas Jasa Keuangan). 

b. Jumlah Uang Beredar  

Uang yang tersedia dalam perekonomian dalam hal ini, yang 

digunakan adalah uang beredar dalam artian luas (M1) yang mencakup 

uang kartal, uang giral. 
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c. Kurs 

Kurs adalah perbandingan nilai tukar rupiah yang dengan nilai 

mata uang suatu negara lain. Data di ambil dari tahun 2012-2018 di 

website Bank Indonesia dan OJK. 

d. Inflasi  

Inflasi adalah merupakan perubahan kenaikan harga-harga umum 

secara terus menerus yang dihitung dari tingkat inflasi di indonesia dan 

dinyatakan ke dalam persen. Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 

2018. data didapat dari wabsite Bank Indonesia dan OJK. 

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah 

penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti.  

Menurut Husaini, populasi ialah semua nilai hasil perhitungan 

maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari karakteristik 

tertentu mengenai sekelompok obyek yang lengkap dan jelas. Sedangkan 

menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
10
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Populasi juga dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen yang 

menjadi perhatian dalam suatu penelitian. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, inflasi, dan 

tingkat kurs di Indonesia. 

2. Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tertentu. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari yang ada pada populasi, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi.11  

Sampel data dalam penelitian ini diambil dengan teknik sampling 

jenuh. Metode/teknik sampling jenuh istilah lainnya sensus merupakan 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel”.
12

 Sampel dalam penelitian ini yaitu adalah data time 

series/bulanan tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, tingkat kurs  dan 

inflasi yang dibatasi pada data penutupan akhir bulan dengan periode 

pengamatan selama 7 tahun yaitu tahun 2012-2018 sehingga diperoleh 

sampel sebanyak 84 sampel.   

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dalam bentuk angka mengenai inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukar, dan 

tingkat bagi hasil yang diambil runtun waktu (time series) dengan kurun 

waktu. Menurut Erlina, yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang 
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 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi Aksara,2008), 5 



50 
 

 
 

telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan 

kepada masyarakat pengguna data 

Sumber data atau sumber pengumpulan data dapat menggunakan 

sumber sekunder.  Sumber  sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua dari data yang di butuhkan. Sumber data sekunder, yaitu sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang diperoleh 

peneliti dengan cara membaca, melihat dan mendengar dari buku 

perpustakaan dan penelitian sebelumnya.
13

 

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang 

berupa angka. Yakni data yang diperoleh langsung dari media perantara yaitu 

situs resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id), situs resmi OJK (otoritas jasa 

keuangan) yaitu dan situs resmi lembaga pembiayaan yaitu melalui dokumen 

laporan keuangan tahunan, dan dokumen-dokumen lain yang mendukung 

untuk data penelitian. Data berupa tingkat bagi hasil yang diambil dalam hasil 

laporan keuangan bank syariah OJK, JUB dan tingkat kurs diambil dalam data 

bank Indonesia. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpilan data adalah suatu alat yang digunakan untuk 

memperoleh, mengola dan menginterprestasikan informasi yang diperoleh dari 

para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.
14

 

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 2 

cara yaitu :  
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1. Studi dokumentasi  

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan 

menjadi dokumen primer (dokumen yang ditullis oleh orang yang 

langsung mengalami suatau peristiwa), dan dokumen sekunder (jika 

peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang 

ini). Ketika menggnakan metode ini sebagai metode pengumpulan data, 

maka peneliti bisa menggunakan data yang ada dengan hanya membuat 

salinan atau menggandakanya.  

2. Penelitian kepustakaan (Library Research)  

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data-

data yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Metode ini bisa 

dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari serta menelaah berbagai 

macam literatur seperti buku, jurnal dan berbagai sumber tertulis lainya 

yang berkaitan dengan teori objek yang akan diteliti.
15

 

F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Metode pengolahan data. 

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data 

ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. 

Pengolahan data meliputi editing, codeting, dan tabulasi.  
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a. Editing 

Editing adalah proses pengecekan atau memeriksa data yang telah 

berhasil dikumpulkan dari lapangan, karena ada kemungkinan data 

yang telah masuk tidak memenuhi syarat atau tidak dibutuhkan. 

Tujuan editing untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan dan kekurangan 

data yang terdapat pada catatan di lapangan. Di sini penulis bisa 

mengetahui apakah jawaban yang diberikan kepada responden sudah 

terisi dengan baik dan benar atau belum, apabila data yang didapat 

mengalami kesalahan atau kerusakan maka tidak perlu diproses lebih 

lanjut dalam tahap pengolaham data. 

b. Codeting  

Codeting adalah kegiatan pemberian kode tertentu pada tiap-tiap 

data yang termasuk kategori yang sama. Kode adalah isyarat yang 

dibuat dalam bentuk angka-angka atau huruf yang membedakan antara 

data atau identitas data yang akan dianalisi. 

c. Tabulasi  

Tabulasi  adalah proses penempatan data ke dalam bentuk tabel 

yang telah diberi kode sesuai dengan kebutuhan anlisis. Tabel-tabel 

yang dibuat sebaiknya mampu meringkas agar memudahkan dalam 

proses analisis data.
16

 Di sini penulis membuat tabel dan memasukkan 

data hasil angket (kuesioner) kedalamnya sebagai persiapan analisis 

data melalui penerapan rumus statistik yang dipilih. 
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2. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan mengelompokkan data 

beradasarkan variabel dari seluruh responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis. 

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan aplikasi software SPSS 

versi 21.0. 

a. Regresi Linier Sederhana 

Antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

Y’ = a + bX 

Keterangan: 

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X   = Variabel independen 

a    = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
17
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b. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah pengembangan dari analisis 

regresi linier sederhana. Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai 

variabel yang terikat (Y) apabila variabel bebas minimal dua atau 

lebih.  

Analisis regresi linier berganda ialah suatu alat analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), …., (Xn) 

dengan satu varibel terikat. Asumsi dan arti persamaan regresi linier 

sederhana berlaku pada regresi regresi ganda, tetapi bedanya terletak 

pada rumusnya, sedangkan analisis regresi ganda dapat dihitung 

dengan aplikasi spss. 
18

 

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar 

variabel dalam penelitian ini berupa pendekatan teori ekonomi, teori 

statistik dan teori ekonometrika dengan lebih menekankan pada 

pendekatan model analisis time series (runtut waktu), variabel utama 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi sebagai 

variadel dependen, sedangkan variabel independennya meliputi tingkat 

bagi hasil, jumlah uang yang beredar dan kurs. Salah satu persyaratan 

penting untuk mengaplikasikan model runtut waktu yaitu dipenuhinya 

asumsi data yang normal/stabil/stasioner. 
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Regresi berganda seringkali digunakan untuk mengatasi 

permasalahan lebih variabel bebas. Persamaan untuk regresi berganda 

adalah sebagai berikut:  

Y = a + b1 X1+ b2X2+ b3X3 + b4X4  

Keterangan :   

Y = Variabel dependent (Inflasi) 

a = Konstanta persamaan regresi  

X1 = Variabel independent (Tingkat Bagi Hasil)  

X2 = Variabel independent (Jumlah Uang Beredar)   

X3 = Variabel independent (Tingkat Kurs )  

e = Error term bi, b2, 

 bn = Angka arah atau koefisien regresi. 

 yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel 

dependent yang didasarkan pada perubahan variabel independent. 

Apabila (+) maka searah, dan apabila (-) maka berlawanan.  

c. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan model statistik parametrik sehingga 

sebelum analisis data terlebih dahulu diperlukan uji asumsi klasik 

bertujuan untuk mendapatkan estimasi. Uji asumsi tersebut meliputi 

normalitas, multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. 

1) Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya 
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mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Regresi yang baik 

adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal .
19

 

Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual mendistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Apabila dilihat dari grafik histogram, data dikatakan normal jika 

bentuk kurva memiliki kemiringan yang cenderung imbang pada 

sisi kanan maupun sisi kirinya dan kurva berbentuk menyerupai 

lonceng yang hampir sempurna. Apabila dilihat dengan normal p-

plot data dikatakan berdistribusi normal jika gambar berdistribusi 

dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan 

penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal).
20

 

2) Uji multikolonieritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan lawannya variance inflation (VIF). 
21

Jika nilai tolerance lebih 

dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, maka variabel bebas tersebut 

tidak mempunyai persoalan multikolinearitas yang serius dengan 

variabel bebas lainnya. Sebaliknya jika nilai tolerance kurang dari 

0,10 dan VIF lebeih besar dari 10, maka variabel bebas tersebut 

                                                           
19

 Priyatno, Duwi. Buku Saku Analisis Statistik. (Yogyakarta: Mediakom, 2011), 289 
20 Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. (Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, 2005), 160 
21

  Ibid, 90 
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mempunyai persoalan multikolonieritas yang serius dengan 

variabel bebas lainnya. 

3) Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya) 
22

 

Masalah autokorelasi muncul pada observasi yang 

menggunakan data runtut waktu (time series) karena “gangguan” 

pada seseorang/individu/kelompok cenderung mempengaruhi 

“gangguan” pada individu/kelompok yang sama pada periode 

berikutnya. Pada data cross section (silang waktu), masalah 

autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada 

observasi yang berada berasal dari ndividu/kelompok yang 

berbeda. 

kriteria autokorelasi ada 3, yaitu 

a) Nilai DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

b) Nilai DW diantara -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c) Nilai DW di atas 2 berarti ada autokorelasi negative. 

4) Uji Heteroskeditas 

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana terdapat 

faktor yang memiliki variabel dalam model regresi tidak sama 

                                                           
22

 Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS. Semarang: Badan 

Penerbit UNDIP, 2005), 110 
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(konstan) antara pengamatan satu dengan pengamatan yang lain. 

Ada beberapa uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi 

ada tidaknya heterokedasitas yaitu uji park dan uji glejser dengan 

meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen. Jika 

nilai signifikan hitung lebih besar dari alpha = 5%, maka tidak ada 

masalah heterokedasitas. Tetapi jika nilai signifikan hitung kurang 

dari alpha =  5% maka dapat disimpulkan bahwa model regresinya 

terjadi heteroskedasitas. Ketentuannya adalah sebagai berikut 

a) Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu yang teratur maka 

terdapat masalah heteroskedastisitas 

b) Jika titik-titiknya menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y dantidak ada pola yang jelas maka dapat dikatakan 

tidak ada masalah heteroskedastisitas.
23

 

d. Pengujian Hipotesa 

1) Uji-t. 

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian variabel-variabel 

independen secara parsial (individu), digunakan untuk mengetahui 

signifikasi dan pengaruh variabel independen secara individu 

terhadap variasi variabel lainnya. Disini peneliti menggunakan uji t 

melalui probabilitas, penjelasannya sebagai berikut: t-hitung = β1SE (β1) 

dimana: 

β1 = nilai koefisien regresi 

SE = nilai standar error dari β 

                                                           
23
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Dengan menggunakan tingkat keyakinan (level of 

significant) atau α tertentu, df=nk (df=degree of freedom). Apabila 

nilai t hitung > t tabel, maka Ho ditolak, artinya variabel 

independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

 Hipotesis yang digunakan : 

a) Ho : β1 < 0 ; berarti variabel independent tidak mempengaruhi 

variabel dependent. 

b) H1 ; β1 > 0 ; berarti variabel independent mempengaruhi 

variabel dependent. Apabila probabilitas < dari 0.05, maka 

dapat dikatakan signifikan. 

2) Uji-F 

Hal ini dilakukan dengan cara pengujian terhadap variabel – 

variabel independent secara bersama-sama yang dilakukan untuk 

melihat pengaruh variabel independent secara individu terhadap 

variabel dependent. Disini peneliti melakukan uji F dengan 

menggunakan probabilitas, perhitungannya adalah sebagai berikut :  

F−hitung=R2 / (K – 1)(1 – R2)/(n – K) dimana : 

R2= Adalah koefisien determinasi. 

n = Adalah jumlah sampel (observasi). 

K = Adalah banyaknya parameter/koefisien regresi plus constant 

Dengan tingkat keyakinan α tertentu df (n-k, k-1), jika F hitung 

> F tabel, maka Ho ditolak, yang berarti bahwa uji secara serempak 

semua variabel independen yang digunakan dapat menunjukkan 
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adanya pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis yang digunakan : 

a) Ho : β1 = β2 = β3 = 0 , maka variabel independent secara 

bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependent. 

b) Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0 , maka variabel independen secara 

bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Apabila 

probabilitas (F- Statistik) < dari 0.05 , maka bisa dikatakan 

signifikan. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil keputusan 

dengan menggunakan probabilitas. 24  

e. Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi R2 menunjukan besarnya variabel-

variabel independent dalam mempengaruhi variabel dependent. Nilai 

R2 berkisar antara 0 dan 1 ( 0 ≤ R2 ≤ 1 ). Semakin besar nilai R2, maka 

semakin besar variasi variabel dependent yang dapat dijelaskan oleh 

variasi variabel-variabel independen. Sebaliknya, makin kecil nilai R2, 

maka semakin kecil variasi variabel. dependent yang dapat di jelaskan 

oleh variasi variabel independent. Sifat dari koefisien determinasi 

adalah :  

a) R2 merupakan besaran yang non negatif. 

b) Batasnya adalah ( 0 ≤ 2 ≤ 1 ).  

 Apabila R2 bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Semakin besar nilai R2 semakin 

                                                           
24

Arikunto, Suharsimi.”Prosedur Penelitian”,(Jakarta, PT. Asdi Mahasatya, 2002), 110 
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tepat garis regresi menggambarkan nilai –nilai observasi.
25
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 Imam, Ghozali.”Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program SPSS”,(Semarang, 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Pengujian Deskripsi 

 Penelitian ini menggunakan data bulanan inflasi di Indonesia. Inflasi 

adalah suatu gejala atau suatu proses kenaikan harga yang terus-menerus  

dimana kenaikan harga tersebut meluas keseluruh faktor perekonomian. 

Berikut ini akan dibahas mengenai analisis statistik dekriptif variabel yang 

digunakan dalam penelitian, yaitu terkait tentag inflasi, tingkat bagi hasil, 

jumlah uang beredar, dan tingkat kurs. 

1. Inflasi  

Inflasi adalah suatu gejala atau suatu proses kenaikan harga yang 

terus menerus dimana kenaikan harga tersebut meluas keseluruh faktor 

perekonomian.
1
 Dalam perkembangan lebih lanjut, inflasi secara singkat 

dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga 

barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Meningkatnya suatu 

harga akan mendorong terjadinya gejala ekonomi yang nanti dapat 

memperburuk dalam perekonomian. Selama tahun 2012 hingga tahun 

2018 inflasi mengalami perkembangan naik-turun yang dapat terlihat pada 

tabel berikut. 

 

 

                                                           
1
 Agung Feryanto, Ekonomi, (Jakarta:PT. Intan Pariwara, 2012),23-24 
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Tabel 4.1 Perkembangan Inflasi 

Tahun Inflasi  

2012 4,30 

2013 8,38 

2014 8,36 

2015 3,35 

2016 3,02 

2017 3,61 

2018 3,02 

Sumber data sekunder, diolah oleh peneliti 2019 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat kita ketahui bahwa inflasi pada tahun 

2012 sampai dengan 2018 mengalami fluktuatif  (naik-turun) dapat kita 

lihat bahwa perkembangan inflasi paling tinggi terjadi pada tahun 2013 

sebesar 8,38 % yang disebabkan oleh naiknya bahan bakar minyak (BBM) 

sehingga mengalami inflasi yang cukup tinggi yang mempengaruhi 

berbagai faktor dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2016 dan 2018 

sebesar 3,02%. Secara keseluruhan inflasi pada tahun 2016 dan 2018 

mengalami penurunan yang tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya 

ini disebabkan oleh kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 

beberapa kelompok pengeluaran misalnya kelompok bahan makanan.  

 Inflasi tahun 2012 sebesar 4,30 tekanan inflasi tahun 2012 

disebabkan oleh kenaika harga bahan makanan utama secara global seperti 

jagung, gandum, kedelai. Inflasi tahun 2014 sebesar 8,36 % kenaikan 

tekanan inflasi tersebut disebabkan oleh naiknya bahan bakar minyak 

(BBM). Tahun 2017 inflasi sempat naik sebesar 3,61% dibandingkan 

dengan tahun 2016 yang turun sebesar 3,02 % disebabkan oleh 
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penyesuaian tarif listrik yang naik. 

Sepintas nilai dari inflasi pada tahun 2012-2018 memang tidak 

menunjukan perbedaan nilai yang signifikan, jadi dapat diambil 

kesimpulan kiranya pada tahun 2012-2018 membuktikan bahwa kondisi 

perekonomian di Indonesia pada kondisi yang kurang stabil karena adanya 

naik turun dari inflasi yang terjadi di indonesia. 

2. Tingkat Bagi Hasil 

 Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan 

oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan 

pihak bank syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan 

perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak 

atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing 

pihak yang melakukan akad perjanjian.
2
 

Tabel 4.2 Perkembangan Tingkat Bagi Hasil 

Tahun Bagi Hasil 

2012 14,90 

2013 14,40 

2014 12,79 

2015 12,21 

2016 12,29 

2017 10,79 

2018 10,21 

Sumber data sekunder, diolah oleh peneliti 2019 

 Dari tabel 4.2 tersebut dapat kita ketahui bahwa terdapat 

                                                           
2 Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Prenadamedia Group,2011), 96 
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perkembangan dari tingkat bagi hasil yang fluktuatif hal ini disebabkan 

karena perbankan syariah ingin lebih meningkatkan penyaluran kepada 

masyarakat. Dalam tabel 4.2 tingkat bagi hasil terendah tahun 2018 

sebesar 10,21 sedangkan tingkat bagi hasil tertinggi pada tahun 2012 

sebesar 14,90. Meningkatnya tingkat bagi hasil disebabkan oleh perbankan 

syariah ingin lebih mengenalkan tingkat bagi hasil kepada masyarakat 

sebagai salah satu produk bank syariah. 

3. Jumlah Uang Beredar 

 Uang Beredar adalah kewajiban sistem moneter (Bank Sentral, 

Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat/BPR) terhadap sektor swasta 

domestik (tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk). 

Kewajiban yang menjadi komponen Uang Beredar terdiri dari uang kartal 

yang dipegang masyarakat (di luar Bank Umum dan BPR), uang giral, 

uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga 

selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor 

swasta domestik dengan sisa jangka waktu. 

 Uang Beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit (M1) dan 

dalam arti luas (M2). M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat 

dan uang giral (giro berdenominasi Rupiah), sedangkan M2 meliputi M1, 

uang kuasi (mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan 

valas, serta giro dalam valuta asing), dan surat berharga yang diterbitkan 

oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa 

jangka waktu sampai dengan satu tahun. 
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Gambar 4.1 Perkembangan Jumlah Uang Beredar  

 Dapat kita ketahui dari gambar 4.1 pada tahun 2012 jumlah uang 

beredar terbesar terletak pada bulan desember sebesar Rp. 3.037 Triliun 

dan terendah pada bulan februari sebesar Rp. 2.852. Pada tahun 2013 

jumlah uang beredar tertinggi terletak pada bulan desember dan terrendah 

pada bulan januari sebesar Rp.3.730 dan Rp.3.268 Triliun. Tahun 2014 

jumlah uang beredar terbesar terletak pada bulan desember dan terendah 

pada bulan februari sebesar Rp. 4.173 dan Rp. 3.643 Triliun. Selama 

penelitian jumlah uang beredar tertinggi terjadi pada tahun 2017 pada 

bulan maret dan terendah pada tahun 2012 bulan februari sebesar Rp. 

5.017 dan Rp.2.852 Triliun. 

  Ketika nilai JUB naik itu berarti nilai konsumsi masyarakat juga 

naik khususnya dalam hal bidang pengembangan perekonomian baik 

listrik, tarif angkutan umum, BBM (bahan bakar minyak) dan sebagainnya. 

4. Tingkat Kurs 

 Menurut Sadono Sukirno besarnya jumlah mata uang tertentu yang 

diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing disebut dengan kurs 
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mata uang asing.
3
 Kurs (exchange rate) adalah harga sebuah mata uang 

dari sutu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. 

Kurs memainkan peranan penting dalam keputusan-keputusan 

pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita menerjemahkan harga-

harga dari berbagai negara ke dalam satu bahasa yang sama. 

Tabel 4.3  

Perkembangan Tingkat Kurs Rupiah Terhadap Dollar  

Tahun  Tingkat Kurs 

2012 Rp.9.670 

2013 Rp. 12.189  

2014 Rp. 12.440 

2015 Rp. 13.795 

2016 Rp. 13.436 

2017 Rp. 13.500 

2018 Rp. 14.385 

Sumber data sekunder diolah peneliti, 2019 

 Pada tabel 4.3 dapat diketahui perkembangan tingkat kurs rupiah 

terhadap dollar mengalami naik dan turun. Tahun 2012 kurs berada pada 

nilai Rp.9.670. Tahun 2013 mengalami tekanan menjadi Rp.12.189. 

Tingkat kurs tahun 2014 mengalami tekanan sebesar Rp.12.440. Dalam 

tabel tersebut terlihat bahwa tingkat kurs paling lemah terjadi pada tahun 

2018 sebesar Rp.14.385. Dari beberapa  tahun tersebut menurut data Bank 

Indonesia tingkat kurs paling stabil terjadi pada tahun 2016 dan 2017. 

 

                                                           
3
 Sukirno, Sadono,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 292 
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B. Hasil Pengujian Hipotesa 

1. Uji asumsi klasik 

Uji asumsi klasik digunakan model statistik parametrik sehingga 

sebelum analisis data terlebih dahulu diperlukan uji asumsi klasik 

bertujuan untuk mendapatkan estimasi. Uji asumsi tersebut meliputi 

normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Uji 

asumsi klasik bertujuan agar output yang dihasilkan menjadi valid dan 

mencerminkan keadaan yang sebenarnya.  

a. Uji Normalitas 

 

Grafik 4.1 Uji Normalitas  

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti, 2019 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah variabel 

dalam penelitian ini telah terdistribusi secara normal. Uji normalitas 

data pada  penelitian ini dapat dilihat pada gambar grafik 1.1. Pada 

gambar dapat terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian 
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ini tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data terdistribusi 

normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

Tabel  4.4 Uji Multikolinieritas 

No Varibel  X Tolerance VIF 

1 Tingkat Bagi Hasil (X1) 0,510 1,960 

2 Jumlah Uang Beredar (X2) 0,147 6,824 

3 Tingkat Kurs (X3) 0,130 7,721 

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti, 2019 

Uji multikolinearitas diperlukan untuk mengetahui ada 

tidaknya  variable independen yang memilki kemiripan dengan 

variable independen lain dalam satu model, yang dapat dilihat dari 

nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) tidak lebih dari 10, maka model dapat dikatakan 

terbebas dari multikolinearitas.  

Dalam tabel tersebut terdapat nilai toleran sebesar 0,501 dan 

VIF sebesar 1,960 untuk variabel bagi hasil. Variabel kurs dengan 

nilai toleran dan VIF sebesar 0,147 dan 6,824. Variabel jumlah uang 

beredar (JUB) sebesar 0,130 dan 7,721. Nilai angka VIF dari ketiga 

variabel dependen berada dibawah angka 10 dan nilai tolerancenya  

tidak  kurang  dari  0,1.  Hal  ini  membuktikan  tidak  ada terjadinya 

multikolinearias pada penelitian ini. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

 

Grafik 4.2 

Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti, 2019 

Ketentuan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1) Jika titik-titik dalam tabel menyebar secara merata maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika titik-titik dalam tabel tidak menyebar secara merata dan 

menumpuk pada satu tempat maka terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian ada atau tidak adanya heteroskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan uji grafik. Uji grafik untuk 

pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

grafik scatter plot dan hasilnya tampak seperti dalam gambar.  

Pada Gambar di atas dapat dilihat bahwa sebaran data dalam 

scatter plot tidak membentuk suatu pola tertentu. Hal ini berarti 

bahwa tidak terjadi kasus heterokedastisitas dalam penelitian ini. 
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d. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Uji Autokorelasi 

No R2 (R Square) Standar Error Durbin Watson 

1 0,504 1,2650 0,307 

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti, 2019 

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada 

korelasi arau residual pada periode t dengan residual pada periode 

sebelumnya (t-1). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat 

masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin 

Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin-Watson 

adalah sebagai berikut : 

1) Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2 (DW <-2)  

2) Tidak terjadi autokorelasi, jika berada diantara -2 atau + 2 atau -2 ≤ 

DW ≤ +2  

3) Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai DW di atas -2 atau Dw > -2 

Berdasarkan gambar nilai Durbin-Watson pada model Summary 

adalah 0,307 hal ini berarti nilai DW berada diantara -2 sampai dengan 

+2 atau -2 ≤ DW ≤ +2 yaitu (-2 ≤ 0,307≤ +2). Menurut kriteria 

pengujian model regresi ini tidak terdapat autokorelasi sehingga model 

regresi layak digunakan. 

2. Analisi Regresi Linier Sederhana 

Antara satu variabel independen (X) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan 
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untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

Y’ = a + bX 

a. Tingkat Bagi Hasil 

Tabel 4.6 

Regresi Linier Sederhana Tingkat Bagi Hasil 

No Variabel X B 
Standar 

Error 

Standar 

Coefficient 
T Sig. 

1 Bagi Hasil 

(X1) 

2,166 0,340   0,017 

-0,464 0,023 0,302 -2,648 0,000 

Sumber : Data SPSS 21.0, diolah peneliti, 2019 

Dalam tabel 4.6 analisis tersebut dapat dijelaskan dengan rumus 

regresi linier sederhana: Y= 2,166 – 0,464X 

1) a= 2,166. Konstanta sebesar 2,166 menyatakan bahwa  nilai konstantan 

variabel sebesar inflasi adalah 2,166. 

2) Bx= -0,464. Koefisien regresi sebesar -0,464 menyatakan bahwa setiap 

peningkatan (karena tanda - ) maka berlawanan dari variabel tingkat 

bagi hasil akan menurunkan inflasi sebesar-0,464. Sebaliknya, jika 

tingkat bagi hasil mengalami penurunan inflasi juga diprediksi 

mengalami kenaikan sebesar -0,464. Jadi, tanda (-) menyatakan arah 

hubungan yang berlawanan, dimana kenaikan/penurunan variabel 

tingkat bagi hasil akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan 

variabel independen (Y) inflasi. 
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b. Jumlah Uang Beredar (JUB) 

Tabel 4.7 

Regresi Linier Sederhana Jumlah Uang Beredar 

No Variabel X B 
Standar 

Error 

Standar 

Coefficient 
t Sig. 

1 

Jumlah Uang 

Beredar 

(JUB) 

13,8745 61,253  22,651 0,000 

6,938 11,685 0,548 5,938 0,000 

Sumber : Data SPSS 21.0, diolah peneliti, 2019 

Dalam tabel 4.7 analisis tersebut dapat dijelaskan dengan rumus 

regresi linier sederhana: Y= 13,8745+6,938X 

1) a= 14,575. Konstanta sebesar 14,575 mengandung arti bahwa nilai 

konstantan variabel sebesar 14,575 

2) Bx= 6,938. Koefisien regresi sebesar 6,938 menyatakan bahwa 

setiap peningkatan (karena tanda +)  1% variabel jumlah uang 

beredar akan menaikkan inflasi sebesar 6,938. Sebaliknya, jika 

jumlah uang beredar mengalami penurunan inflasi juga diprediksi 

mengalami penurunan sebesar 6,938. Jadi, tanda (+) menyatakan 

arah hubungan yang searah, dimana kenaikan/penurunan variabel 

jumlah uang beredar akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan 

variabel independen (Y) inflasi. 

c. Tingkat Kurs 

Tabel 4.8 

Uji Regresi Sederhana Tingkat Kurs 

  

 

 

  Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti, 2019. 

No Variabel X B 
Standar 

Error 

Standar 

Coefficient 
t Sig. 

1 
Tingkat 

Kurs (X3) 

8,225 1,356   0,000 

0,234 0,64 1,325 6,435 0,000 
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Dalam tabel 4.8 analisis tersebut dapat dijelaskan dengan rumus 

regresi linier sederhana: Y= 8,225+0,234X 

1) a= 8,225. Konstanta sebesar 8,225 mengandung arti bahwa nilai 

konstantan variabel sebesar 8,225 

3) Bx= 0,234. Koefisien regresi sebesar 0,234 menyatakan bahwa 

setiap peningkatan/penguatan (karena tanda +)  1% variabel tingkat 

kurs akan akan menurunkan inflasi sebesar 0,234. Sebaliknya, jika 

tingkat kurs mengalami penurunan/pelemahan inflasi juga 

diprediksi mengalami kenaikan sebesar 0,234. Jadi, tanda (+) 

menyatakan arah hubungan yang searah, dimana 

kenaikan/penurunan variabel tingkat kurs akan mengakibatkan 

kenaikan atau penurunan variabel independen (Y) inflasi. 

3. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda ialah suatu alat analisis peramalan 

nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), …., (Xn) dengan 

satu varibel terikat. Asumsi dan arti persamaan regresi linier sederhana 

berlaku pada regresi regresi ganda, tetapi bedanya terletak pada rumusnya, 

sedangkan analisis regresi ganda dapat dihitung dengan aplikasi spss. 
4
 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ridwan, Pengantar Statistik Untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, 

Ekonomi, Dan Bisnis, (Bandung:Alfabeta, 2017), 108 
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Tabel 4.9 

Uji  Regresi Linier Berganda 

No Variabel 

Unstandardized Coefficient Sig. 

B Std. Error 

  3,056 1,959 0,054 

1 Tingkat Bagi Hasil -0,302 -2,674 0,000 

2 JUB 14,575 0,564 0,000 

3 Tingkat Kurs 0,001 1,249 0,000 

 Sumber : Data Sekunder, diolah peneliti, 2019. 

Hasil dari tabel 4.9 tersebut menunjukkan bahwa model persamaan 

regresi linier berganda pada penelitian ini adalah: Y=3,056-

0,302X1+14,575 X2+0,001X3 

a. a=3,056. Nilai konstanta sebesar 3,056 menunjukan bahwa nilai 

variabel bebas (bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs) dalam keadaan 

konstan (tetap) maka inflasi sebesar 3,056 satu satuan. 

b. ßX1= -0,302. Koefisien regresi sebesar 0,302 menyatakan setiap 

penambahan/peningkatan (karena tanda - ) tingkat bagi hasil akan 

menurunkan inflasi sebesar -0,302. Sebaliknya, jika tingkat bagi hasil 

mengalami pengurangan atau penurunan sebesar -0,302 maka inflasi 

akan mengalami peningkatan. Jadi tanda (-) menyatakan arah 

hubungan yang berlawanan, dimana kenaikan atau penurunan 

variabel independen akan mengakibatkan penurunan/kenaikan 

variabel dependen. Nilai signifikan sebesar 0,000 kurang dari 0,005 

menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi 
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c. ßX2=14,575. Koefisien regresi X2 sebesar 14,575 menunjukkan 

bahwa setiap peningkatan (karena tanda +) jumlah uang beredar akan 

mengakibatkan peningkatan terhadap inflasi sebesar 14,575. Dengan 

asumsi variabel-variabel lainnya konstan. Nilai signifikan sebesar 

0,000 kurang dari 0,005 menyatakan bahwa jumlah uang beredar  

berpengaruh sinifikan terhadap inflasi. 

d. ßX3= 0,001. Koefisien regresi X3 sebesar 0,001 menunjukkan bahwa 

setiap penurunan/melemahnya pada variabel tingkat kurs akan 

meningkatkan inflasi. Sebaliknya, jika variabel tingkat kurs 

mengalami penguatan/meningkat akan membuat inflasi menurun. 

Tanda + menyatakan hubungan searah. Nilai signifikan sebesar 0,000 

kurang dari 0,005 menyatakan bahwa tikat kurs berpengaruh sinifikan 

terhadap inflasi. 

4. Uji Hipotesis  

a. Uji t (Parsial) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui variabel independen secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan 

menggunakan α = 5%, yang berarti tingkat keyakinan adalah sebesar 

95%, maka besarnya t tabel adalah 1990. Ketentuan Pengambilan 

Keputusan: 

1) Apabila t hitung > t tabel , maka Ho ditolak, dan H1 diterima 

2) Apabila t hitung< t tabel, maka Ho diterima dan H1 ditolak. 
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Tabel 4.11 

Uji t (Parsial) 

No  Variabel  B t  Sig. 
1 Tingkat bagi hasil  2,661 -2,648 0,000 

-0,464 

2 Jumlah uang beredar 13,8745 5,938 0,000 

6,938 

3 Tingkat Kurs  8,225 6,435 0,000 

0,234 

Sumber: Data sekunder, diolah peneliti, 2019. 

1) Tingkat bagi hasil 

Pada regresi sederhana, angka korelasi (0,225) yang sudah 

dijelaskan saat membahas R, adalah juga angka standardized. 

a) Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel 

dependen (inflasi). 

b) Persamaan regresi (Y= 2,661-0,464X) yang didapat tersebut 

selanjutnya akan diuji apakah memang valid untuk 

memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, akan 

dilakukan apakah tingkat bagi hasil benar-benar dapat 

mempengaruhi inflasi di Indonesia. 

c) Hipotesis berdasarka uji t dirumuskan secara statistik berikut : 

Ha : Pyx ≠ 0 

Ho : Pyx = 0 

Hipotesis bentuk kalimat: 

Ha: Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap inflasi 

Ho: Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi 
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Kaidah keputusan : 

a) Jika nilai t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya signifikan. 

b) Jika nilai t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak signifikan.  

Dalam tabel 4.11 diperoleh t hitung = -2,648. Prosedur 

mencari statistik tabel dengan kriteria: 

a) Tingkat signifikasi (α= 0,05 untuk uji dua pihak. 

b) df atau dk (derajat kebebasan) = N – 2 = 84-2=  82 

sehingga didapat t tabel = 1,990. 

Nilai t hitung > t tabel, atau -2,648 > 1,990. Maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, artinya signifikan. Jadi tingkat bagi 

hasil berpengaruh signifikan terhadap inflasi. 

2) Jumlah Uang Beredar (JUB) 

 Pada regresi sederhana, angka korelasi (6,938) yang sudah 

dijelaskan saat membahas R, adalah juga angka standardized. 

a) Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel 

dependen (inflasi). 

b) Persamaan regresi (Y=13,8745+6,938X) yang didapat tersebut 

selanjutnya akan diuji apakah memang valid untuk 

memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, akan 

dilakukan apakah jumlah uang beredar benar-benar dapat 

mempengaruhi inflasi di Indonesia. 
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c) Hipotesis berdasarka uji t dirumuskan secara statistik berikut : 

Ha : Pyx ≠ 0  

Ho : Pyx = 0 

Hipotesis bentuk kalimat: 

Ha: Jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi 

Ho: Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi. 

Kaidah keputusan : 

a) Jika nilai t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya signifikan. 

b) Jika nilai t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak signifikan.  

Dalam tabel 4.11 diperoleh t hitung =5,938. Prosedur mencari 

statistik tabel dengan kriteria: 

a) Tingkat signifikasi (α= 0,05 untuk uji dua pihak. 

b) df atau dk (derajat kebebasan) = N – 2 = 84-2=  82 sehingga 

didapat t tabel = 1,990. 

Nilai t hitung > t tabel, atau 5,938 > 1,990. Maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya signifikan. Jadi jumlah uang beredar 

berpengaruh signifikan terhadap inflasi. 

3) Tingkat Kurs  

 Pada regresi sederhana, angka korelasi (0,234) yang sudah 
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dijelaskan saat membahas R, adalah juga angka standardized. 

a) Uji t untuk menguji signifikasi konstanta dan variabel 

dependen (inflasi). 

b) Persamaan regresi (Y=8,225+0,234X) yang didapat tersebut 

selanjutnya akan diuji apakah memang valid untuk 

memprediksi variabel dependen. Dengan kata lain, akan 

dilakukan apakah tingkat kurs benar-benar dapat 

mempengaruhi inflasi di Indonesia. 

c) Hipotesis berdasarka uji t dirumuskan secara statistik berikut : 

Ha : Pyx ≠ 0 

Ho : Pyx = 0 

Hipotesis bentuk kalimat: 

Ha: Tingkat kurs berpengaruh signifikan terhadap inflasi 

Ho: Tingkat kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi 

Kaidah keputusan : 

a) Jika nilai t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, artinya signifikan. 

b) Jika nilai t hitung ≤ t tabel, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, artinya tidak signifikan.  

Dalam tabel 4.11 diperoleh t hitung =6,435. Prosedur 

mencari statistik tabel dengan kriteria: 

a. Tingkat signifikasi (α= 0,05 untuk uji dua pihak. 
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b. df atau dk (derajat kebebasan) = N – 2 = 84-2=  82 

sehingga didapat t tabel = 1,990. 

Nilai t hitung > t tabel, atau 6,435 > 1,990. Maka Ho ditolak 

dan Ha diterima, artinya signifikan. Jadi, tingkat kurs berpengaruh 

signifikan terhadap inflasi. 

b. Uji F (Simultan) 

Pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen, uji ini menggunakan nilai F–test. 

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 

diperoleh hasil nilai F–test seperti tampak dalam Tabel Ketentuan 

pengambilan keputusan: 

1) Ho diterima apabila F hitung < F tabel 

2) Ho ditolak apabila F hitung > F tabel 

Tabel 4.10 

Uji F  

Model  Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Regresion 129,741 3 43,247 26,985 0,000 

Sumber: Data Sekunder, diolah peneliti, 2019 

Pada tabel hasil penelitian tabel F hitung 26,985 dan  

menunjukkan nilai signifikasi 0,000 karena tingkat signifikasi lebih 

kecil dari 0,005  dan nilai F hitung > F tabel 26,985 > 2,32 maka H0 

ditolak dan Ha diterima secara bersama-sama variabel independen 

bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs dikatakan berpengaruh terhadap 
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variabel dependen inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs berpengaruh 

secara simultan terhadap inflasi 

C. Koefisien Determinan (R2) 

Tabel 4.12 

Koefisien Determinan 

No  R  R Square Adjusted R Square 

1 0,710 0,504 0,485 

Sumber: Data Sekunder, Diolah peneliti, 2019. 

Berdasarkan data yang didapat dari tabel tersebut dapat diketahui R 

Square (R2 ) 0,504 nilai koefesien determinasi yang telah disesuaikan dengan 

(Adjusted R Square) adalah sebesar 0,484 artinya inflasi dapat dipengaruhi dan 

dapat dijelaskan oleh tingkat bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs sebesar  50,4%. 

Sedangkan sisanya  49,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada 

dalam penelitian ini. 

D. Pembahasan  

1. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Terhadap Inflasi 

Dalam analisis yang telah dilakukan pada analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi berganda di atas dapat disimpulkan dengan 

persamaan Y=2,166-0,464 serta Y= 3,056-0,302 dan koefisen signifikan 

0,000 < 0,005 menyatakan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap 

inflasi. Dengan uji t yang telah dilakukan thitung > ttabel -2,648> -2,617 > 

1,990 dengan nilai signifikan koefisien regresi < 0,005. Maka dapat 

disimpulkan Ho ditolak H1 diterima. Jadi, tingkat bagi hasil berpengaruh 

signifikan terhadap inflasi. Tanda (-) pada persamaan regresi menyatakan 
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arah hubungan yang berlawanan, dimana kenaikan/penurunan variabel 

tingkat bagi hasil akan mengakibatkan penurunan atau kenaikan variabel 

independen (Y) inflasi. 

Teori Keynes mengatakan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi 

akan menurunkan inflasi dikarenakan masyarakat cenderung menyimpan 

uang-uang mereka di bank umum dan berharap mendapatkan bunga dari 

simpanan mereka sehingga jumlah uang beredar berkurang dan inflasi 

turun.  

Seperti halnya tingkat suku bunga, nisbah/tingkat bagi hasil juga 

digunakan  perbankan syariah sebagai salah satu tolak ukur investasi 

maupun penyimpanan tabungan, dalam perbankan syariah faktor yang 

menyebabkan rendahnya bagi hasil disebabkan oleh beberapa hal, beberapa 

alasan tersebut salah satunya yaitu pembiayaan yang bersifat konsumsi, 

semakin tinggi konsumsi maka bagi hasil rendah.
5
 Jika bagi hasil rendah ini 

akan berpengaruh terhadap keinginan nasabah untuk menyimpan dananya 

dalam bentuk deposito akan menurun pula. karena nasabah cenderung 

menginvestasikan dananya sesuai dengan tingkat keuntungan yang akan 

diperoleh. Jika nasabah enggan untuk menabung dan lebih memilih 

menyimpan uang mereka sendiri maka akan menyebabkan jumlah uang 

beredar meningkat yang menyebabkan harga barang akan naik dan 

meluas jika terjadi secara terus-menurus maka akan menyebabkan  inflasi. 

Sebaliknya jika tingkat bagi hasil tinggi maka inflasi bisa turun karena 

                                                           
5
James Endarjuna, Pengaruh Inflasi, Bagi Hasil, Dan Suku Bunga Terhadap 

Permintaan Pembiayaan Konsumtif Bank Syariah, (Surakarta:IAIN Surakarta,2016), 24  
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masyarakat cenderung menginvestasikan uang mereka.  

Hasil penelitian ini sama dengan teori yang telah dikemukakan 

oleh Keynes maupun dalam penelitian terdahulu oleh james endarjuna 

dimana dalam penelitian ini jika tingkat bagi hasil naik maka inflasi juga 

akan turun, sesuai dengan data pada tahun 2012 dan 2013 data pada tahun 

2012 menyatakan bahwa tingkat bagi hasil meningkat 14,90 % sedangkan 

inflasi juga menurun sebesar 4,30 % sedangkan pada tahun 2013 tingkat 

bagi hasil menurun sebesar 14,40 % sehingga inflasi naik sebesar 8,38 % 

Dari analisis di atas  dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil 

dapat mempengaruhi inflasi jika tingkat bagi hasil tinggi maka inflasi 

cenderung turun. Sedangkan jika tingkat bagi hasil rendah maka inflasi 

naik. Maka hasil analisis ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang 

menyatakan bahwa tingkat bagi hasil dapat mempengaruhi inflasi secara 

signifikan. 

2. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Inflasi 

Berdasarkan hasil penelitian analisi regresi linier sederhana dan 

regresi berganda dengan persamaan Y= 13,8745 + 6,938X dan Y=3,056 

+ 14,575X dan koefisien signifikan < 0,005 menyatakan bahwa jumlah 

uang beredar berpengaruh terhadap inflasi. Dengan uji t, uji t hitung > t 

tabel  7,550>5,938 >1,990 maka Ho ditolak dan H2 diterima dengan 

kesimpulan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi.  

Inflasi ditentukan oleh pertambahan jumlah uang beredar dan 
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oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai kenaikan harga dimasa 

yang akan datang. Apabila masyarakat sudah beranggapan demikian, 

maka tidak ada kecenderungan untuk menyimpan uang tunai lagi dan 

mereka lebih suka menyimpan harta kekayaan dalam bentuk barang. 

Hal ini juga sesuai dengan faktor penyebab terjadinya inflasi Demand 

pull Inflation, yaitu inflasi yang ditimbulkan karena permintaan 

masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat sehingga menaikkan 

harga – harga secara umum.  

Dari analisis di atas dapat simpulkan bahwa permintaan barang 

yang terlalu kuat disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang 

meningkat, dengan meningkatnya pendapatan jumlah uang beredarpun 

terlalu banyak beredar di masyarakat karena masyarakat dengan 

mudahnya untuk berbelanja barang-barang dan permintaan barang-

barangpun meningkat dan terjadilah inflasi. Maka analisis ini sesuai 

dengan hasil analisis yang menyatakan jumlah uang beredar meningkat 

akan menyebabkan inflasi meningkat.  

Hal ini sesuai dengan teori kuantitas, teori ini mengatakan bahwa 

inflasi bisa terjadi kalau ada penambahan volume jumlah uang. Bila 

jumlah uang beredar tidak bertambah, inflasi akan berhenti dengan 

sendirinya, jadi inflasi bersumber pada penanggulangan jumlah uang 

beredar. Jumlah uang beredar bertambah, maka akan terjadi inflasi. 

Hasil ini bertentangan dengan penelitian Suhesti Ningsih, (2017) 

dengan judul penelitian Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku 
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Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Inflasi Di Indonesia Periode 2014-

2016 menunjukkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap inflasi. 

3. Pengaruh Tingkat Kurs Terhadap Inflasi 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat dilihat 

bahwa tabel t dari nilai uji t hitung dan t tabel jika t hitung > t tabel 

maka ho ditolak dan H3 diterima. Dengan koefisien signifikan 0,000 < 

0,005 maka variabel tingkat kurs berpengaruh signifikan. Dalam tabel t 

hitung berdasarkan hasil analisis uji t  t hitung > t tabel 6,435 > 1,990. 

Maka dapat disimpulkan Ho ditolak dan H3 diterima jadi, tingkat kurs 

berpengaruh signifikan terhadap inflasi.  

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs 

adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau 

dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang 

asing
6
. Ketidakstabilan tingkat kurs akan mempengaruhi pola 

pembentukan harga oleh perusahaan dan ekspektasi inflasi masyarakat. 

Semakin melemah tingkat kurs dapat mempengaruhi komponen ekspor 

dan impor. Misalkan semakin melemah nilai suatu mata uang negara 

(misalnya Rupiah terhadap Dollar Amerika), maka kurs rupiah yang 

melemah dapat menyebabkan impor menjadi berkurang karena 

dibutuhkan lebih banyak mata uang asing untuk mendapatkan barang 

                                                           
6
 Sukirno, Sadono,  Makroekonomi: Teori Pengantar. Edisi Ketiga, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), 397 
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yang sama.
7
  

Dengan adanya melemahnya nilai tukar (tingkat kurs mata uang) 

maka akan meyebabkan naiknya biaya proses produksi sehingga akan 

mempengaruhi tingkat harga domestik yang akan meningkatkan inflasi. 

Dengan melemahnya rupiah akan menyebabkan harga bahan baku yang 

diimpor menjadi relatif lebih mahal serta akan mempengaruhi pola 

pembentukan harga produk oleh perusahaan yang akhirnya dapat 

mendorong inflasi dari segi cost push atau dari segi biaya. Jadi dengan 

semakin melemahnya rupiah maka akan menyebabkan tingkat inflasi 

untuk tinggi pula begitu juga sebaliknya jika rupiah menguat maka 

inflasi akan stabil.  

4. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil, Jumlah Uang Beredar, Tingkat Kurs 

Terhadap Inflasi. 

Berdasarkan hasil analisis Uji F dapat dilihat dalam F tabel 

bahwa F hitung 26,985 dan menujukkan nilai signifikasi 0,000 < 0,005 

dan nilai F hitung > F tabel 26,985 > 2,32 maka Ho ditolak dan H4 

diterima. secara bersama-sama variabel independen bagi hasil, JUB, 

dan tingkat kurs dikatakan berpengaruh terhadap variabel dependen 

inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat bagi hasil, jumlah uang 

beredar, dan tingkat kurs berpengaruh secara simultan terhadap inflasi. 

Salah satu yang menjadi dasar penyebab inflasi dikarenakan 

kesenjangan antara kelebihan permintaan agregat dalam perekonomian 

                                                           
7
 Ibid, 400  
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yang tidak mampu diimbangi penawaran agregat dalam perekonomian 

tersebut. Bagi negara Indonesia, inflasi yang tinggi harus dihindari agar 

momentum pembangunan yang sehat dan semangat dalam dunia usaha 

dapat tetap terpelihara. Hal yang harus dilakukan yaitu pembenahan 

pada sektor riil agar dapat mengatasi inflasi di Indonesia.Penyebab 

inflasi dari sisi permintaan antara lain uang beredar. Penawaran uang 

yang ditawarkan kepada masyarakat harus sesuai kebutuhan atau 

permintaan masyarakat. Apabila penawaran uang berlebihan dari 

kebutuhan atau permintaan masyarakat akan menyebabkan inflasi. 

Begitu pula dengan tingkat kurs jika kurs melemah maka harga-harga 

barang baku impor akan menjadi lebih mahal sehingga diperlukan 

rupiah yang lebih banyak guna untuk membeli bahan baku impor. 

Dengan melemahnya kurs akan mempengaruhi pola pembentukan harga 

produk oleh perusahaan yang dapat mendorong terjadinya inflasi. 

Tingkat bagi hasil menjadi tolak ukur kegiatan perekonomian 

khususnya pada sektor syariah yang dapat berpengaruh terhadap 

perputaran arus keuangan perbankan, inflasi, investasi serta pergerakan 

currency pada suatu negara. Dalam menaikkan dan menurunkan tingkat 

bagi hasil harus berpihak dan memprioritaskan pada kesejahteraan 

rakyat dalam negeri. Tingkat bagi hasil dapat digunakan sebagai salah 

satu alat kebijakan moneter dalam pengendalian inflasi dari segi 

ekonomi syariah yang tidak merugikan masyarakat. 
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Pembenahan inflasi di Indonesia jika hanya dilakukan dengan 

instrumen-instrumen moneter yang bersifat jangka pendek tidak akan 

cukup mengatasai permasalahan inflasi. Hal yang harus dilakukan yaitu 

pembenahan pada sektor riil agar dapat mengatasi inflasi di Indonesia 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 

tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs terhadap inflasi di 

indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini 

ditujukkan dengan analisis regresi sederhana dan berganda yang 

menunjukkan nilai signifikasi 0,000 < 0,005. Serta uji t hitung lebih besar 

dari t tabel. t hitung > t tabel -2,648 > 1,990 maka hipotesis diterima yang 

berarti tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap inflasi.  

2. Jumlah uang beredar secara parsial berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini 

ditujukkan dengan analisis uji t yang menujukkan t hitung > t tabel 5,938 > 

1,990 serta signifikasi kurang dari 0,000 maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis diterima yang berarti jumlah uang beredar berpengaruh signifikan 

terhadap inflasi. 

3. Tingkat kurs Tingkat kurs tabel t dari nilai t hitung dan nilai t tabel. Jika t hitung 

> t tabel maka disimpulkan H0 ditolak, dari hasil perbandingan ini 

menunjukan t hitung 6435 > t tabel 1,990 maka disimpulkan menolak Ho, 

artinya koefisien regresi tingkat kurs berpengaruh signifikan terhadap 

inflasi.  

4. Variabel tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs terhadap 

inflasi berpengaruh simultan terhadap inflasi. Tabel F hitung dapat dilihat 
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tabel F hitung 26,985 dan  menunjukkan nilai signifikasi 0,000 karena 

tingkat signifikasi lebih kecil dari 0,05  dan nilai F hitung > F tabel 2,32 

maka Ho ditolak dan H4 diterima secara bersama-sama variabel 

independen bagi hasil, JUB, dan tingkat kurs dikatakan berpengaruh 

terhadap variabel dependen inflasi. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs berpengaruh secara 

simultan terhadap inflasi. 

B. Saran  

 Setelah adanya penelitian terhadap pengaruh tingkat bagi hasil, JUB, 

dan tingkat kurs merujuk dari hasil penelitian pada kesimpulan bahwa 

tingkat bagi hasil, jumlah uang beredar, dan tingkat kurs dapat berpengaruh 

terhadap inflasi baik itu berdampak untuk meningkatkan atau menurunkan 

terhadap inflasi. Menjaga kestabilan ekonomi dengan kebijakan moneter 

yang stabil saran saya untuk tingkat bagi hasil dalam kesimpulan disebutkan 

bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi 

dimana nanti jika tingkat bagi hasil menurun maka inflasi naik begitu juga 

sebaliknya maka saran saya hendaknya pemerintah mulai memperhitungkan 

tingkat bagi hasil sebagai salah satu kebijakan moneter yang dapat 

mempengaruhi inflasi. Selanjutnya jumlah uang beredar maka saran saya 

seharusnya pemerintah harus tetap menjaga kestabilan jumlah uang beredar 

dengan cara menerapkan pasar-pasar murah untuk menjaga kestabilan 

inflasi. Tingkat kurs saran saya pemerintah hendaknya memperbanyak dan 

menerapkan produk lokal untuk konsumsi masyakarat. 
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