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Pada kurun waktu 1996-2001, Indonesia mengalami goncangan
ekonomi dahsyat yang sering disebut dengan krisis ekonomi. Seluruh
bangunan perekonomian yang dimiliki Indonesia terguncang hebat.
Lembaga keuangan banyak yang bangkrut, produksi nasional turun,
dan harga terus membumbung tinggi. Pada kesempatan kali ini kita
akan memfokuskan diri pada inflasi. Akan tetapi, sebelum masuk
pada inflasi, pembahasan akan diawali dengan indeks harga, karena
indeks harga merupakan salah satu dasar perhitungan yang
digunakan untuk menentukan inflasi suatu negara.

INDEKS HARGA

Dari waktu ke waktu, suatu perekonomian pasti selalu mengalami
kemajuan atau kemunduran. Di suatu saat, produksi meningkat,
tetapi di saat lain menurun. Begitu pula dengan keuntungan
perusahaan, harga barang, dan biaya hidup maupun pendapatan
nasional. Untuk melakukan perbandingan antara variabel yang sama
(misal: produksi, keuntungan, harga, dan sebagainya) dalam dua
waktu yang berbeda, diperlukanlah sebuah angka indeks. Melalui
angka indeks, kita dapat mengetahui maju mundurnya suatu usaha
atau kegiatan, naik turunnya pendapatan, harga, dan sebagainya.

Bayangkan jika kita dihadapkan pada data sebagai berikut.
Penjualan eceran pada tahun 2001 adalah Rp 200.000.000 dan
penjualan pada tahun 2003 adalah Rp 250.000.000. Peningkatan
sebesar Rp 50.000.000 itu nampaknya sangatlah besar. Namun jika
penjualan pada tahun 2003 tersebut dinyatakan dalam sebuah indeks
berdasarkan penjualan tahun 2001, ternyata peningkatannya tersebut
kurang dari 1 persen saja. Melalui pembuatan angka indeks, kita
dapat mengukur secara kuantitatif terjadinya perubahan dalam
periode waktu yang berlainan, antara lain indeks harga untuk
mengukur perubahan harga, indeks produksi untuk mengetahui
perubahan kegiatan produksi, indeks biaya hidup untuk mengukur
tingkat inflasi, dan sebagainya.

Apa sebenarnya yang dimaksud dengan angka indeks? Sejauh
manakah pentingya angka indeks? Untuk menjawab pertanyaan
tersebut, pada bab ini kita akan membahas secara lebih rinci
mengenai pengertian, peranan, jenis, serta cara penyusunan angka
indeks. Pembahasan akan lebih dikhususkan pada angka indeks
yang paling banyak mendapatkan perhatian dari pemerintah,
masyarakat umum, dan pengusaha, yaitu indeks harga.

T U J U A N  P E M B E L A J A R A N

Setelah mempelajari bab ini kamu diharapkan dapat:

• Mendeskripsikan indeks harga terkait dengan jenisnya serta menguasai metode
perhitungannya

• Mendeskripsikan inflasi serta mengetahui jenis-jenis inflasi
• Membedakan teori-teori inflasi dari berbagai sudut pandang
• Mendeskripsikan perbedaan deflasi, devaluasi, depresi, apresiasi, dan revaluasi

dan hubungannya dengan inflasi

■ KATA KUNCI:

• Penyusunan angka indeks
• Sumber dan syarat perbandingan

data
• Jenis indeks harga
• Metode perhitungan

▲ Gambar 8.1 Di Indonesia, lembaga yang
banyak menghasilkan data-data statistik adalah
Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data-data
tersebut antara lain kita dapat mengukur tingkat
inflasi.
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Pengertian Indeks Harga

Penyusunan angka indeks bukanlah inovasi terbaru. Pada tahun
1764, seorang warga negara Italia bernama G. R. Carli telah dianggap
sebagai orang pertama yang melaporkan angka indeks. Angka-angka
indeks yang disusunnya tersebut digabungkan dalam laporan yang
dibuatnya mengenai fluktuasi harga di Eropa pada tahun 1500
sampai 1750. Saat ini, berbagai pihak seperti organisasi, lembaga,
perusahaan, pemerintahan maupun individu, selalu terlibat dalam
pembuatan atau paling tidak pemantauan dan analisis angka-angka
indeks tertentu.

Telah disinggung bahwa tujuan pembuatan angka indeks salah
satunya adalah untuk mengukur secara kuantitatif terjadinya
perubahan dalam periode waktu yang berlainan. Angka indeks dapat
mengukur perubahan relatif berbagai hal, mulai dari harga, kuantitas,
nilai, atau hal-hal lainnya yang menjadi pusat perhatian. Secara
umum, tiga perubahan sebagai berikut dapat dianalisa dengan meng-
gunakan angka indeks.

1. Sekumpulan atau sederetan nilai sebuah karakteristik dalam
waktu yang bersamaan dan tempat yang bersamaan. Sebagai
contoh, harga beras di suatu kota selama tahun 1995 sampai
dengan tahun 2000, penjualan makanan ringan di sebuah
swalayan dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999.

2. Dua buah atau Iebih karakteristik pada tempat dan waktu yang
sama. Sebagai contoh, pertambahan penduduk dibandingkan
dengan pertambahan panen padi selama tahun 1990 sampai
dengan 1995.

3. Nilai sebuah karakteristik di beberapa tempat yang berlainan
pada waktu yang sama. Sebagai contoh, biaya hidup sehari-
hari di kota Jakarta dibandingkan dengan biaya hidup sehari-
hari di kota Surabaya pada tahun 2000.

Secara ringkas dapat kita katakan bahwa angka indeks angka indeks angka indeks angka indeks angka indeks adalah
sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang
mengukur satu variabel pada suatu waktu atau lokasi tertentu relatif
terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi
lainnya. Melalui angka indeks, perbandingan data-data yang tidak
serupa dapat lebih mudah untuk dilakukan. Indeks juga memudah-
kan kita dalam membaca perubahan dalam data karena indeks dibuat
dalam persen. Dengan demikian, perubahan yang terlihat besar
secara absolut, akan lebih mudah untuk dipahami dan dibaca.

Penyusunan Angka Indeks

Beberapa persoalan penting dan perlu diperhatikan dalam penyu-
sunan angka indeks adalah sebagai berikut.

■ Perumusan Tujuan Penyusunan Angka IndeksPerumusan Tujuan Penyusunan Angka IndeksPerumusan Tujuan Penyusunan Angka IndeksPerumusan Tujuan Penyusunan Angka IndeksPerumusan Tujuan Penyusunan Angka Indeks. . . . . Pada saat menyu-
sun angka indeks, penting untuk diperhatikan di awal adalah
perumusan tujuan dari penyusunan angka indeks, karena perumusan
ini akan menentukan data apa yang diperlukan dan bagaimana data
tersebut diolah. Sebagai contoh, kita akan membandingkan perkem-
bangan harga beras di pulau Jawa dan Madura dari tahun 1997
sampai dengan 2003. Dari tujuan seperti ini, maka kita dapat menen-
tukan mana data yang diperlukan.
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Seperti telah dijelaskan pada pengertian indeks harga, penyusun-
an angka indeks bertujuan untuk mengukur perubahan dan mem-
bandingkan berbagai variabel ekonomi dan sosial. Sebagai contoh,
kita akan melakukan penyusunan indeks harga beras di pasar
pedesaan pulau Jawa dan Madura dari tahun 1997 sampai dengan
2003 berdasarkan harga beras di tahun 1999. Dengan demikian,
kita memerlukan data harga-harga beras di pasar pedesaan Jawa
dan Madura dari tahun 1999 sampai 2003. Bila data tersebut tidak
tersedia, maka pengukuran tidak mungkin dilakukan. Data. Karena
harga-harga beras setiap tahun diukur relatif terhadap harga beras
tahun 1999, maka harga beras tahun 1999 dianggap sebagai dasar
perbandingan atau tahun dasar (base year). Harga-harga tahun
lainnya dianggap sebagai tahun-tahun tertentu (given year) yang
harus dibandingkan dengan harga tahun 1999. Harga tahun 1999
sebagai tahun dasar dianggap 100.

■ Sumber dan Syarat Perbandingan Data. Sumber dan Syarat Perbandingan Data. Sumber dan Syarat Perbandingan Data. Sumber dan Syarat Perbandingan Data. Sumber dan Syarat Perbandingan Data. Untuk membuat angka
indeks, kita memerlukan sumber data yang akurat. Data yang tidak
akurat akan menghasilkan angka indeks yang menyesatkan. Akan
tetapi, kadang-kadang karena kurang lengkapnya data dan suatu
sumber, data sejenis harus diambil dari sumber yang berbeda
sehingga tidak memenuhi syarat perbandingan. Misalnya, data Badan
Pusat Statistik mengenai harga eceran bahan pangan dan sandang
mungkin berbeda unitnya dengan data yang diambil dari Departemen
Perindustrian atau dari penelitian lainnya. Bila kita menggunakan
data dari berbagai sumber maka unitnya harus disesuaikan dan
perlu perumusan berbagai istilah dan sumber, yang berbeda. Hal
ini harus diteliti secara seksama, karena mungkin saja dua sumber
menggunakan istilah yang sama dengan definisi yang berbeda.
Berikut adalah syarat-syarat perbandingan data.

1. Untuk penyusunan indeks harga, tiap komoditi harus memiliki
kualitas yang sama atau mendekati sama selama periode
perbandingan. Bila kualitas komoditi yang dipakai untuk
penyusunan indeks harga tidak sama, mungkin kenaikan dan
penurunan harga tersebut disebabkan oleh perubahan kualitas,
bukan oleh perubahan harga.

2. Sumber data harus sama. Data yang berasal dari berbagai sumber
akan sukar sekali diperbandingkan karena metode penyusunan-
nya mungkin berbeda. Perumusan yang berbeda mengenai istilah
tertentu akan menghasilkan angka yang berbeda pula. Misalnya,
data dari sumber A mengatakan bahwa perusahaan besar adalah
perusahaan yang karyawannya lebih dari seratus orang, semen-
tara sumber B mengatakan bahwa perusahaan besar adalah
perusahaan yang mempunyai modal di atas Rp500 juta. Bila
terjadi perbedaan seperti ini, maka perbandingan tidak dapat
dilakukan.

■ Pemilihan Periode DasarPemilihan Periode DasarPemilihan Periode DasarPemilihan Periode DasarPemilihan Periode Dasar. . . . . Jika kita melakukan perbandingan secara
pasangan, berarti kita membandingkan harga dalam dua periode.
misalnya, kita akan membandingkan harga kopi pada tahun 2002
dengan harga kopi pada tahun 2003. Dalam hal itu, tahun 2002
dipakai sebagai tahun dasar, sementara tahun 2003 merupakan tahun
tertentu. Tahun dasar dinyatakan dengan 100 karena kita
menganggap harga tahun 2002 sebesar 100%. Angka indeks tahun
1995 (given year) diukur besar kecilnya terhadap tahun 2002 = 100.
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Umumnya, pemilihan tahun dasar pada perbandingan secara
pasangan tidaklah sukar, tetapi agak sukar pada perbandingan
berangkai dan sering menimbulkan persoalan.

Ketentuan-ketentuan mengenai pemilihan tahun dasar antara
lain sebagai berikut.

1. Sebaiknya yang menjadi tahun dasar adalah tahun yang keadaan
perekonomiannya stabil. Tahun yang mengalami fluktuasi
dengan hebat tidak dipakai sebagai tahun dasar.

2. Sebaiknya tahun yang diambil sebagai tahun dasar tidak terlalu
jauh dan tahun-tahun yang hendak diperbandingkan.

Semakin jauh tahun dasar yang dipergunakan sebagai dasar
perbandingan, semakin kabur pula sifat perbandingannya. Oleh
karena itu, perubahan tahun dasar biasanya dilakukan setiap lima
tahun sekali. Tahun dasar dapat juga diambil darin kejadian atau
periode yang penting dari suatu peristiwa tertentu. Jika tahun
tersebut diambil sebagai tahun dasar maka perkembangan periode-
periode selanjutnya akan diukur atas periode/kejadian yang penting
tersebut.

■ Pemilihan Timbangan (Pemilihan Timbangan (Pemilihan Timbangan (Pemilihan Timbangan (Pemilihan Timbangan (WeightWeightWeightWeightWeight). ). ). ). ). Timbangan atau bobot merupakan
ukuran yang dapat mencerminkan betapa pentingnya suatu angka
relatif terhadap angka-angka lainnya. Kalau tidak ada timbangan,
angka-angka indeks kurang bermanfaat untuk pengukuran perubahan
maupun untuk alat perbandingan.

Jenis Indeks Harga

Berikut adalah beberapa jenis indeks harga sebagaimana dapat kita
jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

■ Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga Konsumen. Indeks Harga Konsumen. Seperti terkandung dalam namanya,
indeks harga konsumen mengukur perubahan harga sekelompok
besar barang konsumsi yang dibeli konsumen. Di Amerika Serikat,
lndeks Harga Konsumen (IHK) berisi 400 jenis produk, termasuk
bola golf, hamburger, jasa pemakaman, atau pun biaya dokter gigi.
Sementara di Indonesia, menurut buku Statistik Indonesia yang
dikeluarkan BPS pada tahun 2002, IHK mencakup 249 sampai 353
jenis komoditi yang dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil
Survey Biaya Hidup (SBH) di 44 kota besar di Indonesia. Semua
komoditi tersebut dikelompokkan menjadi tujuh kelompok besar,
yaitu bahan makanan, makanan jadi, rokok dan tembakau, peru-
mahan, sandang, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga,
serta transportasi dan komunikasi. Sebagai pembanding dengan
negara lain, Tabel 8.1 menyajikan perkembangan IHK negara-negara
ASEAN untuk kurun waktu 1996-2002.

IHK merupakan salah satu indeks harga yang sering digunakan
karena memiliki fungsi yang cukup besar dalam  analisa ekonomi.
Secara ringkas, IHK memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut.
1. IHK memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh

perubahan harga terhadap daya beli mereka.

2. IHK merupakan satu indikator ekonomi dan tingkat inflasi.

3. IHK dapat digunakan untuk menentukan daya beli mata uang
tertentu.



Ekonomi SMA/MA Jilid 1162

■ Indeks Harga Perdagangan BesarIndeks Harga Perdagangan BesarIndeks Harga Perdagangan BesarIndeks Harga Perdagangan BesarIndeks Harga Perdagangan Besar. . . . . Pada indeks harga perdagangan
besar (IHPB) harga yang dipergunakan adalah harga produsen. Indeks
itu berguna untuk mengukur perubahan harga selama dua periode,
bukan perubahan kualitas, kuantitas, atau penjualan. Barang-barang
yang diukur dengan indeks harga perdagangan besar adalah bahan
mentah dan barang jadi yang diperjualbelikan di pasar primer. Jenis
barang-barang yang dipergunakan dalam IHPB harus diklasifikasikan
ke dalam sektor-sektor tertentu yang dapat dibagi lagi ke dalam
subsektor sebagai berikut.

1. Sektor pertanian dengan subsektor bahan makanan, tanaman
perdagangan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perkayuan

2. Sektor pertambangan dan galian dengan subsektor batubara,
aspal, pasir, batu kali, dan kerikil.

3. Sektor industri dengan subsektor tekstil, pakaian jadi, barang-
barang dan kulit, makanan, minuman, kertas, barang cetakan,
karet, dan plastik.

Badan Pusat Statistik (BPS) biasanya menerbitkan laporan indeks
harga perdagangan besar di sektor barang-barang ekspor, barang-
barang impor, dan bahan bangunan secara berkala.

■ Indeks Harga yang Dibayar dan Diterima Petani. Indeks Harga yang Dibayar dan Diterima Petani. Indeks Harga yang Dibayar dan Diterima Petani. Indeks Harga yang Dibayar dan Diterima Petani. Indeks Harga yang Dibayar dan Diterima Petani. lndeks harga
yang dibayar dan diterima petani merupakan indeks harga barang-
barang yang dibeli dan dibayar oleh petani, baik untuk proses
produksi maupun untuk biaya hidupnya. Jika dalam indeks harga
itu ikut dihitung pajak, gaji buruh tani, dan bunga hipotik yang
dibayar oleh para petani, maka indeks harga yang diperoleh disebut
indeks paritas. Indeks harga yang diterima petani meliputi pendapat-
an yang diterima petani, sebesar 95% dari seluruh penerimaan dalam
bentuk uang hasil penjualan produk agrarianya.

Pada indeks harga yang dibayar petani ada dua kategori penting:
(1) indeks pembelanjaan untuk konsumsi rumah tangga dan; (2)
indeks pembelanjaan untuk produksi. Indeks harga yang dibayar
petani digunakan untuk mengukur perubahan harga dan dipengaruhi
oleh perubahan kualitas barang-barang yang disimpan oleh para
pedagang. Perbandingan antara indeks harga yang diterima dan
dibayar petani disebut sebagai Nilai Tukar Petani (NTP). NIP
merupakan salah satu indikator yang secara tidak langsung dapat
menunjukkan tingkat kesejahteraan petani.

TABEL 8.1
Indeks Harga Konsumen Negara ASEAN 1996 – 2002

Negara Tahun
Dasar 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Brunei - 118.75 120.78 120.28 121.15 121.65 122.40 -

Cambodia 1994 110.76 120.76 137.25 142.79 141.65 143.12 148.23

Indonesia 1996 100.00 106.19 167.81 202.63 210.27 234.46 262.31

Lao, PDR Dec-99 16.55 20.27 38.55 88.02 108.37 116.64 -

Malaysia 2000 88.96 91.16 96.23 98.56 99.99 101.41 103.24

Myanmar 1995 116.28 150.81 228.45 272.46 270.20 327.21 -

Philippines 1994 117.76 124.65 136.77 145.94 152.27 161.58 166.59

Singapore 97-98 1/ 98.03 100.02 99.74 99.77 101.11 102.15 101.72

Thailand 1994 8762 92.51 100.29 10029 101.85 103.54 104,17

Vietnam 1995 105.68 109.05 121.78 121.78 119.73 119,21 -

Source: ASCU Database
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TABEL 8.2

Indeks Harga Agregatif Tidak Tertimbang

Pada perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang, keseluruh-
an harga dalam tahun tertentu dinyatakan sebagai persentase dari
keseluruhan harga komoditi dalam setahun. Indeks harga itu
membandingkan perubahan harga rata-rata pada tahun tertentu
terhadap harga pada tahun-tahun sebelumnya yang diambil sebagai
tahun dasar.

Rumus perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang
adalah sebagai berikut.

I
P

P
A

n    = ×Σ
Σ 0

100

di mana:
IA = Indeks agregatif sederhana
Pn = Harga tahun tertentu
P0 = Harga tahun dasar

= Penjumlahan

Metode Perhitungan Indeks Harga

Secara umum, ada dua metode untuk menentukan indeks harga: (1)
metode agregatif tidak tertimbang dan; (2) metode agregatif
tertimbang. Metode agregatif tertimbang dibagi lagi menjadi metode
Laspeyres, metode Paasche, dan metode tahun khas. Peraga 8.1
memperlihatkan bagan metode perhitungan indeks harga.

PERAGA 8.1

Beberapa metode perhitungan
indeks harga

Harga Rata-rata Bahan Pokok di Pasar,

Tahun 1995 -  2003 dalam Rupiah

No Jenis Bahan Pokok 1994 1995 2003

1 Beras (kg) 800 825 3.400

2 Telur (kg) 1.000 1.150 6.500

3 Minyak Goreng (liter) 900 915 5.100

4 Gula Pasir (kg) 600 600 4.000

5 Garam (bata) 90 95 550

6 Minyak Tanah (liter) 50 55 700

7 Sabun Cud (batang) 85 88 1 .000

8 Tekstil (meter) 1.200 1.300 9.000

9 Batik (helai) 2.600 2.800 12.000

Jumlah 7.325 7.828 42.250

Sumber: Riset Pasar

Metode Perhitungan Indeks Harga

Indeks Harga Agregatif
Tertimbang

Indeks Harga Agregatif
Tidak Tertimbang

Metode
Paasche

Metode
Laspeyres

Metode
Tahun Khas
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Sebagai contoh, perhatikan Tabel 8.2 tentang harga rata-rata
sembilan macam bahan pokok di pasar untuk tahun 1995-2003.
Harga-harga ini merupakan harga rata-rata tahunan dalam nupiah.
Jika indeks harga tahun 1995 = 100, indeks harga tahun 2003 =

32 900

7 828

.

.
 ×  100 = 539.7.

Dari hasil penyusunan indeks harga tahun 1995 di atas, harga
rata-rata sembilan bahan pokok pada tahun 2003 adalah 539.7%
dari tahun 1995. Hal itu berarti harga rata-rata sembilan bahan
pokok mengalami kenaikan sebesar 539.7% jika dibandingkan
dengan harga tahun 1995.

Meskipun metode agregatif tidak tertimbang memiliki kelebihan
karena kemudahan dalam pemakaiannya, namun metode itu
memiliki dua kekurangan yang membuatnya kurang memuaskan.
Metode ini tidak memperhitungkan arti penting secara relatif ber-
bagai komoditi, sehingga barang-barang kebutuhan pokok memiliki
bobot yang sama dengan barang yang lain. Padahal perubahan harga
barang-barang kebutuhan pokok akan direspon lebih oleh konsumen
dibandingkan dengan barang-barang lain. Selain itu, unit-unit khas
yang dipakai dalam pencatatan harga seperti liter, gram, meter, dan
lain-lain, ikut masuk dalam perhitungan indeks, sehingga mem-
pengaruhi nilai indeks.

Indeks Harga Agregatif Tertimbang

Berbeda dengan indeks harga tidak tertimbang, indeks harga agregatif
tertimbang menggunakan timbangan (weighted) dalam perhitungan-
nya. Setidaknya ada tiga macam metode dalam penghitungan indeks
ini: (1) metode Laspeyres; (2) metode Paasche dan; (3) metode tahun
khas.

Buku ini hanya membahas cara Laspeyres yang dikembangkan
oleh Etienne Laspeyres pada akhir abad ke-18. Perhitungan indeks
Laspeyres banyak dipergunakan oleh berbagai lembaga dalam
menghitung angka indeks harga, termasuk oleh Badan Pusat Statistik.
Metode Laspeyres menggunakan jumlah (kuantitas) barang pada
tahun dasar sebagai timbangan terhadap harga. Jumlah (kuantitas)
barang merupakan faktor pengali untuk harga-harga barang yang
indeksnya sedang dicari. Cara itu dipakai untuk mengetahui per-
ubahan harga dengan menganggap kuantitas barang tidak berubah
dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Pada metode itu, pengaruh
perubahan kuantitas barang ditiadakan.

Rumus untuk menghitung indeks Laspeyres adalah sebagai
berikut.

I
P Q

P Q
L

n    = ×Σ
Σ

0

0 0

100

di mana:
IL = Indeks Laspeyres yang sedang dicari
Pn = Harga-harga pada tahun tertentu
P0 = Harga-harga pada tahun dasar
Q0 = Banyak barang pada tahun dasar

Sebagai contoh dari penggunaan indeks Laspeyres, mari
perhatikan Tabel 8.3 yang menunjukkan harga dan produksi
perdagangan grosir rata-rata dari suatu negara untuk susu, mentega,
dan gula pada tahun 1990, 1991, dan 1995. Berdasarkan Tabel 8.3,
hitunglah indeks harga perdagangan grosir agregatif tertimbang
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TABEL 8.1

Jawab:
a. Untuk tahun dasar 1990

I
P Q

P Q
L

n    

 
(  )  (  )

(  )  (  )
  

 
( , )( . ) ( , )( . ) ( , )( . )

( , )( . ) ( , )( . ) ( , )( . )

= ×

= ×
×

×

= + +
+ +

Σ
Σ
Σ
Σ

0

0 0

100

1995 1990

1990 1990
100

912 90 128 500 141 10 1 145 162 0 2 381

13 23 28 500 139 30 1 145 156 20 2 381

harga tahun kuantitas tahun

harga tahun kuantitas tahun

××

= ×

=

 

 
. . ,

. . ,
  

 ,

100

2 204 931 5

2 231 465 7
100

98 81

Berdasarkan analisis ini, harga rata-rata susu, mentega, dan gula
menurun sekitar 1,2 persen di tahun 1995.

b. Untuk tahun dasar 1990-1991 dihitung kuantitas/harga rata-
rata seperti berikut:

dengan menggunakan indeks Laspeyres untuk tahun 1995 dengan
tahun dasar  a) 1990 dan b) 1990-1991.

Harga dan Kuantitas Produksi Perdagangan Grosir Rata-rata

Nama Harga Kuantitas Produksi
Barang (Rp per ons) (ribuan kg)

1990 1991 1995 1990 1991 1995

Susu 13,23 13,95 12,90 128.500 132.800 143.700

Mentega 139,30 148 141,10 1.145 1.228 1.248

Gula 156,20 167,20 162 2.381 2.064 2.854

Jenis Barang Harga Rata-rata Kuantitas Rata-rata

Susu (13,23 + 13,95) : 2 = 13,59 (128.500 + 132.800) : 2 = 130.650

Mentega (139,30 + 148) : 2 = 143,65 (1.145 + 1.228) : 2 = 1.186,5

Gula (156,20 + 167,20) : 2 = 161,70 (2.381 + 2.064) : 2 = 2.222,5

I L   
( , )( . ) ( , . , ) ( . , )

( , . ( , . , ) ( , . , )
  

 
. . ,

. , ,
  

 ,

= + × + ×
× + × + ×

×

= ×

=

12 90 130 650 141 1 1 186 5 162 2 222 5

13 59 130 650 143 65 1 186 5 1617 2 222 5
100

2 212 845 15

2 305 352 48
100

95 99

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan tahun
dasar 1990-1991, di tahun 1995 harga menurun sebesar 4,01
persen.

INFLASI

Inflasi, yang ditandai dengan kenaikan harga barang-barang, adalah
peristiwa moneter yang penting dan biasa dijumpai di hampir semua
negara. Inflasi dapat menimbulkan keresahan masyarakat, apalagi
jika hal itu terjadi secara terus menerus (berkepanjangan). Kenaikan
harga akan menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang

■ KATA KUNCI:

• Kenaikan harga
• Jenis-jenis inflasi
• Teori infasi
• Demand pull infation

• Cost push inflation
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berpenghasilan rendah dan yang berpenghasilan tetap. Selain itu,
inflasi yang berlebihan dapat memberikan dampak buruk dalam
dunia usaha karena memberikan ketidakpastian dalam iklim usaha.

Oleh karena pengaruhnya cukup besar pada kehidupan ekonomi,
inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak
mendapat perhatian para ekonom, pemerintah, maupun masyarakat
umum. Berbagai teori, pendekatan, dan kebijakan ekonomi
dikembangkan supaya inflasi dapat dikendalikan sesuai dengan yang
diinginkan. Pada bagian ini kita akan membahas secara tuntas
pengertian, jenis, teori, akibat, dan cara mengendalikan inflasi.

Pengertian Inflasi

Pada semester satu, telah diperkenalkan konsep arus uang dan arus
barang. Secara sederhana, arus uang dan arus barang bisa dikatakan
seperti ini. Arus barang mengalir dari hasil produksi perusahaan ke
pasar barang dan bertemu dengan arus uang yang berasal dari
pembelanjaan pemerintah dan rumah tangga atau konsumen. Pada
keadaan seimbang, maka penawaran hasil produksi sama dengan
permintaannya. Di sinilah harga tercipta. Begitu pula dengan uang
yang tersedia di masyarakat (uang beredar), jumlahnya tepat sesuai
untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat. Jika arus uang
dan barang berada dalam keseimbangan, maka harga-harga akan
stabil.

Apabila terjadi ketidakseimbangan antara penawaran dan per-
mintaan barang serta arus uang, maka harga-harga akan berubah.
Inflasi terjadi apabila tingkat harga dan biaya umum naik. Inflasi
dengan demikian dapat dikatakan sebagai naiknya harga-harga yang
bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan
barang. Lalu harga manakah yang akan dipakai? Harga-harga
sebagaimana dimaksud di sini adalah tingkat harga umum, atau
dengan kata lain, rata-rata tertimbang dari harga-harga barang dan
jasa dalam perekonomian. Tingkat harga umum biasanya diperlihat-
kan oleh angka indeks harga.

Terdapat beberapa jenis indeks harga sebagaimana dikenal or-
ang. Namun, angka indeks yang biasa dipakai untuk mengukur
tingkat inflasi adalah IHK (Indeks Harga Konsumen). IHK adalah
indeks harga dari barang-barang yang selalu dipakai oleh konsumen.
Selain itu, IHK merupakan gabungan dari beberapa indeks, antara
lain indeks makanan, indeks sandang, dan indeks perumahan. Itulah
mengapa dengan menggunakan IHK akan diketahui pula sumber
inflasi mana yang lebih dominan dalam menentukan besarnya inflasi
yang terjadi.

Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi bisa ditinjau dari tiga segi: (1) tingkat keparahan; (2) penyebab;
dan (3) asalnya.

■ Tingkat Keparahan. Tingkat Keparahan. Tingkat Keparahan. Tingkat Keparahan. Tingkat Keparahan. Inflasi, berdasarkan tingkat keparahannya,
dibedakan atas beberapa macam sebagai berikut.

1. Inflasi Ringan. Inflasi Ringan. Inflasi Ringan. Inflasi Ringan. Inflasi Ringan. Besar     inflasi ringan berada di bawah 10% per
tahun.

2. Inflasi Sedang. Inflasi Sedang. Inflasi Sedang. Inflasi Sedang. Inflasi Sedang. Inflasi sedang berada pada kisaran antara 10 –
30% per tahun.

▲ Gambar 8.2 Kenaikan harga BBM pada
Oktober 2005 telah menyebabkan tingginya
angka inflasi pada saat itu.
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TABEL 8.4

Secara tahunan atau jangka panjang, inflasi di Indonesia
cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2001, tingkat inflasi
adalah sebesar 12,55 dan kemudian menjadi 6,30 pada tahun 2004.
Jadi, untuk jangka waktu 2001-2004, inflasi Indonesia menurun
dari inflasi sedang, menjadi inflasi ringan. Hal ini disebabkan oleh
berbagai kebijakan yang telah diambil pemerintah, mulai dari
kebijakan moneter yang stabil, tingkat perkembangan nilai mata
uang yang terkendali dan rendah, kebijakan ekspor terdiversifikasi,
serta APBN yang berimbang, dan juga didukung oleh stabilitas
politik.

■ Penyebab. Penyebab. Penyebab. Penyebab. Penyebab. Inflasi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan
menjadi dua macam: (1) demand pull-inflation dan (2) cost push
inflation. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut untuk masing-
masing inflasi tersebut.

1. Demand-Pull Inflation. Demand-Pull Inflation. Demand-Pull Inflation. Demand-Pull Inflation. Demand-Pull Inflation. Inflasi jenis ini disebabkan karena
kelebihan permintaan efektif atas barang/jasa dan sering disebut
juga sebagai inflasi sisi permintaan (demand side inflation).
Permintaan dari masyarakat yang terlalu besar tidak dapat
dilayani oleh kapasitas produksi sehingga menyebabkan
permintaan barang dan jasa untuk setiap tingkat harga akan
meningkat. Akibatnya,  keseimbangan antara permintaan dan
penawaran awal akan terganggu dan mengakibatkan harga-harga
naik. Bila digambarkan dalam kurva, inflasi ini tampak dalam
Peraga 8.2 berikut.

2. Cost-Push InflationCost-Push InflationCost-Push InflationCost-Push InflationCost-Push Inflation. Kenaikan biaya produksi (cost-push)
mengakibatkan harga barang-barang yang ditawarkan akan naik.
Pada akhirnya, harga ekuilibrium menjadi naik. Inflasi yang
disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dari bahan-bahan baku
sering disebut dengan price-push inflation. Sementara bila

3. Inflasi Berat. Inflasi Berat. Inflasi Berat. Inflasi Berat. Inflasi Berat. Inflasi berat memiliki besaran antara 30 – 100%
per tahun.

Dari tingkat keparahan itu,     yang paling parah adalah inflasiinflasiinflasiinflasiinflasi

sangat berat,sangat berat,sangat berat,sangat berat,sangat berat, atau sering disebut dengan hiperinflasi,hiperinflasi,hiperinflasi,hiperinflasi,hiperinflasi, yang nilainya
di atas 100% per tahun.

Bagaimana dengan kasus Indonesia? Untuk melihat perkem-
bangannya, kita dapat melihat pergerakan laju inflasi Indonesia
dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2004 sebagaimana dapat
dilihat pada Tabel 8.4.

Laju inflasi tahunan Indonesia (2001—2004)

No. Tahun Tingkat Inflasi

1. 2004 6,30

2. 2003 5,10

3. 2002 6,74

4. 2001 12,55

Sumber: Suara Merdeka, Kamis 23 Desember 2004
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PERAGA 8.2

Inflasi karena kelebihan
permintaan

Meskipun pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga, kedua
penyebab inflasi ini memberikan efek yang berbeda pada jumlah
barang dan jasa keseimbangan. Pada demand-pull inflation,
tambahan permintaan menyebabkan jumlah barang dan jasa pada
keseimbangan bertambah. Hal ini baik untuk perekonomian karena
semakin banyak barang dan jasa berarti semakin banyak produksi
nasional, maka semakin besar pula kesejahteraan negara yang
bersangkutan. Sebaliknya, pada cost-push inflation, kenaikan harga
barang yang ditawarkan menyebabkan jumlah barang dan jasa pada
keseimbangan berkurang. Hal ini merugikan perekonomian negara
karena PDB yang dihasilkan berkurang sehingga kesejahteraan negara
menurun. Kondisi ini, gabungan antara kenaikan harga (inflasi) dan
menurunnya produksi nasional, sering disebut stagflasi. Hal lain
yang dapat dipahami dari kedua penyebab inflasi ini, terutama
cosh-push inflation, adalah sebuah konsep yang disebut inflasi spiral
(spiral inflation), yaitu kenaikan tingkat inflasi yang terjadi secara
terus-menerus. Spiral inflation muncul dari interaksi antara kenaikan
harga output dengan kenaikan harga input. Peningkatan tajam harga
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disebabkan oleh kenaikan upah/gaji disebut dengan wage-push
inflation. Pada Peraga 8.3, pergeseran kurva penawaran ke kiri
mengakibatkan tingkat harga mengalami kenaikan.

Inflasi karena kenaikan
biaya produksi
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barang atau jasa dapat menyebabkan tuntutan kenaikan upah oleh
serikat pekerja guna memenuhi standar hidup anggotanya. Ketika
perusahaan menyetujui kenaikan upah tersebut, hal ini akan
mendorong harga output untuk naik lagi karena perusahaan berusaha
mempertahankan keuntungan yang telah diperolehnya. Harga yang
lebih tinggi ini akan kembali direspon dengan tuntutan kenaikan
upah lebih lanjut dan seterusnya.

■ Asal Inflasi. Asal Inflasi. Asal Inflasi. Asal Inflasi. Asal Inflasi. Terdapat dua macam inflasi berdasarkan asalnya: (1)
imported inflation; dan (2) inflasi dalam negeri. Berikut adalah
penjelasan lebih lanjut dari masing-masing inflasi tersebut.

1. Imported Inflation.Imported Inflation.Imported Inflation.Imported Inflation.Imported Inflation.     Inflasi ini timbul karena adanya inflasi di
luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang di dalam
negeri. Jenis inflasi ini banyak dialami oleh negara-negara sedang
berkembang yang sebagian besar usaha produksinya     mem-
pengunakan bahan dan alat dari luar negeri. Misalnya, inflasi
yang terjadi di Jepang menimbulkan inflasi pula di Indonesia
karena kenaikan harga bahan cat, bahan foto, kendaraan, dan
bahan apa saja yang berasal dari sana membawa akibat naiknya
harga-harga produksi di Indonesia. Inflasi tersebut terjadi karena
berdasarkan kaitan antarnegara yang timbul dari perdagangan
internasional.

Penularan inflasi dari luar bisa juga terjadi lewat kenaikan
barang ekspor. Bila harga barang ekspor naik maka ini juga
berarti kenaikan penghasilan eksportir. Lebih jauh kenaikan
penghasilan ini akan menambah permintaan. Bertambahnya
permintaan berakibat pada demand pull inflation. Selain itu,
bila barang-barang ekspor naik (karet, kayu, dan sebagainya),
maka biaya produksi dan barang yang menggunakan barang
tersebut dalam proses produksinya akan naik sehingga harga
jual akan naik juga (cost push inflation). Inflasi yang berasal
dari luar negeri ini dapat dinetralisir oleh pemerintah melalui
kebijakan perpajakan dan moneter.

2. Inflasi dari Dalam Negeri. Inflasi dari Dalam Negeri. Inflasi dari Dalam Negeri. Inflasi dari Dalam Negeri. Inflasi dari Dalam Negeri. Inflasi ini berasal murni dari gejolak
perekonomian dalam negeri, baik dari sisi permintaan maupun
dari sisi penawaran. Dari sisi permintaan, meningkatnya
investasi swasta dalam negeri akan memacu permintaan dalam
negeri. Bertambahnya permintaan ini pada akhirnya akan
menghasilkan demand-pull inflation. Sementara dari sisi
penawaran, kenaikan harga BBM yang merupakan barang
produksi akan menaikkan harga penawaran. Kenaikan harga
penawaran akan menimbulkan cosh-push inflation.

Penyebab Inflasi

Sejak dulu gejala inflasi dihubungkan dengan jumlah uang yang
beredar. Tetapi untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya inflasi dan
menentukan kebijakan untuk mengatasinya sangat sulit. Kalau
kecenderungan harga untuk naik pada batas tertentu masih dapat
dianalisis sebab-sebab inflasi dari segi ekonomi. Misalnya, inflasi
timbul sebab pemerintah mencetak uang terlampau banyak untuk
mengatasi defisit APBN atau pemberian kredit yang terlalu banyak
melalui bank (pemerintah) sehingga jumlah kredit dapat mem-
pengaruhi kestabilan harga. Untuk mengatasi inflasi perlu diken-
dalikan faktor-faktor dominan penyebab inflasi yang berbeda pada
tiap negara. Untuk Indonesia, faktor-faktor dominan tersebut adalah:
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1. Jumlah Uang BeredarJumlah Uang BeredarJumlah Uang BeredarJumlah Uang BeredarJumlah Uang Beredar. Faktor moneter seperti terlalu banyaknya
uang beredar di masyarakat.

2. Administered PricesAdministered PricesAdministered PricesAdministered PricesAdministered Prices. Administered prices adalah harga barang
dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara
sepihak oleh pemerintah atau BUMN, seperti listrik, air, telepon,
dan SPP.

3. Supply ShockSupply ShockSupply ShockSupply ShockSupply Shock. Fenomena supply shock, misalnya kekeringan,
wabah ternak, gagal panen (dari sisi domestik), dan naiknya
suku bunga internasional serta harga minyak dunia (dari sisi
internasional).

Teori Inflasi

Secara garis besar, teori inflasi dibagi dalam tiga kelompok. Masing-
masing kelompok menjelaskan inflasi melalui sudut pandang yang
berbeda-beda.

■ Teori Kuantitas. Teori Kuantitas. Teori Kuantitas. Teori Kuantitas. Teori Kuantitas. Teori kuantitas menyatakan bahwa inflasi sangat
dipengaruhi oleh uang beredar. Berangkat dari teori Irving Fisher,
dengan menganggap kecepatan sirkulasi transaksi dan output tetap,
maka jumlah uang beredar berhubungan langsung dengan kenaikan
harga. Sehingga, semakin besar pertumbuhan jumlah uang beredar
akan menyebabkan inflasi yang semakin besar pula dengan tingkat
yang sama. Sebagai contoh, ketika bank sentral mengambil kebijakan
moneter dengan menambah jumlah uang beredar sebesar tiga kali
lipat, menurut teori ini, inflasi akan bertambah pula sebesar tiga
kali lipat.

■ Teori Keynes. Teori Keynes. Teori Keynes. Teori Keynes. Teori Keynes. Menurut teori ini, Inflasi terjadi karena suatu
masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya (secara ekono-
mis). Proses inflasi ini terjadi sebagai proses perebutan bagian rezeki
di antara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang
lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut
Misalnya, pemerintah pemerintah menjalankan defisit anggaran yang
dibiayai melalui pencetakan uang baru. Ataupun pengusaha swasta
yang ingin melakukan investasi baru setelah memperoleh dana
pembiayaan dari kredit bank. Sebagai akibatnya, terjadi lonjakan
permintaan dan muncul inflasi karena posisi penawaran tetap. Teori
Keynes menyebut konsep ini sebagai inflationary-gap.

Proses inflasi akan terus berlangsung selama permintaan efektif
dari semua golongan masyarakat melebihi jumlah output yang diha-
silkan masyarakat. Inflasi akan berhenti bila permintaan efektif total
tidak melebihi jumlah output yang tersedia. Bila jumlah perminta-
an efektif dari semua golongan masyarakat tetap melebihi jumlah
barang yang tersedia, maka harga akan naik dan inflasi akan terus
ada.

■ Teori StrukturalisTeori StrukturalisTeori StrukturalisTeori StrukturalisTeori Strukturalis. Teori ini memberikan tekanan pada kekakuan
dan struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara
berkembang. Kekakuan yang terjadi di negara-negara berkembang
berasal dari ketidakelastisan dari penawaran barang dan jasa. Dengan
tingkat teknologi yang rendah, penawaran tidak dapat mengimbangi
cepatnya pertumbuhan permintaan, misalnya akibat dari pertum-
buhan penduduk yang cepat, di negara-negara berkembang. Ketidak-
seimbangan ini pada akhirnya akan menaikkan harga-harga dan
menimbulkan inflasi
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DAMPAK INFLASI

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa inflasi beberapa persen
setahun (inflasi yang lunak) tidak merugikan, sebaliknya malah
dapat mendorong perkembangan ekonomi karena mendorong para
pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, dapat
diciptakan kesempatan kerja baru. Tetapi apabila inflasi mencapai
laju lebih dari 10%, maka dampaknya akan mulai terasa. Tidak
setiap pelaku ekonomi merasakan dampak negatif dari inflasi,
meskipun kebanyakan pelaku merasakannya.

1. Orang-orang Berpenghasilan Tetap. Orang-orang Berpenghasilan Tetap. Orang-orang Berpenghasilan Tetap. Orang-orang Berpenghasilan Tetap. Orang-orang Berpenghasilan Tetap. Orang yang berpenghasilan
tetap seperti karyawan tetap, guru, polisi, tentara, pegawai
swasta, buruh tetap, pensiunan, dan lain-lain, akan menderita
akibat inflasi. Dengan adanya inflasi, harga barang akan
meningkat sementara gaji mereka tidak meningkat. Dengan
demikian, inflasi menyebabkan pendapatan riil merosot karena
dengan jumlah gaji atau upah yang diterima hanya akan lebih
sedikit diperoleh barang atau jasa.

2. Orang-orang yang Berpenghasilan Tidak Tetap.Orang-orang yang Berpenghasilan Tidak Tetap.Orang-orang yang Berpenghasilan Tidak Tetap.Orang-orang yang Berpenghasilan Tidak Tetap.Orang-orang yang Berpenghasilan Tidak Tetap. Orang-orang
yang tidak memiliki penghasilan tetap mungkin tidak akan
begitu terpengaruh inflasi karena mereka bisa meminta upah
yang mengikuti inflasi. Seorang seniman, misalnya. Ia bisa
menjual lukisannya dengan harga mengikuti inflasi. Begitu juga
dengan buruh lepas yang masih bisa menawarkan tenaganya
sesuai dengan inflasi. Pedagang yang mendapatkan perolehan
dari keuntungan juga bisa menjual barang dagangannya sesuai
dengan inflasi.     Meskipun demikian, untuk jangka panjang,
inflasi juga dapat merugikan mereka. Seorang pedagang, misal-
nya, akan kesulitan mendapatkan pelanggan yang mampu
membeli dagangannya bila inflasi terus melaju tinggi.

3. Dunia Usaha. Dunia Usaha. Dunia Usaha. Dunia Usaha. Dunia Usaha. Inflasi menyebabkan biaya produksi barang dalam
negeri menjadi tinggi sehingga tak sanggup bersaing dengan
barang impor. Selain itu, inflasi akan menghambat perkem-
bangan dunia usaha dan investasi karena modal yang tersedia
merosot nilainya.

4. Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah. Pemerintah. Inflasi akan menyulitkan pemerintah karena dapat
mendorong terjadinya defisit APBN yang berasal dari pembayar-
an bunga serta cicilan hutang luar negeri cenderung meningkat.

Cara Mengendalikan Inflasi

Inflasi merupakan salah satu penyebab keresahan masyarakat dan
mengakibatkan kekhawatiran pemerintah karena mengurangi
pendapatan riil masyarakat. Dengan tingkat pendapatan tetap,
adanya inflasi menurunkan daya beli masyarakat karena jumlah
barang dan jasa yang dapat dibeli, berkurang jumlahnya. Oleh sebab
itu, pemerintah berusaha menekan inflasi serendah-rendahnya
karena pada dasarnya, inflasi tidak dapat dihapuskan sama sekali.

Inflasi dapat menguntungkan golongan masyarakat tertentu
tetapi merugikan golongan lain, sehingga menimbulkan ketegangan
sosial. Oleh sebab itu, tiap-tiap negara berusaha menghindari inflasi
dengan menerapkan berbagai kebijakan. Beberapa kebijakan untuk
mengatasi inflasi antara lain sebagai berikut.

■ KATA KUNCI:

• Dampak
• Kebijakan moneter
• Kebijakan fiskal
• Penghasilan

▲ Gambar 8.3 Dampak inflasi akan sangat
merugikan orang-orang yang berpenghasilan
tetap seperti para pegawai kantor ini.

S
u
m

b
e
r:

 D
o
k
u
m

e
n
 P

e
n
e
rb

it



Ekonomi SMA/MA Jilid 1172

■ Kebijakan Moneter. Kebijakan Moneter. Kebijakan Moneter. Kebijakan Moneter. Kebijakan Moneter. Kebijakan ini adalah kebijakan yang berasal
dariBank Sentral dalam mengatur jumlah uang beredar melalui
instrumen-instrumen moneter yang dimiliki bank sentral. Melalui
instrumen ini, diharapkan peredaran uang dapat diatur dan inflasi
dapat dikendalikan sesuai dengan yang telah ditargetkan sebelum-
nya. Ada tiga kebijakan moneter yang dapat ditempuh bank sentral
dalam mengatur inflasi.

1. Politik Diskonto. Politik Diskonto. Politik Diskonto. Politik Diskonto. Politik Diskonto. Politik diskonto (discount policy) adalah
politik Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang
dengan jalan menaikkan dan menurunkan tingkat bunga. Dengan
menaikkan tingkat bunga diharapkan jumlah uang yang beredar
di masyarakat akan berkurang, karena orang akan lebih banyak
menyimpan uangnya di bank daripada menjalankan investasi.

2. Operasi Pasar Terbuka. Operasi Pasar Terbuka. Operasi Pasar Terbuka. Operasi Pasar Terbuka. Operasi Pasar Terbuka. Selain politik diskonto, Bank Sentral
juga menjalankan operasi pasar terbuka (open market opera-
tion), yaitu dengan jalan membeli dan menjual surat-surat
berharga, seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia). Melalui pen-
jualan surat-surat berharga, diharapkan uang akan tersedot dari
masyarakat.

3. Politik Persediaan Kas. Politik Persediaan Kas. Politik Persediaan Kas. Politik Persediaan Kas. Politik Persediaan Kas. Politik persediaan kas (cash ratio policy)
ialah politik Bank Sentral untuk mempengaruhi peredaran uang
dengan jalan menaikkan dan menurunkan persentase persediaan
kas dari bank. Dengan dinaikkannya persentase persediaan kas,
maka diharapkan jumlah kredit akan berkurang.

■ Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal. Kebijakan Fiskal. Kebijakan ini berasal dari pemerintah dengan
mempengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan
penerimaan pemerintah. Jenis kebijakan fiskal ini antara lain sebagai
berikut.

1. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah. Pengaturan Pengeluaran Pemerintah. Pemerintah harus menjaga
penggunaan anggaran negara agar sesuai dengan perencanaan.
Kalau pembelanjaan negara melampaui batas yang telah
ditentukan atau direncanakan, akan mendorong pertambahan
uang beredar atau sebaliknya.

2. Peningkatan Tarif Pajak. Peningkatan Tarif Pajak. Peningkatan Tarif Pajak. Peningkatan Tarif Pajak. Peningkatan Tarif Pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan
negara yang utama. Dengan dinaikkannya tarif pajak, maka
penghasilan rumah tangga akan diberikan kepada pemerintah
sehingga daya beli masyarakat atas barang dan jasa akan
berkurang.

■ Kebijakan Nonmoneter. Kebijakan Nonmoneter. Kebijakan Nonmoneter. Kebijakan Nonmoneter. Kebijakan Nonmoneter. Kebijakan moneter dan fiskal merupakan
kebijakan yang sering ditempuh oleh bank sentral ataupun
pemerintah dalam mengatur laju inflasi. Meskipun begitu, bukan
berarti tidak ada kebijakan-kebijakan lain yang dapat dilakukan.
Setidaknya ada tiga kebijakan selain moneter dan fiskal yang dapat
diambil untuk mencapai laju inflasi yang diinginkan.

1. Peningkatan Produksi. Peningkatan Produksi. Peningkatan Produksi. Peningkatan Produksi. Peningkatan Produksi. Kalau produksi meningkat, walaupun
jumlah uang bertambah, inflasi tidak terjadi. Bahkan hal ini
menunjukkan adanya peningkatan kemampuan perekonomian.

2. Kebijakan Upah.Kebijakan Upah.Kebijakan Upah.Kebijakan Upah.Kebijakan Upah. Inflasi dapat diatasi dengan menurunkan
pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income)
masyarakat. Penurunan disposable income dilakukan dengan
menaikkan pajak penghasilan.

▲ Gambar 8.4 Bank Indonesia (BI) sebagai
otoritas moneter berperan penting dalam
mengendalikan jumlah uang beredar

S
u
m

b
e
r:

 D
o
k
u
m

e
n
 P

e
n
e
rb

it



Bab 8  Indeks Harga 173

3. Pengawasan Harga.Pengawasan Harga.Pengawasan Harga.Pengawasan Harga.Pengawasan Harga. Kecenderungan dinaikkannya harga oleh
pengusaha dapat diatasi dengan penetapan harga maksimum
oleh pemerintah. Namun, tindakan ini dapat menyebabkan
timbulnya jual-beli barang tanpa mengindahkan harga yang telah
ditetapkan oleh pemerintah (black market). Untuk mengatasi
keadaan itu, pendistribusian barang-barang tersebut kepada
masyarakat dilakukan oleh pemerintah. Hal ini pernah dilak-
sanakan pada masa orde lama.

DEFLASI, DEVALUASI, DEPRESIASI, REVALUASI,
APRESIASI

Di samping konsep inflasi, terdapat beberapa konsep lain yang terkait
dengan harga dan kebijakan pemerintah. Konsep ini perlu dipahami
karena akan mampu memperjelas konsep inflasi yang telah kita
pelajari dan sebagian pernah terjadi di Indonesia.

Deflasi

Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi. Pada deflasi, jumlah uang
yang beredar di dalam masyarakat terlalu sedikit, sementara barang
dan jasa tersedia secara melimpah sehingga kenaikan secara tajam
nilai mata uang dan peningkatan peranan uang tidak dapat
dihindarkan.Deflasi akan mempengaruhi harapan yang akan datang
dan psikologi para pengusaha. Proses deflasi juga akan mempenga-
ruhi penurunan tingkat investasi yang tentu saja akan membawa
kesulitan bagi perekonomian.

Pada keadaan deflasi, para penjual akan merasa tidak aman
untuk menahan persediaan barangnya terlalu lama, karena khawatir
tingkat harga akan terus menurun. Sebaliknya, pihak pembeli akan
bersikap menunggu dengan harapan harga akan lebih turun lagi.
Cara mengatasi deflasi adalah melalui kebijakan pemerintah dengan
jalan melakukan tambahan pembelanjaan sebesar (sejumlah) celah
deflasi itu sendiri, kemudian menambahkan pengeluaran masyarakat,
baik untuk konsumsi maupun investasi.

Devaluasi

Devaluasi berkaitan erat dengan perubahan kurs valuta asing.
Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap
mata uang luar negeri (valuta asing). Kebijakan devaluasi yang
dilakukan oleh pemerintah biasanya ditujukan untuk memperbaiki
posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. Kebijakan devaluasi

Sejarah devaluasi dan kebijakan moneter lain di Indonesia

No Periode Perubahan

1. 20 Maret 1950 (Gunting Sjafrudin) Nilai uang terpangkas menjadi separuh

2. 13 Desember 1965 (sanering) Rp 1.000,00 menjadi Rp1,00

3. 23 Agustus 1971 (devaluasi 10%) Rp 378,00 menjadi Rp 415,00/US $1

4. 15 November 1978 Rp 415,00 menjadi Rp 625,00/US $1

5. 30 Maret 1983 (devaluasi 38%) Rp 702,00 menjadi Rp 970,00/US $1

6. 12 September 1986 (devaluasi 45%) Rp 1.134,00 menjadi Rp 1.644,00/US $1

TABEL 8.5

■ KATA KUNCI:

• Jumlah uang
• Nilai mata uang
• Valuta asing
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CINTA EKONOMI

Paul OrmerodPaul OrmerodPaul OrmerodPaul OrmerodPaul Ormerod

Ormerod juga menentang ide bahwa
ada hubungan yang sederhana antara
pengangguran dan inflasi yang
dikemukakan oleh Bill Phillips. Phillips
mencoba merunut hubungan yang
bersifat statistik antara laju peningkatan
upah dan tingkat mengangguran. Intinya,
semakin tinggi laju peningkatan upah,
maka semakin rendah pengangguran.
Sebaliknya semakin tinggi
pengangguran, maka semakin rendah
peningkatan upah. Meski tidak secara

eksplisit menghubungkan tingkat pengangguran dan
tingkat inflasi, kurva Phillips cenderung
memperkuat teori ekonomi yang melihat hubungan
negatif antara tingkat pengangguran dan tingkat
inflasi.

Ormerod menunjukkan bahwa sebenarnya tidak
ada hubungan pengangguran dan inflasi. Bagi
Ormerod ada peristiwa-peristiwa penting yang
bersifat non ekonomi mempengaruhi hubungan
antara inflasi dan pengangguran. Hubungan tersebut
bersifat tidak pasti, atau tidak teratur. Dengan kata
lain, reaksi sosial terhadap inflasi dan pengangguran
tersebut yang akan mempengaruhi arah
perkembangan perekonomian.

Ormerod lebih suka menempatkan nilai-nilai
sosial masyarakat sebagai faktor yang mempengaruhi
dinamika perekonomian. Konsep tersebut kemudian
dirumuskan dalam prinsip matematika non-liner
dan kaidah indeterminisme sehingga membuat ilmu
ekonomi mirip dengan biologi dalam
memperkirakan perubahan-perubahan yang terjadi.

yang diambil oleh suatu negara biasanya terlebih dahulu di
konsultasikan dengan Dana Moneter Internasional (International
Monetary Fund). Indonesia telah beberapa kali melakukan devaluasi,
seperti tertera pada Tabel 6.2.

Depresiasi

Pada krisis moneter 1997 lalu, nilai tukar mata uang kita anjlok
dari kisaran Rp2.500 per US dollar, menembus kisaran Rp15.000
per US dolar. Inilah bentuk dari depresiasi. Jadi depresiasi dapat
diartikan sebagai turunnya nilai tukar mata uang dalam negeri
terhadap mata uang luar negeri.

Kita perlu membedakan antara devaluasi dan depresiasi,
mengingat keduanya sama-sama merupakan penurunan nilai mata
uang dalam negeri terhadap valuta asing. Pada devaluasi, penurunan
nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing terjadi karena
adanya kebijakan pemerintah. Sementara pada depresiasi, penurunan
nilai mata uang dalam negeri terhadap valuta asing terjadi bukan
karena adanya kebijakan pemerintah, tetapi akibat kekuatan
permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing.

Paul Ormerod  adalah salah satu
pendiri Volterra Consulting. Paul Ormerod
menyelesaikan kuliah ekonominya di
Cambridge University dan kemudian
memperoleh gelar MPhil di  Oxford Uni-
versity. Ia pernah bekerja menjadi
pengamat ekonomi pada  Economic and
Social Research di London pada tahun
1973 hingga 1980 dan namanya dikenal
sebagai pengamat ekonomi senior di
Inggris.

Setelah itu, Ormerod bekerja pada
majalah Economist pada tahun 1980-1982. Selepas
dari Economist, Ormerod mendapat jabatan sebagai
direktur ekonomi pada Henley Centre for Forecast-
ing dan membantu badan tersebut menjadi
perusahaan terkenal sebelum akhirnya dijual pada
tahun 1992.

Paul Ormerod dikenal sebagai penulis buku
terkenal Death of Economics (1994) atau Matinya Ilmu
Ekonomi, Butterfly Economics (1998) dan Why Most
Things Fail yang baru saja diterbitkan. Selain bekerja
di sektor swasta, Paul Ormerod juga menjadi Profesor
Ekonomi pada tahun 1983-1997.

Dalam buku Matinya Ilmu Ekonomi, Ormerod
menggelar kritiknya terhadap ilmu ekonomi klasik.
Ia mengkritik ide ‘equilibrium’ yang diajukan oleh
para ekonomi tapi tidak ada buktinya di data
perekonomian yang nyata. Ormerod percaya bahwa
tingkat harga yang sebenarnya tidak pernah
ditentukan antara pertemuan antara penawaran dan
permintaan.
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Revaluasi

Revaluasi adalah kebalikan dari devaluasi. Jadi, revaluasi adalah
suatu usaha untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap
valuta asing karena nilai mata uang dalam negeri itu dinilai terlalu
rendah. Sampai saat ini, Indonesia belum mengalami revaluasi sama
sekali.

Apresiasi

Apresiasi merupakan kebalikan dari depresiasi, yaitu suatu kenaikan
nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap valuta asing yang
terjadi di pasar valuta asing. Apresiasi ini akan menjadikan impor
lebih murah (dalam mata uang lokal) dan ekspor akan lebih mahal,
sehingga mampu menaikkan impor dan menurunkan ekspor.

RANGKUMAN

1. Angka Indeks sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam
persentase yang mengukur satu variabel pada suatu waktu atau
lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada
waktu atau lokasi lainnya.

2. Perubahan yang dianalisa dalam angka indeks meliputi:

• Sederetan nilai sebuah karakteristik dalam waktu yang
bersamaan dan tempat yang bersamaan

• Dua buah atau Iebih karakteristik yang terdapat pada tempat
dan waktu yang sama

• Nilai sebuah karakteristik di beberapa tempat yang berlainan
pada waktu yang sama

3. Dalam penyusunan angka indeks, hal-hal yang harus
diperhatikan yaitu tujuan penyusunan angka indeks, sumber
dan syarat perbandingan data, pemilihan periode dasar, dan
pemilihan timbangan.

4. Jenis-jenis harga meliputi indeks harga konsumen (IHK), indeks
harga perdagangan besar, dan indeks harga yang dibayar dan
diterima petani.

5. Perhitungan indeks harga dibagi menjadi dua, yaitu indeks harga
agregatif tidak tertimbang dan indeks harga agregatif tertimbang.
Indeks harga agregatif tertimbang terdiri dari Laspeyres, metode
Paasche, dan metode tahun khas.

6. Inflasi adalah naiknya harga-harga yang bersumber dari
terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang.

7. Inflasi dapat dibedakan berdasarkan menjadi beberapa jenis.
Berdasarkan tingkat keparahan, terdapat inflasi ringan, inflasi
sedang, inflasi berat, dan inflasi sangat berat (hyperinflation).
Berdasarkan penyebab, terdapat demand-pull inflation dan cost-
push inflation. Berdasarkan asal, terdapat imported inflation
dan inflasi dari dalam negeri.

8. Di Indonesia, faktor dominan penyebab inflasi adalah faktor
moneter, perubahan administrated prices, dan fenomena supply
shock.
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9. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan inflasi, yaitu teori
kuantitas, teori Keynes, dan teori strukturalis.

10. Inflasi memiliki dampak negatif terhadap berbagai pelaku
ekonomi, antara lain orang-orang yang berpenghasilan tetap
maupun tidak, pemerintah, dan dunia usaha.

11. Pemerintah dalam mengendalikan inflasi, dapat mengeluarkan
kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter.
Kebijakan moneter meliputi politik diskonto, operasi pasar
terbuka, dan politik persedian kas. Kebijakan fiskal meliputi
pengaturan pengeluaran pemerintah dan peningkatan tarif pajak.
Kebijakan non-moneter meliputi peningkatan produksi,
kebijakan upah, dan pengawasan harga.

12. Deflasi adalah turunnya harga barang-barang secara umum.

13. Devaluasi adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri
terhadap mata uang luar negeri (valuta asing).

14. Depresiasi adalah turunnya nilai tukar mata uang dalam negeri
terhadap mata uang luar negeri.

15. Revaluasi adalah suatu usaha untuk menaikkan nilai mata uang
dalam negeri terhadap valuta asing.

16. Apresiasi adalah kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri
terhadap valuta asing yang terjadi di pasar valuta asing

LATIHAN

I.I.I.I.I. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!

1. Jika diketahui indeks biaya hidup tahun 2002 adalah 200,15 dan
kemudian naik menjadi 220,2 (2003), hitunglah berapa laju inflasi
tahun 2002 dan 2003!

2. Apakah sebab utama timbulnya inflasi menurut teori kuantitas?

3. Apakah dampak inflasi terhadap masyarakat?

4. Bagaimanakah cara mengatasi inflasi?

5. Gambarkanlah kurva demand-pull inflation

II.II.II.II.II. TugasTugasTugasTugasTugas

Sebutkan tindakan atau kebijakan pemerintah untuk mengatasi
inflasi selama ini. Kamu dapat mencari beritanya dari surat kabar,
majalah, internet, dan lain-lain.

III.III.III.III.III. EssaiEssaiEssaiEssaiEssai

1. Indeks harga merupakan komponen yang cukup penting dalam
mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi. Apakah yang disebut
oleh indeks harga? apa saja yang dapat dijelaskan oleh angka indeks
harga? Berikan contoh!
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2. Dalam penentuan tahun dasar, mengapa yang dipakai adalah tahun
dimana keadaan perekonomiannya relatif stabil? Apa yang terjadi
jika yang dipakai adalah tahun yang pada saat tersebut keadaan
perekonomiannya fluktuatif?

3. Dalam perhitungan indeks harga, diharapkan memiliki nilai yang
akurat. Apakah syarat-syarat perbandingan data agar mencapai
kondisi akurat tersebut? Dan ketentuan-ketentuan apa saja yang
harus dipertimbangkan dalam memilih tahun dasar? Jelaskan!

4. Perhatikan tabel di bawah ini:

Nama Barang

Harga

(RP per ons)

2005 2006 2007

Kuantitas Produksi

(ribuan kg)

2005 2006 2007

Rambutan 203 304 405 100 200 300

Pepaya 101 202 303 110 210 310

Mangga 666 333 111 120 220 320

Berdasarkan tabel di atas, hitunglah indeks harga perdagangan
buah agregatif tertimbang dengan menggunakan indeks Laspeyers
untuk tahun tahun 2007 dengan tahun dasar:

a. 2005

b. 2005-2006

5. Apakah potensi krisis perekonomian dapat dilihat dari nilai trens
indeks harga? Jelaskan alasan anda!

6. Jika diketahui indeks biaya hidup tahun 2002 adalah 200,15 dan
kemudian naik menjadi 220,2 ditahun 2003, hitunglah laju inflasi
tahun 2003!

7. Misalkan terjadi hyperinlation yang menyebabkan harga barang
naik sebesar seratus persen dalam tempo satu minggu. Menurutmu,
apa yang akan terjadi pada kegiatan ekonomi masyarakat? Bagaiman
pula dengan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat
penghasilan yang tetap?

8. Jelaskan penyebab-penyebab inflasi! Berdasarkan krisis moneter
pada tahun 1997 hingga 2001, penyebab manakah yang paling
dominan dalam menentukan tinggi rendahnya inflasi di Indonesia?

9. Jelaskan mengenai spiral inflation! Mengapa fenomena ini sangat
ditakuti oleh suatu negara? Menurutmu, pernahkan Indonesia
mengalaminya?

10. Sebutkan teori-teori yang menjelaskan tentang inflasi dan jelaskan
perbedaannya! Untuk kasus Indonesia, teori mana yang menurutmu
relevan untuk menjelaskan inflasi di Indonesia.

11. Jelaskan kebijakan-kebijakan non-moneter yang dapat diambila
pemerintah dalam mengendalikan inflasi!
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A.A.A.A.A. Tugas IndividuTugas IndividuTugas IndividuTugas IndividuTugas Individu

1. Apa yang dimaksud dengan inflasi?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

2. Berdasarkan tingkat keparahannya, jelaskanlah jenis-jenis inflasi!
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3. Jelaskanlah dua penyebab terjadinya inflasi!
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

4. Jelaskanlah dua asal inflasi!
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

5. Khusus untuk kasus indonesia, faktor-faktor dominan apa yang
menyebabkan inflasi?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

6. Bagaimana teori Keynes menjelaskan inflasi?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

7. Apa dampak inflasi bagi orang-orang yang berpenghasilan tetap?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

8. Apa dampak inflasi bagi orang-orang yang tidak berpenghasilan
tetap?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

LEMBAR KERJA SISWA

Nilai Paraf MATERI : Indeks Harga

WAKTU MENGERJAKAN : 1 Jam Pelajaran (45 Menit)

NAMA SISWA :

KELAS :
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9. Kebijakan moneter apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi
inflasi?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

10. Kebijakan fiskal apa yang dapat diterapkan untuk mengatasi
inflasi?
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

B.B.B.B.B. Tugas KelompokTugas KelompokTugas KelompokTugas KelompokTugas Kelompok

1. Bersama teman-temanmu lakukanlah wawancara terhadap or-
ang-orang yang berpenghasilan tetap dan orang-orang yang tidak
berpenghasilan tetap. Tanyakanlah pada mereka dampak inflasi
terhadap kehidupan ekonomi mereka.Tentukanlah terlebih
dahulu siapa orang yang akan kamu wawancarai dan siapkanlah
pertanyaannya.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

2. Simpulkan hasil pencarian informasi tersebut!
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................

3. Paparkan dan diskusikanlah hasil pencarian informasi tersebut.
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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