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TINJAUAN PUsTAKA

Da|am bagian Tinjauan Pustaka ini disampaika∩ tiga aspek penung yang

sa"ng berkaitan da丨am pene|itian, Ketiga aspek tersebut yaitu teori uang secara

umum`teoH penawaran uang`jenis uang beredar di|ndonesia`dan terakhir ada|ah

mengenai proksi uang karta|di daerah,

2.1。 Teori Uang            Ⅱ

seperti dikutip o|eh 丨nsukindro (1995)` Johnson menyebutkan ada eΓ lpat

a"ran yang mendefinisikan uang secara berbOda,TeoH dan konsep mengenai uang

berkembang da丨 am batasan nasiona| sebuah negara. Da|am sebuah negara ada

bank sentra丨  dan pemerintah yang secara bersama mengendaⅡ kan keb刂 akan

moneter dan fiska|suatu negara。 Keb刂 akanˉ keb刂 akan tersebut akan mempengaruhi

proses dan peri丨 aku perrη intaan dan penaˇ varan uang seluruh pe丨 aku ekohorni yang

pada gⅢ ran se|a叫 utnya akan menentukan jum丨 ah uang beredar di negara tersebut,

Keempat aⅡ ran tersebut rη asingˉ rη asing dipe丨 opori o丨 eh kO|ompok K丨 asik`Friedman`

Konaite Redc|iffe`se戌a Gudey dan shaw.   Ke|。 mpok ρerFama ada丨 ah ke丨 omp。k

K丨asik. Ke|ompok K|asik tersebut di了η0t0ri o|eh para ekonorYl K|asik, Mereka

berpendapat bahwa fungs丨 uang yang utama ada|ah sebagai a丨 at pembayaran。

Da|am ha丨 ini uang dide们 ni引 kan sebagai uang karta| dan ∪ang gira|(demand

deposV,

Ke丨ompok kedua dirη otori o丨 eh Friedman ydng mencetuskan Teoo Kuantitas

Modern,Friedman berpendapat bahˇ va fupgs丨 uang yang utama ada|ah sebagai a丨 at

penyirnpan daya beⅡ , Menurut Friedman uang terdiri dari uang karta丨  ditambah

semua deposko yan9ada dHembaga bank umum。 Pengeruan jum丨 ah uang beredar

menurut Teoo Kuanutas M° dern|ebih|uas dibanding penge雨 an jumlah uang

beredar menurut ke|ompok K|asik。  Da|am pendekatan ini semua uang gira丨  dan

deposito be刂 angka ter1η asuk da|am pengertian junη lah uang beredar。

Ke|ompok ke匆a menekankan penungnya Ⅱkuiditas uang dalam masyarakat,

Κonsep pentingnya Ⅱkuiditas masyarakat ini dipopu|erkan o|eh Kornite RedCliffe,

Menurut kelompok ini uang beredar tidak hanya terdiri dari uang kartal dan uang

gira|f namun juga termasuk semua akuva臼 nansia丨 yang mempunyai kemampuarl
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sebagai pengganti uang。  semua aktiva finansia| yang mempunyai kemampuan

mempengaruhi likuiditas masyarakat terrη asuk da丨 am pengertian uang da丨 am arti

丨uas.

Ke|ompok keemparada|ah ke|ompok yang dipe|opori o|eh Gur丨 ey dan shaw,

Mereka berpendapat bahwa uang tidak hanya terdiri dari uang karta1 uang gira1

serta semua akuva yang mempengaruhi Ⅱkviditas masyarakat`tetapijuga termasuk

pasiva yang dike|uarkan o丨 eh lembaga keuangan nonˉ bank (|nsukindro` 1993a∶

1993b),

2.2.Teo"Penawaran Uang    .

Teori-teor丨 |ama mengenai bagairηana uang beredar tercipta ada|ah sangat

sederhana`dan rη engan9gap perbankan tidak ada atau tidak berpengaruh terhadap

proses tersebut(Boediono` 2OO1).Te。 ri yang pa"ng sederhana ada丨 ah merupakan

gambaran dari sistem standar emas` dirη ana emas ada|ah satuˉ satunya a丨 at

pennbayaran。

Jurn丨 ah uang beredar naik dan turun sesuai dengan tersedianya emas di

masyarakat.Jum|ah uang beredar bisa turun Jka misa丨 nya emas dikiHm ke丨 uar

negeri untuk rnenutup defisit neraca pembayaran、 atau karena industriˉ industri yang

menggunakan emas da|am proses produksinya menyedot emas yang ada sehingga

mengurangi jum丨 ah emas yang tersedia sebagai a丨at pembayaran.seba丨 iknya`

jurn丨ah uang beredar dapat naik jika ada surp|us neraca pembayaran atau kdrena

produk引 emas meningkat。 Da丨 am引 stem moneter tersebut jum丨 ah uang beredar

benarˉ benarˉ  ditentukan o|eh proses pasar` sedangkan otoritas moneter tidek

mempunyai pengaruh terhadap jum|ah uang beredar.Dengan kondi引 demikian

tidaka ada a|asan bagi otoritas rη oneter untuk me|akukan campur tangan d丨 pasar

uang。

Da丨 am perekonornian modern standar emas ditingga|kan diganti dengan

standar kertas, Da丨 am sistem standar kertas氵  slJnnber terciptanya uang bered乙 r

ada|ah otoritas rnoneter dan|embaga keuangan(Boediono`2OO1λ 0toHtas rnoneter

merupakan pemasok uang inu atau uang prime△ sedangkan |embaga keuangan

(perbankan)merupakan pemasok uang sekunder bagi masyarakat,

Di da|am pasar uang terdiri dari subˉ pasar uang primer dan subˉ pasar uanq

sekunder. Masingˉ rrlasing mempunyai perrnintaan dan penawaran sendiriˉ sendiri`

namun subˉ pasar tersebut sangat erat hubungannya satu dengan yang 丨ain, Suoˉ
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pasar primer |ebih bersifat fundamenta| karena uangⅠp⒈{meF hanya oisa tumbuh

karena ada uang primer, ∪ang sekunder diciptakan o|eh bank berdasarkdn atas

uang primer yang dipegang bank (cadangan bank), Tanpa uang prir‘ aOr tersebut

tidak akan bisa diciptakan uang sekunder, Jad| kedua sub-pasar tersebut b!sa

dibedakan secara kOnsepsi tetapi je|as∴ kiranya bahx/va da|am kenyataan keduanya

tidak terpisahkan satu sa丨 lη a|ain

Se|anjutnya menurut |nsukindro (1992) ada dua pendekatan berkaitan

dengan jurn|ah uang beredar yaitu pendekatan tradisiona|yang disebutjuga dengan

pendekatan angka pengganda dan pendekatan baru atau rnoderen。  Pendekotan

tradisiona|terdiri atas uang karta|dan uang gira|(N41)tidak}lanya ditentukan o|eh

peri|aku otoritas moneter(bank sentra|)`tetapi ditentukan deh peri|aku masyarakat

dan bank-bank umum serta peri|aku pemerintah, |ni berarti bahxA/a penguasa

moneter hanya dapat mengenda"kan uang inti saja` sedangkan besarnya angka

pengganda uang ditentukan o|eh peri丨 aku pemerintah` bank-bank umunl` dan

masyarakat` sehingga besar kecⅡ nya perubahan sesuai dOngan perubahan peri|aku

ketiga agen ekonorni tersebut,

sementara itu ke|ompok N/lOnetaris berpendapat bah、 /va angka pengganda

uang ada|ah s坨 u|atau pa丨 ing udak dap忒 dipe汰 imkan besamya`sehingga jurnbh

uang beredar hanya ditentukan o|eh bank sentra| dengan mengendaⅡ kan

perubahan uang inu(|sward。 no`2OO4) Namun harus disada"bahwa kemarrIpuan

otoHtas moneter da|am mengenda|ikan dan mOngontrO|juam|ah uang beredar

terbatas` karena kenyataan menunjukkan bahˇ ￠a angka pengganda uang tersebut

dipengaruhi o|eh banyak faktor` baik |tu peri|aku perbankan sendiri` masyarakat`

maupun pemerintah,

Seperu tersirat da|am pendekatar) tradisiona|` perubahan jum丨 ah uang

beredar juga dipengaruhi O|eh ungkat tekno|ogi`efisiensi kOb刂 akan moneter dan

臼ska|`struktur perekonomian dan perbankan Kemaluan tekno|ogi e|ektronik te丨 a|、

mengubah peH|aku jum|ah uang beledar dan perubahan jum|ah uang beredar

Nobert(1998)me|aporkan bahwa penggunaan kartu ATM r/l凵 Fomared Te″ er

冖彳ach加es)dan kartu kredit pada dekade199O-an menyebabkan ve|oskas uang di

丨nggris rηeningkat dengan pesat,|novasi kartu ATM dan kartu kredit Frlenyebabkan

jum|ah uang beredar merlladi menin9kdt,Penggu丨 laan tekndogi e丨 ektronik terseblJt

!ηenyebabkan peningkatan Ⅱkuiditas masyarakat secara signifikan  Penggunaan

kartu ATM dan kartu kredit berarti masyarakat |ebih me11yukai r11enaruh udng
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karta丨 nya di bank dan tidak di kantong masyarakat. Pen9endapan uan9 ka汶 a| di

bank sebaga丨 cadangan mampu menciptakan kredit dan|ikuiditas rη asyarakat secara

ber|ipat。 Ve|osi记 s uan9menladi meningkat`dan daya be||masyarakat|ebih un9gi,

Co|umba(2OO4)juga mengana|isis pengaruh inoVasi tekno|ogi t陀 nsaksi

(khususnya ATM dan po/lDF ofsale atau POSl da|am kasus|ta|ia dengan data panc|,

Hasi丨  studi Co丨 umba menghasi|an dua kesimpu|an penting, Kesimpu丨 an pertama

ada|ah bahˇ va inO∨ asi tekno|ogi tersebut berpengaruh positif tOrhadap deJma冖 G′

depos`‘.sedangkan ke引 mpubn kedua ada|ah bahwa dengan memasukkan inOVa引

tekno|ogi transaksi |ni ke da|am m° de| regresi ternyata secara si9nifikan telah

memperkeo|加 come e/asF`(y of den?pncy cyepos/ls yang umumnya diperdeh dari

estimasi empiris biasa Dengan den1ikian`inOvasi tekno|ogi transaksi penting artinya

da|am ana丨 isis a9regat-agregat moneter dan berikutnya tentu juga da|am keb刂 akan

mOneter。

Keb刂akan Bank|ndonesia(8|)untuk mengganti Sertifikat Bank|ndone5!a

(sB|)dengan Surat Utang Negara(S∪ N)sebagai instrumer)moneter pasu akan

mempengaruhi efektif|tas dan efis|ensi keb刂 akan m。neter maupun keb刂 akan Ⅱska|

Perubahan keb刂 akan itu pasti dirasakan o|eh se|uruh wi|ayah di|ndone引 a。 sB|

ada丨 ah instrumen moneter yang biasanya dipegang o|eh bank-bank umum, s∪ N

ada|ah instrumen rrloneter yang tidak hanya bo|eh dibeⅡ  o|eh bank-bank umunl

serta丨 embaga keuangan|ainnyaJ namun juga bo|eh dibe|io|eh lη asyarakat.

Ada perbedaan dampak moneter yang signifikan antara pembe"an S∪ No|ch

masyarakat umun∩  dan o|eh masyarakat bank dan |ernba9a kOuangan 丨ainnya,

PembeⅡan S∪ N o|eh masyarakat umum dengan vang kas akan bersifat kontraksi'

sedangkan per丫 lbe"an S∪ N O|eh masydrakat bank θtau |ennb¤ga keuangan 丨a|rlnva

pa|ing udak bersifat netra|atau bahkan ekpansif`jika pemerintah membe|a叫 akan

kemba|i dana yang terkumpu|dari penlua|an s∪ i《 tOrsebut Kesiapan masyarakat

antar daerah terhadap pe|uncuran instrumen moneter itu tOntu berbeda-beda。 Ada

masyarakat yang tingkat rη oneterisasinya tinggi ada yang rendah`sehingga dampak

pe|uncuran  instrumen  moneter  yang  baru  akan  berbeda-beda  terhadap

perekonomian daerah.Pene|iuan Hubrich dan∨ |aar(2OOOl lηenulnlukkan bahvva

dampak keb刂 akan moneter yang sama terhadap perekononaian Jerrη an dan

perekonornian Eropa pada umumnya berbeda  Perbedaan dampak mOneter

terhadap keb刂 akan yang sama disebabkan karena|ingkungan perekonor11ian yang

berbeda, Jerrη an merupakan sa丨 ah satu angg⊙ ta ∪ni El⊙ pa dengan sumbangan
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pe∞ kOnomian terbesar Keb刂 akan m○ neter diJerman te|ah|ama menladi penopang

kestabi|an pereko∩ omian Keb刂 akan m。neter|ebih efektif di Jerman daHpada di

negara Uni Eropa|ainnya,

Struktur perekonOmian daerah"ngkungan prekonomian di sekitarnya tentu

akan berpengaruh terhadap tingkat△ honetarisasi masyarakat di daerah tersebut

(Arno|d`20O3) Arno|d me|aporkan bahwa struktur perek⊙ nomian di」 erman Bara}

dan Tirnur baik sebe|um dan sesudah penggabungan kedua negara menyebabkan

efekti们 tas keb刂 akan m。 neter berbeda

2.3。 Jenis Uang Beredar diIndonesia

Pada umumnya dikena丨  tiga jenis uang氵 yaitu uang karta丨
`uang gira丨

dan

uan9kuasi(SoⅡ kin dan Suseno`2OO2a),Uang karta丨 ada|ah uang tunaiyang berada

di tangan masyarakat(di |uar bank umum) dan siap dibe|anlakan seuap saat

terutama untuk pembayaran-pembayaran da|am jum|ah yang tidak teHa|u besar。 Di

|ndonesia` uang karta{berupa uang kertas dan uang|ogam yang dike|uarkan o丨 eh

dan diedarkan o|eh Bank|ndonesia yang berfungsi sebagai otoritas rη oneter.Da|Pm

ha| ini` pembayaran dengan menggunakan cek dapat d刂uga dianggap sebagai

pembayaran tunai, ∪ntuk dapat rη e|akukan pembayaran dengan cek per|u rnerniⅡ ki

simpanan da|am bentuk rekening giro di suatu bank umum(cyemand depO5″s),

Dengan dernikian` merni"ki rekening giro sebenarnya sama dengan mempunyai

uang tunai karend silnρ anan di rckellillg giro dapε lt oitalik scˇ
`oktu-ˇ

vaktu.

Uang yang berada da丨 am rekening giro d| bank urll1Jm tersebut sering

di:eout jΙ∶。ag:∶ Ⅱ△;,。 1i∷ i∶ . |丬 aF:∫ J∷ ∶i∴ ∶(uri∴ irI yj∴ j oJ∴
=t∵

∴ti∶ iCi丨 :1a∶t⒈ ll L}d:l⑩ g∶ r0|

sehingga bank umum juga dikena|sebagai bank umum penopta uang9ira|(BP∪ G),

Adapun uang yang tersimpan da|al丫l bentuk reken|ng tabungan be刂 angka dan

deposito be刂 angka disebut sebagai uang kuasi. Penarikan sirapanan da丨 am bentuk

rekening tabungan be刂 angka dan dep♀ sito be刂 angka ini tidak dapat dⅡ akukar

sex/vaktuˉ V̌aktu。  ∪ntuk dapat me|akukan pembayaran secara |angsunq penl"iknya

harus menunggu sampai sirη panan berlangka dan deposito be勹 angka ini jatuh

tempo,

Berdasarkan jenis-lenis uang tersebut di atas dikena| uang beredar. ∪ang

beredar dide向nisikan sebagai kewaliban sistem moneter terhadap sektor swasta

domestik. Di |ndonesia hanya dikena| dua rη acam uang bereda丨  (SoⅡkin dan

suseno`2O02a)∶



(%terhadap Ma

Uang Beredar satuan 1970 1980∷ ∷200θ

∪ang Karta|(C) % 46.8ε 2815 1O.7凵 9,69

∪ang Gira丨 (D) % 28.13 36.8图 17.41 12,02

∪ang Beredar Arti Semp|t

(M1)

%

75,OC 6498| 28,15 21,71

Uang Kuasi(T) % 25,OC 35O2 71,8E 78,

Uang PHmer(MOl % 59.38 42,41 14,1ε 16,82

simpanan Giro Bank∪ mum % OO厶 2,92 53,25

Jang Beredar Adi Luas(M2) TriⅡ un Rp 0.32 7,71 84,63 747,

umber∶ dio|ah dari SOIikin dan suser no
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(1) uang beredar da|am art|sempit`yang sering diberi simbo丨 M1`dide而 n丨引kan

sebagai kewaliban sistem moneter terhadap se姒 or s讥 vsla domesti|(yang terdiri

dari uang karta|(C)dan uang gira|(D).

(2) ∪ang beredar da|am arti|uas`γ ang sering ju9a disebut sebagai|ik1|ditas

perekonornian dan diberi simbo| 卜洲2J didefinisikan sebagai kex/vaJIbah sistem

moneter terhadap sector swasta domestik yang terdiri dari uang karta|(C)`

uang gira|(D)`dan uang kuasi σ)。 Dengan katd丨 ain M2ada|ah M1d汉 amb乙 h

dengan uang kuasi(T)

Gambaran perkembangan uang beredar d| |ndonesia dapat di|ihat pada Tabe|2.1

berikut. Dari tabe|tersebut tampak bahvva peningkatan uang beredar di丨 ndcnesia

cukup tinggi`dari hanya Rp O`32tri|iun pada tahun197O menladi Rp747`o3tri|iun

pada tahun2OOO K。 mpos|si uang beredar pun rncn9a|anli perubahan diJη ana uang

kuasi semakin tinggi persentasenya sedangkan uang karta| dan uang gira| rTlakin

mengecⅡ and"nya Pada tahun 197O` uang kuasi baru25persen dari M2` namun

tahun2OOO sudah menladi78`29persen dari M2,

Tabe12.1

Perkembangan Komposisi uang8eredar dilndonesia

(2002 冖b
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se|ain汪 u`dari tabe|telsebutjuga tampak bahwa pe阝 en坨 se uang prirner

atau uang inti(Mo)juga menga|ami per、 urunan.∪ ang primer tersebut ada丨 ah uang

karta|dar、 sirnpanan giro bank umum di bank sentra|,Disebut sebagai uang primer

karcna jenis uang ini|ah yang me叫 adi″ biang″ da丨 a丨η proses penciptaan uang

beredar(uang karta|` uang giral` uang· kuasi) Penurunan pcrsentasc uang primer

tersebut dibandingkan dengan M2ada|。 h|ebih karena penurunan persentase uang

karta| sementara sirppanan girO bank umum terus meningkat persentasenya,

Sebagairη ana dapat dⅡ ihat pada tabe1 sirη panan gir⊙  bank umum di bank sentra丨

pada tahun2OOO mencapai53`25persen sementara tahun 197O hanya0`o4

persen,

∪an9 beredar pada dasarnya ada|ah pengaⅡan dari uang

angka peⅡ pat ganda uang sebaga|rnana rumus berikut∶

M1=mrn1x MO

M2=mm2xM2

dirη ana rnrn ada|ah notasi untuk angka pe"pat penggandg uang.

pFimer dengan

2,1

2,2

Da|am bentuk

perubahan`rumusnya dapat d|tu"s sebagai berikut∶

ΔM1=mm1xΔMO                    2,3

ΔM2〓 mm2xΔM2                   2.4

dirηana Δ ada丨 ah notasi untuk perubahan

Berdasarkan ha|itu` faktor-faktor yang menlpenGaruhi uang bOredar daoat

dike|ompokkan menlad|dua、 yaitu(8oedior、 o`2○ O⒈ |nsukindro`1993)∶

(1) Faktor~faktor yang mempengaruh| angka pe|ipat ganda uang∶  biaya

penggunaan uang gira|`kenyamanan dan keamanan`biaya re|atif(oρ portun`ry

cosrl yaitu suku bunga` pendapatan masyarakat` kemajuan |ayanan sektor

perbankan` ketentuan otoritas rnoneter` da∩  keper|uan bank akan "kuiditds

jangka pendek,

(2) Faktor-faktor yan9mempen9aruhi perubahan uang pHmer∶ terkait dengall

perubahan tra∩ saksi keuan9an° |eh 丨ηasyarakat yang tercerrnin pada pcs-po:

Neraca OtoHtas Moneter(|ihat Tabe|2,2)baik daH sisi pen9gunaan uang pHmer

(uang karta|`sa|do gilO/cadangan bank u吖 lum di bank sentra|)maupun№ klOr

yang menliDerη ()aruhi1Jang prl丨ηOr(aktiva|uar ne~Jeri bersi|η
`aktivD da|3rγ

l neceri

bersih`dan aktiva|air、 nya bersih) 1

1O
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Berdasarkan penje|asan di atas maka secara garis besar faktorˉ faktor yang

mempengaruhi perubahan uang beredar antara |a|n ada|ah∶  tingkat pendapatall

masyarakat` suku bunga` keb刂 akan yang dike|1Jarkan pemerintah dan otoritas

moneter` dan faktorˉ faktor |ain yang mencerrη inkan kekuatan struktur dan

perkembangan ekon。 rni suatu negara

TabeI2.2

Neraca Sistem Moneter

747.02

KOmponen uang8eredar

(%terhadap M2)

22,

oktor-fakt。 r yang Mempengaruhl_uang

dar(%terhadap M2)

2821

69.

1,92

dan Svseno

2.4.Pendekatan penghitungan Jun∩lah Uang Kartal di Daerah

Secara makro` struktur perek。norlaian yang terpusat te丨 ah r冫1enyebabkan

jum|ah uang beredar d"F1donesia sebag|an besar bOmda diJakarta.Serupa dengan

kondisi  perekonorγ 1iar)  rnakrO`  冖erekO丨 lo"1∶ an  0i  「∷氵Ⅱ∶f氵 j|  D己 :tl∷ l  i1tihlcv√ G

Yogyakarta(D丨Y)didominasi o|eh seuor jasaJasa da|am arti|uas,sektor jasa ini

akan mendominasi teKiptdnya jum|dh uang beredar di D|Y,Ke¤ ua sektor itu

merupakan daya tarik Propinsi D|Y dan mendatangkan|ikuiditas dari se|uruh daerah

36,

Ō,

口
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di丨ndonesia dan|uar negeH.Kedua sektor ku menladi pendorOng dan penarik

kegiatan perekonomian di sektor|ain Naik turunnya jurη |ah pe丨钊ar dan tuHs ds|ng

maupun domestik ke D|Y dipengaruhi o|eh kondisi perckonornian daerah|ain daI1

perekonomian dunia.Naik turunnya jum|ah pe|alar dan turis asing maupuIl

domestik akan mempengaruhi aklivitas perekcnomian da丨 l juIn|ah uang beredar0i

D|Y,                 ,

∪ntuk tingkat daerah` Laporan Bank |ndonesia di daerah belurn mampu

menyalikan data uang secara |engkap` khususnya uang karta丨  seba9ai komponen

M1 dan M2。  Ha| ini karena tidak semua transaksi ekononll yang menggunakan

uang tercatat da丨 ana di da|am sistenη  perbankan di daerah, O|eh karena i{u

dipeHukan pendekatan atau mode|untuk memproksijum|ah uang karta丨 `M1dan
M2(|nsukindrO`1995).

Pendekatan pertama` yaitu dengan   mencatat se丨 丫)ua transaksi yan9

dⅡ akukan o|eh丨 emba9a ekonorlli bank dan bukan bank yang dapat丫ηenyebabkan

uang masuk dan ke|uar dari suatu daerah。  Data yang dipero|eh kemud丨 an

digunakan sebagai proksi untuk menentukan perkiraan jum|ah uang karla|di suatu

daerah

pendekatan kedua ada{ah mengharapkan kepada〃 si鼓em moneter″ (banκ -

bank urnulT、 dan B|)di daerah rr、 embuat neraCa perkiraan seρ eIti Neraca KonsoⅡ das|

sistervl Moneter|ndonesia Kemudian dengan rη emperhatikan prakiraan uang|(art己 |

da|arn 丨aporan itu` dan |aporan uang karta| yang masuk ke dan ke丨 uar daeraiη

tersebut dari kantor pOs dan |embaga ekonorni |ainnya` B| cabang di daerah itu

memperkirakan jumlah uang karta|di daerah yang be6ar19kutan。

Pendekatan ketiga ada丨ah  berdasarkan Teori Kuantitas sederhaρ a dari

Ke丨 ompok Cambridge sebagai berikut(|nsukindro` 1995)∶

M〓 kY atau M=kPy           2,5

dimana M ada|ah jum丨 ah uang beredar`Y merupakal丨 pendapdtan nasiona丨`P
ada|ah harga dan y rη erupakan pendapatan rⅡ |serta k ada|ah kecepa1an peredaran

uang.
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