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1.1。  Latar Belakang MasaIah

Sa丨ah satu aspek yang penting da|ann studi ekonorYli moneter ada丨 ah anaⅡsis

mengenai jumhh uang beredar atau ana|i蚋 mengenai penawa旧 n uang llmOney

5upp/yl, Da丨 an∩  suatu perekononl汩 n yang tertutup` proses penaWaran uang

dipengaruhi oleh peri丨 aku bankˉ bank umum dan masyarakat, Di sisi |a|n da丨 am
perekonomian terbuka, peH|aku bank-bank umum` masyarakat da丨 am dan丨 uar

negeo serta neraca pembayaran merupakan kenda丨 a bagi proses penawaran uang.

Berkaitan dengan ha|tersebut rη aka penaˇ varan uang tidak sepenuhnya ditentukan

o|eh otoritas moneter` me|ainkan o|eh semua pe|aku di pasar uang dan kredit

(丨nsukindro`1993a)。

se丨anjutnya riset mengenai faktorˉ faktOr yang mempengaruhijurn丨 ah uang

beredar pada umumnya dⅡ akukan pada 丨eve| suatu negara Mode|yang dibentuk

didasarkan pada teori dan anaⅡ sis yang berkembang pada|eve丨 tersebut.Bagai了ηana

untuk riset jurn|ah uang beredar pada tingkat atau 丨eve丨  daaerah? sejak

diber丨 akukan Uu N。 , 22 tahun 1999tentang ot。 nomi Daerah dan Uu No, 25

tahun 1999 tentang Perimbangan keuan9an Pusat dan Daerah、  maka aktivitas

perekonomon di daerah d丨 perk″akan semakin meningkat s刚 a|an dengan pHnζ p

money Fo//Ovy fu冖 c″on(Sumadono`2oO4),Kondu ini te刂 adi dimung灯 nkan karena

diper丨 uasnya kewenangan daerah dan alokasi dana ke daerah da|am bentuk Dana

A|okasi Umum(DAu)dan Dana A丨okasi Khusus(DAK),卜 1al in|secara teoHUs akan

akan berdampak pada peningkatan junη |ah uang beredar di daerah,

Pene|iuan untuk mempredik引 jum|ah uang bert· dar dan faktorˉ faktor yang

menentukan jum丨 ah uang beredar di suatu daerah meruρ akan pene丨 iuan yang unik.

Keunikan pene|汪ian ini terutama korena pertama bahwa pene|田 an jum|ah uang

beredar biasanya da|am batasan nasiona丨 , Bata5an geografis dan ke9!atan ekono吖 “

secara nasiona丨  te|ah terdefinisi secara je丨 as` sedangkan batasan geografis dan

batasan kegiatan ekonorni suatu daerah berbeda. Karena perbedaan batasan

geografis dan batasan kegiatan ekonor11i suatu daerah berbeda` maka pene"uan

untuk memprediksi jurn|ah uang beredar dan faktor￠ faktor yang mempengaruhi

1Kedua UU tersebut direvisi dengan U∪
No,32Tahun2004tentang Pemerintahan Daerah dan∪ ∪

No,33Tahun2004tentang Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
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jumlah uang beredar di Propin引 Daerah|sumewa Yogyakarta(D丨 Y)memeHukan

pendekatan khusus(丨 nsukindro`1995).

1.2,  Perumusan MasaIah

Berdasarkan丨 atar be丨 akang masa|ah tersebut rnaka perrη asa丨 ahan yang

d丨 i::},丨 ukan da丨 am Hsetini ada丨 ah∶

1) Bagaimanakah mode|ekonometHka yang tepat untuk memprediksijum丨 ah uang

beredar`khususnya jum|ah uang karta|`jum|ah uang g|ro`jumlah uang beredar

da丨am a雨 sempit(M1)dan jum丨ah uang beredar da丨 aIη artHuas(M2)di Pr° pinsi

D|Y?

2) Faktorˉ faktor pakah yang mempengaruhijum|ah uang beredar di Pro口 n引 DlY?

日。3.  Tujuan PeneⅡ tian

Riset atau pene|iuan ini beH1.丿 !juan untuk∶

1) menyusun mode丨  ekonometHka yang dapat digunakan untuk memprediksi

jumlah uang beredar di Propinsi D丨 Y。

2) Mengetahui dan mengana|isis faktor-faktor yang mempengaruhijum丨 ah uang

oeredar di Propinsi D丨 Y,       ∷

1.4.  Manfaat PeneⅡ tian

Beberapa manfaat yang dapat dinyatakan secara eksp"sit ada丨 ah scbagai

berikut∶

1) Diper°丨eh mode丨 ekonometrika yang dapat diper9unakan o丨 eh Bank lndonesia

Yogyakarta untuk mengesumasi atau mempredik引 jum丨ah uang beredar d丨

Propinsi D|Y,

2) Bagi pemeHntah` sektor perbankan`para pengusaha`dan se丨 uruh masyarakat

dapat mengetahui faktOrˉ faktor manakah yang mempengaruhi jun△ ah uang

beredar di Propinsi D|Y sehingga diharapkan para pe丨 aku ekonorrli tersebut

diharapkan mampu memprediksi刊 uktua引 jum|ah uang bemdar,
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1.5。   Hipotesis PeneⅡtian

Hipote引 s yang diajukan da丨 am riset ini ada丨 ah$ebagai beoku⒈

1) 0utput atau produk sektor jasa1asa da|am arti |uas berpengarl丿 h positif dan

引gn亻 ikan terhadapjum|ah uang beredar di Prop|n引 DlY

2) ringkat bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jurn丨 ah uang

beredar di Pr° pinsi D|Y.

日。6。   sistematika Pe丨 aporan

sistematika pe丨 ap° ran atau penuⅡ san dari risetini ada|ah∶

Bab丨   Pendahu丨 uan yang berisi 丨atar be|akang masa|ah` perumusan masa丨 ah`

t叫 uan`manfaat`hipotesis`dan sistemauka pe|aporan dao pene丨 iuan,

Bab Ⅱ Π叫auan Pustaka merupakan penle丨 asan dari teoH dan konsep yang

mendasari pene|itian,

Bab丨Ⅱ  Metode PeneⅡtian berisi deskripsi darirnetode yang digunakan da丨 am r|set∶

Bab丨∨ HasⅡ dan Pembahasan merupakan anaⅡ sis dari peneⅡ tian baik secara teori

(rhe°rit丨ca//y stv″鼬 nθ
` 

跌au引 k‘ra“扌
`ca//y sonificanθ

`dan ekonOmi
le∞nom油 //y mea冖 加gfu)

Bab V Penutup berisi kesirnpu|an dan saran atau rekomenoasi yang dapat diberikan

daH pene"tian ini,




