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 xv  Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 Redenominasi adalah penyederhanaan dari nilai atau nominal yang tertera pada 

mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar dari uang itu sendiri, disertai dengan 

penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar dengan valuta asing (valas). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kesiapan Indonesia dalam kebijakan 

redenominasi pada Tahun 2030. Kesiapan Indonesia dalam kebijakan ini dilihat 

dari laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan rasio defisit anggaran terhadap 

PDB Indonesia pada fase finalisasi Tahun 2026 – 2030. Metode yang digunakan 

adalah peramalan regresi linear, dimana hasil dari peramalan ini menunjukkan 

bahwa laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan rasio defisit anggaran terhadap 

PDB Indonesia sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan. Sehingga, Indonesia 

sudah siap untuk melakukan fase finalisasi kebijakan redenominasi ini. 

Kata kunci : redenominasi, inflasi, pertumbuhan ekonomi, rasio defisit, peramalan 

regresi linear 

ABSTRACT 

Redenomination is a simplification of the value or nominal listed in a particular 

currency without cutting the exchange rate of the money itself, accompanied by 

adjustments in commodity prices on the market and exchange rates with foreign 

exchange (forex). The purpose of this study was to see Indonesia's readiness in 

redenomination policy in 2030. Indonesia's readiness in this policy was seen from 

the rate of inflation, economic growth rate, and the ratio of budget deficit to 

Indonesia's GDP in the finalization phase of 2026 - 2030. The method used was 

regression forecasting linear, where the results of this forecast indicate that the 

rate of inflation, the rate of economic growth, and the ratio of the budget deficit to 

Indonesia's GDP are in accordance with the specified conditions. So, Indonesia is 

ready to carry out the phase of finalization of this redenomination policy. 

Keywords : redenomination, inflation, economic growth, deficit ratio, linear 

regression forecasting
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan suatu negara yang sudah merencanakan kebijakan 

redenominasi pada Tahun 2010. Tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2010, Gubernur 

Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, melontarkan wacana mengenai kebijakan 

redenominasi ini. Namun kebijakan ini masih belum terealisasikan sampai 

penelitian ini dilakukan. Kemudian, Gubernur Bank Indonesia masa jabatan 2013 

– 2018, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menyampaikan bahwa kebijakan 

redenemonisasi di Indonesia memerlukan waktu selama kurang lebih 11 tahun 

dimulai dari Tahun 2018. Kebijakan ini akan melalui beberapa fase yaitu fase 

persiapan awal, fase transisi, dan fase finalisasi (Nurhayat, 2017). Ketiga fase 

tersebut mungkin akan selesai pada Tahun 2028 atau selambat – lambatnya Tahun 

2029 dan pada fase finalisasi akan dilakukan tahap face out terlebih dahulu yang 

akan dimulai pada Tahun 2025 – 2029. Tahap ini akan memerlukan kondisi 

perekonomian yang stabil terutama laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi. 

Setelah berakhirnya masa jabatan Agus Dermawan Wintarto Martowardojo 

kebijakan ini masih belum terealisasikan juga. Namun, Gubernur Bank Indonesia 

terpilih periode 2018 – 2023, Perry Warjiyo, menyatakan akan melanjutkan 

kebijakan ini dengan menunggu arahan dari pemerintah dan melakukan kajian serta 

persiapan yang lebih mendalam untuk kebijakan ini. Skema yang digunakan untuk
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kebijakan ini akan tetap sama dengan skema yang telah dirumuskan oleh Agus 

Dermawan Wintarto Martowardojo atau seperti Turki saat melakukan 

penyerdahaan mata uang pada Tahun 2005, yaitu dengan melakukan tiga fase dan 

tahap face out pada fase finalisasi (Sembiring, 2018; Pratomo, 2013; Bayir, 2009). 

Ketiga fase tersebut membutuhkan peraturan yang sah dan telah berlaku. 

Sedangkan sampai dengan peneletian ini dilakukan peraturan mengenai kebijakan 

redenominasi ini masih berbentuk Rancangan Undang – Undang (RUU). RUU 

yang ada pernah direncanakan untuk masuk ke dalam program legislasi nasional 

(prolegnas) Tahun 2018, namun belum terealisasi sampai peneletian ini dilakukan 

(DPR RI,2017). Apabila Rancangan Undang – Undang ini masuk ke dalam 

prolegnas 2019 dan telah disahkan menjadi Undang – Undang, maka sekurang – 

kurangnya satu tahun setelah disahkan yaitu Tahun 2020 Undang – Undang ini 

dapat diberlakukan. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan pernyataan Agus 

Dermawan Wintarto Martowardojo mengenai kebijakan redenominasi memerlukan 

waktu transisi selama 10 sampai 11 tahun, maka kemungkinan kebijakan ini akan 

dapat berlaku atau selesai pada Tahun 2030 dan selambat – lambatnya pada Tahun 

2031 (Nurhayat, 2017).  

Kebijakan redenominasi yang akan dilakukan ini adalah menghilangkan tiga 

angka nol pada nilai uang, barang dan jasa, maupun upah. Misalnya uang senilai 

Rp. 1000 akan berubah menjadi Rp. 1 (penyerdahanaan nilai mata uang dengan 

mengurangi tiga angka nol pada nilai mata uang). Walaupun ada pengurangan tiga 

angka nol pada nilai mata uang, hal ini tidak mengubah nilai riil dari mata uang 
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tersebut. Maka dari itu diharapkan daya beli masyarakat tidak mengalami 

penurunan karena kebijakan redenominasi ini.  

Kebijakan ini diharapkan juga akan meningkatkan kredibilitas dari mata uang 

Rupiah. Seperti diketahui bahwa nilai mata uang Rupiah terhadap Dolar US berada 

di posisi kedua terbesar setelah mata uang Vietnam (uangindonesia.com). Selain 

itu, nilai mata uang Indonesia juga bersifat volatile sehingga masih mudah bergerak 

secara fluktuatif mengikuti kondisi ekonomi global. Dengan adanya kebijakan ini 

diharapkan dapat mengurangi hal – hal tersebut serta meningkatkan kredibilitas 

dari mata uang Indonesia. 

Kebijakan redenominasi ini juga sudah tertanam dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) 

UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, redenominasi merupakan salah satu 

tugas dari Bank Indonesia dalam rangka menjalankan dan menjaga kelancaran 

sistem pembayaran yang efisien, aman, handal, dan cepat di Indonesia 

(Kurnianingrum, 2016). Sebelumnya pada jaman pemerintahan Orde Baru, 

Indonesia sudah pernah melakukan penyerdahanan mata uang yaitu dengan 

kebijakan sanering. Namun kebijakan sanering ini sangat berbeda dengan 

kebijakan redenominasi, karena kebijakan sanering adalah suatu kebijakan 

memotong nilai uang sebesar 50% dari nilai nominalnya, sehingga apabila kita 

mempunyai uang Rp. 1000 maka nilainya hanya sebesar Rp. 500. Kebijakan ini 

juga dirasakan sangat merugikan masyarakat karena kebijakan sanering ini 

dirasakan mengambil 50% kekayaan dari setiap masyarakat secara paksa, serta 

menimbulkan banyak masalah ekonomi pada saat itu. Namun sekarang yang ingin 
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dilakukan Indonesia adalah kebijakan redenominasi, hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kredibilitas nilai mata uang Rupiah, selain itu juga untuk 

menyederhanakan penulisan nominal rupiah di pembukuan jurnal.  

Menurut Darmin Nasution dalam Pratomo (2013), kebijakan ini juga akan 

menimbulkan inflasi, hal ini dikarenakan pembulatan harga barang dan jasa yang 

akan menaikan harga karena akan lebih menguntungkan apabila melakukan 

pembulatan ke atas daripada pembulatan ke bawah. Maka dari itu dalam melakukan 

kebijakan redenominasi ini pemerintah Indonesia harus memperhatikan beberapa 

faktor yang dapat membantu keberhasilan kebijakan ini. Faktor - faktor yang harus 

diperhatikan dalam kebijakan redenominasi ini adalah laju inflasi yang harus 

rendah dan stabil, laju pertumbuhan ekonomi yang baik, dan fundamental ekonomi 

yang baik, serta rasio defisit anggaran harus sesuai dengan batas yang telah 

ditentukan, selain itu stabilitas sistem keuangan di Indonesia juga harus stabil dan 

lembaga – lembaga keuangan yang ada di Indonesia harus siap untuk 

mensosialisasikan kebijakan ini kepada masyarkat (Dewati et al, 2008; Putri, 2011; 

Permana, 2015). Persiapan ini dilakukan agar masyarakat percaya terhadap 

kebijakan redenominasi ini karena akan berpengaruh pada keberhasilan kebijakan 

ini. 
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Grafik 1.1 Laju Inflasi Umum Indonesia dari Tahun 1999 – 2017, data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) 

Berdasarkan Grafik di atas dapat kita lihat bahwa laju inflasi umum Indonesia 

dalam 19 tahun terakhir yaitu dari Tahun 1999 sampai 2017 masih belum stabil. 

Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1.1 yang menunjukkan laju pergerakan laju inflasi 

Indonesia dari Tahun 1999 sampai 2017 yang masih mengalami kenaikan dan 

penurunan. Namun dalam 5 tahun terakhir, pada Tahun 2013 sampai 2017 

mengalami perbaikan, dimana pada Tahun 2013 dan 2014 inflasi Umum Indonesia 

sebesar 8,38% dan 8,36% yang kemudian pada tahun selanjutnya mengalami 

perbaikan yaitu 2015 sebesar 3,35% dan kemudian mengalami inflasi yang stabil 

yaitu pada Tahun 2016 dan 2017 sebesar 3,02% dan 3,61%. Pada tiga tahun terakhir 

yaitu Tahun 2015 sampai 2017 laju inflasi umum berada di bawah target inflasi 

yang ditentukan. Nilai inflasi Indonesia dalam 5 tahun terakhir juga masih sesuai 
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dengan syarat penunjang keberhasilan kebijakan redenominasi yaitu harus di 

bawah 10% (dewati et al, 2008). 

Grafik 1.2 Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 1999 – 2017, data dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan Bank Dunia  

Berdasarkan Grafik 1.2 dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia dari Tahun 1999 – 2017 kurang stabil, hal ini dapat dilihat dari kenaikan 

laju pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2009 ke 2010 yaitu dari 4,63% menjadi 

6,22%. Namun pada Tahun 2010 sampai 2015 mengalami penurunan, walaupun 

penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Selain itu laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia dalam 5 tahun terakhir tidak sesuai dengan target yang 

ditentukan. Tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan dari 5,56% ke 5,01% dan 

dilanjutkan ke 4,88% pada Tahun 2015. Akan tetapi terjadi kenaikan pada Tahun 

2015 – 2017 yaitu dari 4,88% ke 5,02% dan dilanjutkan ke 5,07% pada Tahun 2017. 

Hal ini juga masih sesuai dengan syarat untuk meningkatkan keberhasilan 
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kebijakan redenominasi, dimana nilai laju pertumbuhan ekonomi harus di atas 3% 

(Dewati et al, 2008).  

Grafik 1.3 Rasio surplus (defisit) anggaran Indonesia terhadap PDB Tahun 1999 – 2017, data 

dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

Berdasarkan Grafik 1.3 dapat dilihat bahwa Indonesia selalu mengalami defisit 

anggaran dalam 19 tahun terakhir. Tahun 2013 – 2017 atau dalam 5 tahun terakhir 

defisit anggaran Indonesia mengalami kenaikan dari 1,9% menjadi 2,41, walaupun 

pernah mengalami penurunan dari 2,3% menjadi 1,9% pada Tahun 2014 – 2015. 

Namun, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 defisit anggaran dibatasi maksimal 3% 

dari produk domestik bruto, sehingga defisit anggaran Indonesia yang terjadi masih 

dibawah batas maksimal.  

Berdasarkan data – data yang ada selama 19 tahun terakhir mengenai laju 

inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, dan rasio defisit anggaran terhadap PDB di 
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Indonesia dapat dilihat bahwa laju inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia 

membaik dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini juga masih sesuai dengan syarat untuk 

menunjang keberhasilan kebijakan redenominasi antara lain laju inflasi di bawah 

10% dan laju pertumbuhan ekonomi di atas 3% (Dewati et al, 2008). Keadaan ini 

juga meningkatkan kepercayaan dari pihak nasional maupun internasional, dimana 

Indonesia juga mengalami kenaikan peringkat investasi yang membuat investor 

asing lebih percaya terhadap perekonomian di Indonesia ini (Kementerian 

Keuangan, 2017). Selain itu, rasio defisit anggaran terhadap PDB di Indonesia 

masih berada di batas wajar sesuai dengan yang ditentukan pemerintah dalam 

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu dibawah 3%. 

Apabila dilihat dari fenomena yang ada, peneliti bertujuan menganalisis 

kesiapan Indonesia dalam menunjang keberhasilan dari kebijakan redenominasi 

pada Tahun 2030. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Kesiapan Indonesia Dalam Kebijakan Redenominasi Pada Tahun 2030”. 

1.2 Ruang Lingkup Masalah 

Ruang lingkup penelitian memberikan kedalaman penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjelaskan apa yang diteliti dan apa yang tidak diteliti. Ruang 

lingkup penelitian ini mencakup sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini, dilakukannya perubahan pada penelitian terdahulu 

atau dapat disebut sebagai teknik modifikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Dewati et al (2008).  
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2. Pada penelitian ini peneliti menggunakan model estimasi atau 

peramalan regresi linear untuk mengetahui laju inflasi, laju 

pertumbuhan ekonomi, dan rasio surplus (defisit) anggaran terhadap 

PDB Tahun 2026 sampai 2030 untuk mengetahui tingkat kesiapan 

Indonesia dalam melakukan fase finalisasi kebijakan redenominasi. 

3. Objek penelitian ini adalah data laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi, 

dan rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia Tahun 

1999 – 2017. 

1.3 Identifikasi Masalah 

Nilai mata uang merupakan gambaran dari keadaan ekonomi suatu negara. 

Semakin tinggi nilai mata uang suatu negara maka menggambarkan bahwa keadaan 

ekonomi negara tersebut dalam keadaan baik serta negara tersebut memiliki kendali 

yang cukup besar terhadap negara lain. Sedangkan di Indonesia sendiri nilai mata 

uangnya masih tergolong besar hal ini dapat dilihat dari posisi nilai mata uang 

negara ASEAN terhadap nilai mata uang Amerika, dimana Indonesia berada di 

urutan kedua terbesar sebelum negara Vietnam dan nilai mata uang Indonesia juga 

bersifat volatile sehingga masih mudah bergerak secara fluktuatif mengikuti 

kondisi ekonomi global (uangindonesia.com). Untuk mengatasi nilai mata uang 

kita yang terlihat besar dapat menggunakan kebijakan redenominasi, dimana 

kebijakan ini dapat membuat nilai mata uang kita terlihat kecil dibandingkan 

dengan negara lain, serta meningkatkan kredibilitas dari mata uang Rupiah. Namun 

untuk melakukan kebijakan ini diperlukan persiapan dan kesiapan yang harus 
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dilakukan oleh Indonesia antara lain laju inflasi Indonesia harus stabil, laju 

pertumbuhan ekonomi serta rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB harus 

dibawah batas maksimal yang telah tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3. Hal ini disiapkan agar 

kebijakan ini dapat berhasil dan memberikan hasil yang memuaskan juga. 

1.4 Perumusan Masalah 

1. Apakah laju inflasi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 sudah 

sesuai dengan syarat untuk melakukan kebijakan redenominasi? 

2. Apakah laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Tahun 2026 

sampai 2030 sudah sesuai dengan syarat untuk melakukan kebijakan 

redenominasi? 

3. Apakah rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia pada 

Tahun 2026 sampai 2030 sesuai dengan batas yang telah ditetapkan? 

4. Apakah Indonesia sudah siap untuk melakukan fase finalisasi kebijakan 

redenominasi pada Tahun 2026 sampai 2030? 

1.5 Pembatasan Masalah 

Variabel – variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan 

redenominasi rupiah di Indonesia pada Tahun 2030 adalah laju inflasi, 

pertumbuhan ekonomi, serta rasio defisit anggaran terhadap produk domestik bruto 

di Indonesia pada tahap finalisasi Tahun 2026 sampai 2030 (Dewati et al, 2008; 

Putri, 2011;  Permana, 2015). Variabel tersebut juga harus sesuai dengan syarat 

yang ada, agar lebih menunjang keberhasilan kebijakan redenominasi ini. 

Analisis Kesiapan Indonesia..., Yeri Saputra, Ma.-Ibs, 2018



11 

   Indonesia Banking School 

Variabel – variabel yang diteliti Tahun 2026 sampai 2030, karena pada tahun 

itu akan dilakukan fase finalisasi dan membutuhkan keadaan ekonomi yang stabil 

(Dewi, 2013). Selain itu, untuk melihat perkembangan dari variabel – variabel yang 

digunakan dalam waktu 5 tahun selama fase finalisasi dan tahap face out. Sehingga, 

kebijakan redenominasi ini dapat lebih siap untuk dilakukan serta diikuti dengan 

perkembangan variabel – variabel yang menunjang keberhasilan kebijakan ini. 

Dengan analisis selama 5 tahun ini diupayakan juga dapat mengurangi time lag 

yang akan terjadi terhadap variabel – variabel yang digunakan peneliti. 

1.6 Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia dalam 

melaksanakan kebijakan redenominasi pada Tahun 2030, yang dilihat dari laju 

inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta rasio defisit anggaran terhadap PDB di 

Indonesia pada fase finalisasi Tahun 2026 sampai 2030. 

1.7 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian literatur mengenai 

faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan 

redenominasi rupiah di Indonesia, sehingga menambah wawasan yang 

luas serta bukti yang jelas mengenai kajian tersebut.  
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2. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bukti dan bahan 

pertimbangan bagi referensi dalam mengatur dan membuat kebijakan 

redenominasi rupiah di Indonesia. 

3. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat 

terhadap kebijakan redenominasi yang akan dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia. 

1.8 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, yang berisikan mengenai 

topik bahasan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas latar belakang peneliti memilih tema kebijakan 

redenominasi di Indonesia, yang berisikan ruang lingkup masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

2. BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai teori dari variabel – variabel yang 

berkaitan dengan kebijakan redenominasi, penelitian terdahulu dan 

hipotesis yang berkaitan dengan kebijakan redenominasi, serta rerangka 

penelitian. 
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3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, desain penelitian, 

populasi dan sampel, defenisi operasional variabel, jenis dan sumber data, 

teknik pengambilan data, serta metode analisa yang akan digunakan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian mengenai kebijakan redenominasi ini. 

4. BAB IV : PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai hasil dari analisis data yang diteliti 

oleh peneliti menggunakan metode yang sudah dipilih disertai dengan 

pembahasannya yang nanti akan menjawab perumusan masalah dan tujuan 

dari penelitian ini yang ada pada BAB I.  

5. BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil analisis yang 

dilakukan pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

peneliti selanjutnya dengan penelitian sejenis dan juga implikasi penelitian 

terhadap praktik yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Nilai Tukar Mata Uang 

Kurs atau nilai tukar adalah harga – harga dari mata uang luar negeri. Kenaikan 

nilai tukar (kurs) mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas mata uang (mata 

uang asing lebih murah, hal ini berarti nilai mata uang asing dalam negeri 

meningkat). Penurunan nilai tukar (kurs) disebut depresiasi mata uang dalam negeri 

(mata uang asing menjadi lebih mahal, yang berarti mata uang dalam negeri 

menjadi merosot) (Kewal, S. S., 2012). Nilai tukar mata uang suatu negara 

dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara tersebut, serta permintaan dan penawaran 

terhadap mata uang itu sendiri maupun mata uang asing. 

2.1.2 Redenominasi 

Menurut Bank Indonesia, redenominasi adalah penyederhanaan dari nilai atau 

nominal yang tertera pada mata uang tertentu tanpa memotong nilai tukar dari uang 

itu sendiri, disertai dengan penyesuaian harga komoditas di pasaran dan nilai tukar 

dengan valuta asing (valas). 

Menurut Setioko dalam Dewi (2013), syarat Redenominasi yang baik adalah 

poin 1 sampai dengan 3 dan disempurnakan oleh Martowardojo (2012) dari poin 1 

sampai dengan point 4. Poin-poin tersebut, yaitu: (1) inflasi stabil di bawah 5% 

selama 4 tahun berturut-turut; (2) negara memiliki cadangan devisa USD 100 – 200
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miliar; (3) persamaan persepsi antara pemerintah/parlemen dan masyarakat yang di 

dalamnya meliputi pengusaha dan konsumen; dan (4) landasan hukum yang kuat 

untuk menjalankan program tersebut. 

Kesuksesan kebijakan redenominasi adalah ketika dilakukan pada saat inflasi 

dan ekspetasi inflasi suatu negara dalam kondisi stabil dan rendah. Kebijakan 

redenominasi ini dilakukan untuk mengefisiensikan perhitungan akunting dan 

sistem pembayaran. Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam melakukan 

kebijakan redenominasi ini, yaitu kondisi ekonomi yang stabil, inflasi yang stabil 

dan rendah, serta adanya jaminan stabilitas harga (Kurnianingrum, 2016). 

Menurut Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan (2013), beberapa negara 

yang berhasil melakukan kebijakan redenominasi ini seperti Turki, Romania, 

Polandia, dan Ukraina, didukung oleh beberapa faktor antara lain 

1. Dukungan kuat dari seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah, 

parlemen, dan pelaku bisnis. 

2. Dilakukan pada saat perekonomian berada dalam kondisi stabil. 

3. Tersedianya landasan hukum. 

4. Public campaign dan edukasi yang intensif.  

Menurut Darmin Nasution dalam Pratomo (2013), kebijakan redenominsai di 

Indonesia akan meniru sistem penyerdahaan mata uang yang pernah dilakukan oleh 

Turki pada Tahun 2005. Kebijakan ini akan melalui tiga fase yaitu fase persiapan 

awal, fase transisi, dan fase finalisasi (Bayir, 2009). Fase persiapan awal 

memerlukan waktu sekitar tiga tahun, dimana fase ini akan melakukan penyusunan 
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Rancangan Undang – Undang (RUU) Redenominasi, rencana pencetakan uang dan 

distribusi, penyesuaian infrastruktur dan teknologi informasi sistim pembayaran, 

serta akuntansi dan komunikasi kepada seluruh masyarakat. Kemudian, fase 

transisi secara bersamaan akan diberlakukannya dua mata uang yakni rupiah lama 

dan rupiah yang memiliki kata “baru”, serta harga – harga barang dan jasa harus 

memiliki Undang – Undang yang memenuhi untuk dipasang harga – harga baru 

dan harga lama. Fase ini memerlukan waktu sekitar lima tahun. Selanjutnya, fase 

finalisasi yaitu fase terakhir yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dimana dalam 

fase ini akan terdapat tahap face out, yaitu tahap pengembalian Rupiah “baru” yang 

akan digantikan dengan uang baru Rupiah setelah redenominasi (Pratomo, 2013; 

Nurhayat, 2017).  

2.1.3 Inflasi 

Menurut Kunawangsih et al (2016) dalam buku “Ekonomika Makro Sebuah 

Pengantar”, inflasi didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga secara umum dan 

terus menerus. Inflasi digambarkan sebagai suatu keadaan dimana tejadi kenaikan 

harga – harga secara umum dan tajam yang berlangsung terus menerus dalam 

jangka waktu yang lama. Kenaikan harga yang terjadi hanya pada satu jenis barang 

saja, bukan disebut sebagai inflasi, karena inflasi menggambarkan kenaikan harga 

secara serempak. Demikian pula kenaikan harga yang sifatnya hanya sesaat juga 

bukan inflasi. 

Inflasi yang terjadi dapat merugikan para pensiunan, kelompok masyarakat 

yang berpendapatan sangat rendah. Hal ini karena meskipun terjadi kenaikan 
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pendapatan, presentasenya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga – 

harga.  

Ada beberapa hal yang harus diwaspadai ketika terjadi laju pertumbuhan 

inflasi, yaitu 

1. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat terhadap output 

nasional, sehingga akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap nilai 

mata uang dalam negeri. 

2. Inflasi yang tinggi akan mendorong para pemodal nasional menanamkan 

modalnya ke luar negeri. Kondisi ini berdampak buruk terhadap 

perkembangan pembangunan ekonomi dalam negeri. Penurunan produksi 

baik yang berorientasi pasar ekspor maupun pasar domestik akan 

meningkatkan pengangguran yang tentu saja berpengaruh terhadap 

stabilitas perekonomian negara. 

3. Inflasi yang tinggi akan mempengaruhi daya saing produk nasional di pasar 

global. Karena harga produk dalam negeri menjadi sangat mahal, sehingga 

di pasar ekspor kurang kompetitif. 

2.1.3.1 Pengelompokkan Inflasi  

Menurut Kunawangsih et al (2016), inflasi memiliki empat pengelompokkan 

yaitu 

1. Menurut Jenisnya 

a. Inflasi IHK atau inflasi umum (Headline Inflation) 
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Inflasi seluruh barang atau jasa yang dimonitor harganya secara 

periodic. Inflasi umum adalah komposit dari inflasi inti, inflasi 

administered price, dan inflasi volatile goods. 

b. Inflasi Inti (Core Inflation) 

Inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya dipengaruhi oleh 

perkembangan secara umum (faktor -  faktor fundamental ekonomi makro 

seperti inflasi, nilai tukar, dan keseimbangan permintaan dan penawaran 

agregat) yang akan berdampak pada perubahan harga – harga secara umum 

dan lebih bersifat permanen dan persistent. 

c. Inflasi Administered (Administered Price Inflation) 

Inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya secara umum 

diatur pemerintah. 

d. Inflasi Bergejolak (Volatile Goods Price Inflation) 

Inflasi barang atau jasa yang perkembangan harganya sangat 

bergejolak, umumnya dipengaruhi oleh shocks yang bersifat temporer 

seperti musim panen, gangguan alam, gangguan penyakit, dan gangguan 

distribusi. Inflasi volatile goods masih didominasi bahan makanan, 

sehingga sering disebut juga sebagai inflasi volatile foods antara lain beras, 

minyak goreng, cabe, daging ayam ras, dan sebagainya yang merupakan 

kebutuhan sehari – hari.  

2. Menurut Bobotnya 

a. Inflasi ringan (kurang dari 10% / Tahun) 
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b. Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / Tahun) 

c. Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / Tahun) 

d. Hiperinflasi (lebih dari 100% / Tahun) 

3. Menurut Asalnya 

a. Domestic Inflation 

Inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri (domestik). 

Kegagalan panen yang menyebabkan penurunan supply barang kebutuhan 

pokok akan meningkatkan harga barang tersebut, yang pada akhirnya akan 

berdampak terhadap peningkatan laju inflasi. Kebijakan pemerintah untuk 

mengatasi defisit anggaran melalui pencetakan uang baru juga akan 

mendorong laju inflasi. 

b. Imported Inflation 

Inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan harga – harga barang impor.  

Bila suatu negara mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap barang 

impor, baik bahan baku maupun barang jadi, maka negara tersebut akan 

rentan terhadap inflasi. Inflasi yang terjadi di negara pengekspor, pada 

akhirnya akan menular di negara pengimpor. 

4. Menurut Penyebabnya 

a. Dorongan Permintaan (Demand-Pull Inflation) 

Inflasi ini timbul karena meningkatnya permintaan agregatif, sementara 

produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (full employment), 

sehingga akhirnya akan menaikkan harga barang tersebut. 
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b. Desakan Biaya (Cost Push Inflation) 

Inflasi ini disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi. Kenaikan 

biaya produksi yang menimbulkan  cost push inflation, disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu 

1) Adanya kebijakan pemerintah, baik ekonomi maupun non-ekonomi 

yang dapat memicu kenaikan harga. seperti kenaikan harga BBM, 

tarif dasar listrik, telephone sebagai akibat kebijakan penurunan 

subsidi pemerintah terhadap komoditas tersebut. 

2) Gagalnya panen yang dipengaruhi oleh perubahan alam. 

2.1.3.2 Kebijakan dalam Penanganan Inflasi 

Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan penanganan terhadap 

inflasi, dengan melakukan beberapa kebijakan (Sukirno, 2012), seperti 

1. Kebijakan Fiskal 

Melalui kebijakan ini pemerintah dapat menambah pajak dan mengurangi 

pengeluaran pemerintah. 

2. Kebijakan Moneter 

Pemerintah dapat mengurangi atau menaikkan suku bunga, serta membatasi 

kredit. 

3. Dasar Segi Penawaran 

Pemerintah melakukan langkah – langkah yang dapat mengurangi biaya 

produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak 
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atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan 

produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi. 

2.1.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno (2012), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi 

dalam masyarakat bertambah. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan 

suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat, hal ini 

disebabkan karena faktor – faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan 

jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal, teknologi 

yang digunakan berkembang, selain itu tenaga kerja akan bertambah sebagai akibat 

perkembangan penduduk, serta pengalaman kerja dan pendidikan menambah 

ketrampilan mereka. Namun, perkembangan kemampuan memproduksi barang dan 

jasa sebagai akibat pertambahan faktor – faktor produksi pada umumnya tidak 

selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. 

Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan 

produksi yang sebenarnya, sehingga perkembangan ekonomi akan lebih lambat 

dari potensinya. 

Terdapat beberapa faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi, antara lain 

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya, 

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, 

3. Barang – barang modal dan tingkat teknologi, dan 

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat. 
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2.1.4.1 Teori – Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan Sukirno (2012), terdapat empat teori mengenai pertumbuhan 

ekonomi, yaitu 

1. Teori Klasik 

Menekankan tentang pentingnya faktor – faktor produksi dalam menaikkan 

pendapatan nasional dan mewujudkan pertumbuhan. Akan tetapi yang terutama 

diperhatikan ahli ekonomi Klasik adalah peranan tenaga kerja. Menurut mereka 

tenaga kerja yang berlebihan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 

2. Teori Schumpeter 

Menekankan tentang peranan usahawan yang akan melakukan inovasi dan 

investasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. 

3. Teori Harrod-Domar 

Menunjukkan peranan investasi sebagai faktor yang menimbulkan 

pertambahan pengeluaran agregat. Teori ini pada dasarnya menekankan 

peranan segi permintaan dalam mewujudkan pertumbuhan. 

4. Teori Neo-Klasik 

Melalui kajian empirical teori ini menunjukkan bahwa perkembangan 

teknologi dan peningkatan kemahiran masyarakat merupakan faktor yang 

terpenting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi.  

2.1.5 Produk Domestik Bruto 

Menurut Departemen Statistik Bank Indonesia (2016), produk domestik bruto 

(PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan 
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perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga 

berlaku maupun atas dasar harga konstan.  

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa 

yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB 

atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang 

dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun 

dasar. PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan 

struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB konstan digunakan untuk 

mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi 

secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi 

oleh faktor harga. PDB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga 

dengan menghitung deflator PDB (perubahan indeks implisit). Indeks harga 

implisit merupakan rasio antara PDB menurut harga berlaku dan PDB menurut 

harga konstan. Perhitungan Produk Domestik Bruto secara konseptual 

menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan 

pengeluaran dan pendekatan pendapatan. 

1. Pendekatan Produksi: Produk Domestik Bruto adalah jumlah nilai tambah 

atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah 

suatu negara dalam jangka waktu tertentu (umumnya triwulan dan tahunan). 

17 lapangan usaha, yaitu: (1) pertanian, kehutanan dan perikanan, (2) 

pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) pengadaan 

listrik, (5) pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, (6) 

Analisis Kesiapan Indonesia..., Yeri Saputra, Ma.-Ibs, 2018



24 

   Indonesia Banking School 

konstruksi, (7) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil & sepeda 

motor, (8) transportasi dan pergudangan, (9) penyediaan Maret 2016 

akomodasi dan makan minum, (10) informasi dan komunikasi, (11) jasa 

keuangan dan asuransi, (12) real estate, (13) Jasa Perusahaan, (14) 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, (15) jasa 

pendidikan, (16) jasa kesehatan dan kegiatan lainnya dan (17) jasa lainnya 

2. Pendekatan Pengeluaran: (1). Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (2). 

Pengeluaran Konsumsi LNPRT (3). Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (4) 

Pembentukan modal tetap domestik bruto (5). Perubahan inventori, (6) 

Ekspor Barang dan Jasa (7) Impor barang dan jasa.  

3. Pendekatan Pendapatan: Produk Domestik Bruto merupakan jumlah balas 

jasa yang diterima oleh faktor – faktor produksi yang ikut serta dalam 

proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu 

tahun). Balas jasa yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga 

modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan 

pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan 

dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).  

2.1.5.1 Surplus (Defisit) Anggaran 

Surplus (defisit) anggaran menggambarkan kondisi anggaran dan pendapatan 

belanja negara (APBN), dimana pengeluaran lebih kecil (lebih besar) dibandingkan 

dengan penerimaan negara. Apabila terjadi defisit anggaran maka suatu negara 

memerlukan tambahan dana atau disebut pembiayaan defisit agar kegiatan yang 
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telah direncanakan tetap dapat berjalan. Menurut Dornbusch dan Fischer dalam 

Bafadal (2005) bahwa pembiayaan defisit secara makro dapat dilakukan melalui 

penarikan pajak dan utang. Pada perekonomian terbuka sumber utang berasal dari 

dalam dan luar negeri, dimana utang dalam negeri dapat dibedakan atas utang 

langsung kepada masyarakat berupa penjualan obligasi negara dan utang tidak 

langsung berupa pinjaman kepada bank sentral melalui pencetakan uang (money 

printing) atau seigniorage (2005). 

Menurut Haryati dalam Bafadal (2005) melihat keterkaitan defisit anggaran 

APBN terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana penyebab terjadinya 

pembengkakan defisit anggaran adalah tidak terpenuhinya beberapa target 

penerimaan dan pengeluaran negara karena asumsi – asumsi pada pengubah 

makroekonomi yang diinginkan untuk menyusun APBN tidak sesuai dengan 

perkiraan. Pengubah makroekonomi yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, 

nilai tukar, produksi minyak bumi, harga minyak bumi, dan suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI), dimana tidak sesuainya atau tidak terpenuhinya asumsi 

tersebut akan berpengaruh pada PDB, total penerimaan dan belanja negara. 

Defisit anggaran juga diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3, dimana nilai defisit 

anggaran dibatasi maksimal 3%. Nilai ini dilihat dari perbandingan defisit anggaran 

APBN terhadap PDB Indonesia atau disebut juga rasio defisit anggaran terhadap 

PDB Indonesia. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

*Diolah peneliti dengan menggunakan penelitian Dewati et al, 2008, Putri, 2011, dan Permana, 2015, serta 

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3 

 

2.3 Penelitian Terdahulu 

No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisa Hasil Research Gap 

1. 

Working 

Paper Bank 

Indonesia : 

Analisis 

Kemungkinan 

Redenominas

i Di Indonesia 

(Dewati, W., 

Yanuarti, T., 

& Indawan, 

F.; 2008) 

Model Empiris 

- Kebijakan 

Redenominasi 

akan berjalan 

lancar apabila 

tingkat laju inflasi 

< 10%, laju 

pertumbuhan 

ekonomi > 3%, 

dan political risk 

Indonesia harus 

dalam kondisi 

baik. 

- Penelitian ini 

melihat kesiapan 

Indonesia dalam 

melakukan 

kebijakan 

redenominasi pada 

Tahun 2030 

(Nurhayat, 2017) 

- Terdapat 

penghilangan 

variabel political 

risk dan 

penambahan 

variabel rasio defisit 

anggaran (Permana, 

2015) 

Kesiapan Kebijakan 

Redenominasi di Indonesia  

Rasio Defisit 

Negara Terhadap 

Produk Domestik 

Bruto < 3% 

 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi > 3% 

Laju Inflasi < 10% 
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisa Hasil Research Gap 

    

- Metode yang 

digunakan adalah 

estimasi atau 

peramalan regresi 

linear 

2. 

Kajian 

Pengaruh 

Kebijakan 

Redenominas

i dan Faktor 

Lainnya 

Terhadap 

Perubahan 

Harga dan 

Transaksi 

Dalam 

Kondisi 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Tinggi 

(Gustini, M. 

R.; 2013) 

- Analisis 

Deskriptif, 

- Percobaan 

Ekonomi, 

- Uji 

Kesamaan 

Ragam, 

- Uji Beda 

Nilai Tengah, 

- Grafik 

Histogram. 

- Redenominasi 

menurunkan harga 

pada saat inflasi 

rendah dan 

meningkatkan 

harga pada saat 

inflasi tinggi. 

-  Redenominasi 

meningkatkan 

nilai transaksi 

pada komoditas 

elatis dikarenakan 

pada komoditas 

elastis harga 

menurun sehingga 

menyebabkan 

nilai transaksi 

meningkat. 

- Redenominasi 

menurunkan nilai 

transaksi pada 

komoditas 

inelastis 

dikarenakan 

komoditas 

inelastis 

cenderung 

meningkatkan 

harga sehingga 

nilai transaksi 

menurun. 

 

 

- Kebijakan ini akan 

mengakibatkan 

inflasi karena akan 

terjadi pembulatan 

harga ke atas 

(Pratomo, 2013) 

- Kebijakan ini akan 

meningkatkan 

kredibilitas dari 

nilai mata uang 

rupiah 
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisa Hasil Research Gap 

3. 

Kajian 

Tentang 

Rencana 

Redenominas

i Rupiah 

Dalam (Putri, 

A.; 2011) 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif. 

Sukses 

redenominasi hanya 

bisa dilakukan pada 

saat inflasi dan 

ekspektasi inflasi 

stabil dan rendah. 

 

 

- Dalam penelitian ini 

nilai inflasi harus 

dibawah 10% agar 

meningkatkan 

kebijakan 

redenominasi ini 

(Dewati et al, 2008) 

- Terdapat 

penambahan 

variabel laju 

pertumbuhan 

ekonomi dan rasio 

defisit anggaran 

untuk melihat 

kesiapan Indonesia 

dalam melakukan 

kebijakan 

redenominasi 

(Dewati et al, 2008; 

Permana, 2015) 

4. 

Penentu 

Keberhasilan 

Redenominas

i Mata Uang : 

Pendekatan 

Historis dan 

Eksperimenta

l (Pambudi, 

A., Juanda, 

B., & 

Priyarsono, 

D. P.; 2014) 

- Model 

Regresi 

Berganda, 

- Pendekatan 

Data 

Historis, 

- Wawancara, 

- Percobaan 

Ekonomi, 

- Uji Beda 

Nilai Tengah 

Dua Populasi 

Bebas. 

- Akan lebih baik 

jika redenominasi 

diterapkan ketika 

perekonomian 

berada dalam 

kondisi yang baik 

dan stabil, seperti 

tingkat inflasi 

yang rendah dan 

pertumbuhan 

ekonomi yang 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

- Penelitian ini 

melihat kesiapan 

Indonesia dalam 

melakukan 

kebijakan 

redenominasi pada 

Tahun 2030, 

- Laju inflasi harus di 

bawah 10% dan laju 

pertumbuhan 

ekonomi harus di 

atas 3% agar 

meningkatkan  
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisa Hasil Research Gap 

   

- Sosialisasi 

kebijakan 

redenominasi 

kepada 

masyarakat perlu 

dilakukan 

sebelumnya 

dengan intensif 

dan konsisten 

untuk 

memberikan 

informasi yang 

jelas kepada 

publik terkait 

kebijakan 

tersebut. 

kebijakan 

redenominasi ini 

(Dewati et al, 2008) 

- Metode yang 

digunakan adalah 

estimasi atau 

peramalan regresi 

linear. 

5.  

Redenominas

i Rupiah 

Dalam 

Perspektif 

Hukum 

(Kurnianingr

um, T. P.; 

2016) 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

Perlu adanya 

payung hukum 

atau landasan 

hukum tegas yang 

mengatur 

mengenai 

redenominasi 

untuk 

memberikan 

perlindungan dan 

kepastian hukum. 

Hal ini telah 

diantisipasi oleh 

Pemerintah 

melalui RUU 

tentang 

Perubahan Harga 

Rupiah yang akan 

segera dibahas 

bersama DPR RI,  

- Penelitian ini 

melihat kesiapan 

Indonesia dalam 

melakukan 

kebijakan 

redenominasi pada 

Tahun 2030, dengan 

syarat RUU 

mengenai kebijakan 

ini telah dapat 

diterapkan pada 

Tahun 2020 

- Selain syarat itu, 

terdapat juga syarat 

laju inflasi di bawah 

10%, laju 

pertumbuhan 

ekonomi di atas 3%, 

dan rasio defisit di 

bawah 3% (Dewati 

et  
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

   

- Sosialisasi 

intensif terkait 

RUU tentang 

Perubahan Harga 

Rupiah yang 

dilakukan oleh 

Bank Indonesia 

beserta 

Pemerintah 

kepada 

masyarakat, 

- Kesiapan 

infrastruktur 

untuk disesuaikan 

dan disetting 

sedemikian rupa 

sehingga 

kompatibel 

dengan mata uang 

baru dengan lebih 

sedikit nol. 

 

al, 2008; Permana, 

2015) 

- Penelitian ini 

melakukan estimasi 

mengenai nilai – 

nilai variabel yang 

menunjang 

keberhasilan 

kebijakan 

redenominasi pada 

fase finalisasi 

Tahun 2026 – 2030 

- Dalam kebijakan ini 

juga perlu 

melakukan 

sosialisasi yang 

insentif kepada 

masyarakat 

mengenai kebijakan 

ini agar tidak terjadi 

gejolak ekonomi 

akibat 

diterapkannya 

kebijakan ini 

 

6. 

Analisis 

Dampak Jika 

Redenominas

i Dilakukan : 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Daya Beli 

Masyarakat 

Indonesia 

(Dewi, K.; 

2013) 

Analisis 

Kualitatif 

- Ketidaksetujuan 

responden bila 

pemerintah 

menerapkan 

redenominasi 

Rupiah, 

- Dibutuhkan 

manusia yang 

berkarakter baik 

untuk memajukan 

negara Indonesia. 

 

- Dalam penelitian ini 

menggunakan 

variabel – variabel 

yang dapat 

menunjang 

keberhasilan dari 

kebijakan ini, 

seperti laju inflasi, 

laju pertumbuhan 

ekonomi, dan rasio 

defisit  
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

  -  -  

(Dewati et al, 

2008; Permana, 

2015) 

- Selain syarat – 

syarat tersebut 

diperlukan juga 

sosialisasi yang 

intensif kepada 

masyarakat 

mengenai 

kebijakan ini  

7. 

Urgensi 

Redenominas

i Nilai Rupiah 

Dalam 

Perekonomia

n Indonesia 

(Nilasari, E.; 

2014) 

Analisis 

Deskriptif 

Kualitatif 

- Dari segi syarat 

yang harus 

dipenuhi untuk 

melakukan 

redenominasi 

yaitu kestabilan 

ekonomi dan  

tingkat inflasi, 

- Indonesia sudah 

dapat 

melaksanakan 

redenominasi, 

- Banyaknya 

persiapan dan 

biaya yang harus 

dikeluarkan dari 

kebijakan  

redenominasi  ini  

serta kurang 

siapnya 

masyarakat 

Indonesia dalam 

menghadapi 

kebijakan ini, 

maka  dalam 

 

- Syarat untuk 

menunjang 

keberhasilan 

kebijakan ini 

adalah laju inflasi 

harus dibawah 

10%, laju 

pertumbuhan 

ekonomi di atas 

3%, dan rasio 

defisit di bawah 

3% (Dewati et al, 

2008; Permana, 

2015) 

- Peneliti melihat 

kesiapan Indonesia 

dalam melakukan 

kebijakan ini pada 

Tahun 2030 dengan 

melakukan estimasi 

dari nilai – nilai 

variabel yang 

digunakan pada 

fase finalisasi 

Tahun 2026 – 2030 

sudah  

 

Analisis Kesiapan Indonesia..., Yeri Saputra, Ma.-Ibs, 2018



32 

   Indonesia Banking School 

No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

   

waktu dekat ini 

kebijakan 

redenominasi 

nilai rupiah 

belum terlalu 

penting untuk 

dilaksanakan. 

sesuai dengan 

syarat yang ada 

atau belum. 

8. 

Prospek 

Pelaksanaan 

Redenominas

i di Indonesia 

(Permana, S. 

H.; 2015) 

- Metode 

Deskriptif 

- Indonesia 

didasari adanya 

inefisiensi 

perekonomian, 

adanya kendala 

teknis pada 

operasional 

kegiatan usaha 

dan mendukung 

ekonomi 

nasional dalam 

memasuki era 

masyarakat 

ekonomi 

ASEAN, 

Bagi negara 

redenominasi 

dapat 

meningkatkan 

kredibilitas 

rupiah, 

menghemat biaya 

pencetakan uang, 

dan 

mempermudah 

transaksi 

pemerintah, 

- Bagi pelaku 

usaha 

redenominasi 

dapat 

- Dalam penelitian 

ini ingin melihat 

kesiapan 

Indonesia dalam 

melakukan 

kebijakan 

redenominasi pada 

Tahun 2030 

dengan skema 

yang telah 

ditetapkan 

(Nurhayat, 2017; 

Bank Indonesia, 

2013) 

- Dengan syarat laju 

inflasi di bawah 

10%, laju 

pertumbuhan 

ekonomi di atas 

10%, dan rasio 

defisit anggaran di 

bawah 3% 

(Dewati et al, 

2008; Permana, 

2015) 
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

 

 

 

mempermudah 

transaksi 

keuangan 

sehingga 

mempercepat 

waktu operasional 

dan 

meminimalisir 

potensi kesalahan. 

Selain itu, akan 

mengurangi biaya 

penyesuaian 

perangkat keras 

dan lunak sistem 

akuntansi dan 

teknologi 

informasi, 

- Bagi masyarakat, 

redenominasi 

dapat 

mempermudah 

dalam 

bertransaksi, 

mengurangi risiko 

kerusakan uang 

dan mendukung 

proses belajar dan 

mengajar pada 

pendidikan dasar, 

- Pemerintah dan 

Bank Indonesia 

juga perlu 

mewaspadai 
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

   

terjadinya risiko 

akibat 

redenominasi, 

yaitu inflasi, 

penambahan 

pengeluaran 

negara, penolakan 

sebagian 

masyarakat dan 

penambahan 

biaya produksi, 

efek psikologi, 

dan potensi 

perselisihan antar 

pelaku usaha dan 

konsumen. 

 

9. 

Redenominati

on And Its 

Driving 

Factors 

(Handayani, 

S. W.; 2017) 

- Metode 

Purposive 

Sampling, 

- Regresi 

Binary 

Logistic. 

- Nilai tukar tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan untuk 

redenominasi, 

Bentuk 

pemerintahan 

tidak berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

keputusan untuk 

redenominasi, 

Inflasi secara 

signifikan 

mempengaruhi 

keputusan 

redenominasi 

yang paling 

berpengaruh 

adalah t-5 inflasi. 

- Dalam penelitian 

ini menggunakan 

variabel laju 

inflasi, laju 

pertumbuhan 

ekonomi, dan rasio 

defisit anggaran 

(Dewati et al, 

2008; Permana, 

2015) 

- Metode yang 

digunakan adalah 

estimasi atau 

peramalan regresi 

linear. 
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Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

10. 

Dropping 

Zeros, 

Gaining 

Credibility? 

Currency 

Redenominati

on in 

Developing 

Nations 

(Mosley, L.; 

2005) 

Survival 

Analysis 

- That inflation is 

an important 

predictor of 

redenomination, 

- Redenomination 

also is related to 

political 

variables, 

including 

governmentsí 

time horizons, the 

governing partyís 

ideology, the 

fractionalization 

of the government 

and legislature, 

and the degree of 

social 

heterogeneity. 

- Dalam penelitian 

ini menghilangkan 

variabel political 

risk karena 

keterbatasan dalam 

mendapatkan 

informasi 

mengenai variabel 

tersebut 

- Peneliti 

menggunakan 

variabel laju 

inflasi, laju 

pertumbuhan 

ekonomi, dan rasio 

defisit angggaran 

(Dewati, 2008; 

Permana, 2015) 

11. 

The 

Economics of 

Currency 

Redenominati

on : 

Appraisal of 

CBN 

Redenominati

on Proposal 

(Bello, A.; 

2007) 

- Literature 

Survey 

- Desk 

Analysis 

Redenominasi 

mata uang 

didasarkan pada 

beberapa kejadian 

dalam suatu 

negara dan 

hasilnya 

tergantung pada 

berbagai 

kebijakan fiskal 

dan moneter yang 

ditujukan untuk 

menstabilkan 

ekonomi, Strategi 

baru harus 

dipelajari  

 

 

- Dalam penelitian 

ini hanya berfokus 

pada kebijakan 

redenominasi yang 

akan dilakukan 

oleh Indonesia 

- Dengan skema 

yang sama dengan 

Turki pada saat 

melakukan 

penyederhanaan 

mata uang  

(Sembiring, 2018; 

Pratomo,  
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Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 
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dan dipahami, dan 

harus melihat efek 

psikologis dan 

portabilitas, serta 

harus dikaitkan 

dengan tujuan 

makroekonomi 

dan fiscal yang 

lebih luas. 

2013; Bayir, 2009) 

12. 

Impact of 

Currency 

Redenominati

on on 

Inflation Case 

Study Turkey 

(Žídek, L., & 

Chribik, M.; 

2015) 

- Chow Test 

Vector-

Autoregressive 

model 

Proses 

redenominasi 

memiliki dampak 

langsung pada 

inflasi di Turki. 

- Dalam penelitian 

ini akan berfokus 

pada kebijakan 

redenominasi yang 

akan dilakukan di 

Indonesia 

13. 

Macroecono

mic 

Implication of 

Currency 

Management 

in Nigeria : A 

Synthesis of 

The 

Literature 

(SOMOYE, 

R. O. C.; 

2013) 

A Synthesis of 

The Literature 

- Kebijakan 

restrukturisasi 

mata uang 

mungkin tidak 

mendorong 

inflasi dalam 

ekonomi terbuka, 

Denominasi mata 

uang dalam 

bentuk apapun 

hanya mungkin di 

negara dengan 

tingkat output 

tinggi, 

- Sebelum 

melakukan 

kebijakan 

restrukturisasi 

mata uang, 

pemerintah  

- Kasus dalam 

penelitian ini 

adalah kebijakan 

redenominasi yang 

akan dilakukan 

Indonesia pada 

Tahun 2030 

- Dengan variabel 

penunjang yaitu 

laju inflasi di 

bawah 10%, laju 

pertumbuhan 

ekonomi di atas 

3%, dan rasio 

defisit anggaran di 

bawah 3% 

(Dewati, 2008; 

Permana, 2015) 
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

   

harus menerapkan 

kebijakan fiskal 

dan moneter yang 

tepat untuk 

mempromosikan 

kebijakan ini, 

sehingga dapat 

meningkatkan 

basis ekonomi 

negara untuk 

sektor moneter 

yang 

berkelanjutan. 

 

14. 

The Impact of 

Currency 

Redenominati

on on 

Monetary Gift 

Giving in 

Ghana : An 

Exploratory 

Assessment 

(Dzokoto, V. 

A., Mensah, 

E. C., & 

Opare-

Henaku, A.; 

2013) 

- An 

Exploratory 

Assessment 

- Dampak 

redenominasi 

mata uang tidak 

hanya dalam 

lingkup ekonomi, 

- Perlunya faktor 

manusia untuk 

dipertimbangkan 

bersama dengan 

faktor ekonomi 

ketika 

merencanakan 

redenominasi 

mata uang. 

- Dalam penelitian 

ini akan berfokus 

pada kebijakan 

redenominasi yang 

akan dilakukan 

oleh Indonesia 

pada Tahun 2030 

- Dengan 

menggunakan 

variabel laju 

inflasi, laju 

pertumbuhan 

ekonomi, dan rasio 

defisit sebagai alat 

ukur untuk melihat 

kesiapan Indonesia 

dalam melakukan 

kebijakan ini 

(Dewati et al, 2008; 

Permana, 2015) 
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No. 

Jurnal 

(Penulis, 

Tahun) 

Metode Analisis Hasil Research Gap 

15. 

How 

Billionaires 

Become 

Valuable 

Millionaires? 

Psychological 

Impact of 

Redenominati

on on 

Economy 

(Ullah, M. R., 

Tahir, S. H., 

Ateeque, A., 

& Shehzadi, 

I.; 2017) 

- Line 

graphs, 

- Simple 

percenta

ges 

- Menunjukkan 

dampak positif 

dari redonominasi 

terhadap ekonomi 

di semua kasus, 

Dampak negatif 

hanya ditemukan 

di dua peristiwa 

yaitu di Argentina 

dan Brasil pada 

Tahun 1983 dan 

1996, 

- Redenominasi 

dapat digunakan 

untuk 

menciptakan nilai 

dan untuk 

mengendalikan 

inflasi. 

- Penelitian ini ingin 

mengetahui 

kesiapan Indonesia 

dalam melakukan 

kebijakan 

redenominasi yang 

akan dilakukan 

oleh Indonesia pada 

Tahun 2030 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan identifikasi dan perumusan masalah yang telah disusun pada bab 

sebelumnya, penulis menggunakan data laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi 

Indonesia, dan rasio defisit anngaran terhadap PDB dari Tahun 1999 – 2017. Tidak 

seperti penelitian Dewati et al (2008), dalam penelitian ini penulis menghilangkan 

variabel political risk dan menggantikannya menjadi rasio defisit anggaran 

terhadap PDB Indonesia (Permana, 2015). Hal ini karena keterbatasan penulis 

untuk mendapatkan informasi atau data mengenai political risk suatu negara, 

dimana sebenarnya data ini dapat menunjang keberhasilan dan kestabilan dalam 

melakukan kebijakan redenominasi ini. Namun, diharapkan hasil dari pengelolahan 

data yang menggunakan variabel laju inflasi, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, 

dan rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia dari Tahun 1999 – 2017 dapat 

memberikan gambaran kesiapan Indonesia dalam melakukan kebijakan 

redenominasi.  

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) 

penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.
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Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kuantitatif, dengan 

menggambarkan data dan informasi berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan. 

Data yang digunakan berupa data time series, dimana peneliti mengambil data 

tahunan dari variabel – variabel yang digunakan.  

3.3 Metode Pengambilan Sampel 

Peneliti akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari 

sumber tertentu, biasanya merupakan hasil kerja atau karya yang telah dilakukan 

oleh pihak lain. Disini peneliti mendapatkan data dari Badan Pusat Statistika (BPS), 

Bank Indonesia (BI), serta dari kajian yang dibuat oleh peneliti lain dengan 

menggunakan data dari kedua lembaga sebelumnya juga. 

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling, 

yaitu dengan menggunakan kriteria tertentu dalam melakukan pemilihan sampel. 

Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut 

1. Laju inflasi umum Indonesia dari Tahun 1999 sampai 2017 

2. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dari Tahun 1999 sampai 2017 

3. Rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia dari Tahun 

1999 sampai 2017 

(Dewati et al, 2008; Permana, 2015) 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Kebijakan Redenominasi (Y) 

Kebijakan redenominasi yang akan dilakukan ini adalah menghilangkan tiga 

angka nol pada nilai uang, barang dan jasa, maupun upah. Misalnya uang senilai 
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Rp. 1000 akan berubah menjadi Rp. 1 (penyerdahanaan nilai mata uang dengan 

mengurangi tiga angka nol pada nilai mata uang). Walaupun ada pengurangan tiga 

angka nol pada nilai mata uang, hal ini tidak mengubah nilai riil dari mata uang 

tersebut. Maka dari itu diharapkan daya beli masyarakat tidak mengalami 

penurunan karena kebijakan redenominasi ini.  

Skema Kebijakan Redenominasi 

 
Gambar 3.1 Skema Kebijakan Redenominasi (Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, 2013) 

Dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada fase finalisasi dari kebijakan 

redenominasi ini. Hal ini karena pada fase transisi lebih berfokus untuk melakukan 

sosialisasi mengenai kebijakan redenominasi kepada masyarakat dan penukaran 

secara bertahap mata uang Rupiah (lama) dengan mata uang Rupiah “baru” 

(lampiran 6), serta belum dilakukan penerapan secara penuh dalam penggunaan 

mata uang Rupiah “baru”. Sedangkan pada fase finalisasi akan diberlakukan 
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penerapan mata uang Rupiah “baru” secara penuh untuk semua transaksi dan 

pencatatan akuntansi. Selain itu, pada fase ini juga akan dilakukan pengembalian 

mata uang Rupiah “baru” menjadi mata uang Rupiah yang disebut tahap face out. 

Maka dari itu penulis akan berfokus pada fase finalisasi karena pada fase ini 

diperlukannya kondisi ekonomi yang stabil agar dapat mengurangi gejolak 

ekonomi maupun inflasi dari dampak kebijakan ini. Untuk menjaga kondisi 

ekonomi yang stabil serta meningkatkan keberhasilan dalam melakukan kebijakan 

ini, maka ada beberapa syarat yang harus disiapkan oleh pemerintah, antara lain 

Tabel 3.1 

Syarat Keberhasilan Kebijakan Redenominasi 

*Berdasarkan Dewati et al (2008); Pambudi et al (2014); Dewi (2013); Putri (2011);  Permana (2015) 

dan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 

ayat 3 

3.4.2 Laju Inflasi (X1) 

Berdasarkan Kunawangsih et al (2016), pengukuran laju inflasi dapat diukur 

menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) atau Consumer Price Index (CPI). 

IHK ini mengukur inflasi berdasarkan sekumpulan harga pada kebutuhan hidup 

konsumen yang paling banyak digunakan, dan masing – masing item memiliki 

bobot dalam basket. Indonesia menggunakan sembilan bahan pokok dalam 

Keterangan Syarat 

Kebijakan Redenominasi 

Laju inflasi < 10% 

Laju pertumbuhan ekonomi > 3% 

Rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB < 3% 
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menghitung IHK, yang nantinya nilai IHK ini digunakan sebagai indikator patokan 

nilai inflasi. Jadi, rumus laju inflasi adalah 

𝐼𝑛𝑓𝑡 =
𝐼𝐻𝐾𝑡−𝐼𝐻𝐾𝑡−1

𝐼𝐻𝐾𝑡−1
× 100%......................................................................................1 

dimana,  

Inft = Laju inflasi pada tahun atau periode t 

IHKt = Indek harga konsumen pada tahun atau periode t 

IHKt – 1 = Indek harga konsumen pada tahun atau periode t – 1  

3.4.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (X2) 

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kemampuan suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan menggunakan data produk 

domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita. Tingkat pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu 

tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan keberhasilan 

pembangunan suatu negara atau wilayah tertentu bisa propinsi atau kabupaten 

(Kunawangsih et al, 2016). Rumus perhitungan laju pertumbuhan ekonomi dapat 

dilakukan dengan cara: 

𝑃𝐸 =
𝑃𝐷𝐵𝑡−𝑃𝐷𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝐵𝑡−1
× 100%……………………………………………………….2 

dimana,  
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PE  = Pertumbuhan ekonomi 

PDBt  = Produk domestik bruto tahun tertentu 

PDBt – 1  = Produk domestik bruto tahun sebelumnya 

3.4.4 Rasio Surplus (Defisit) Anggaran Terhadap Produk Domestik Bruto (X3) 

Surplus (defisit) anggaran menggambarkan kondisi anggaran dan pendapatan 

belanja negara (APBN), dimana pengeluaran lebih kecil (lebih besar) dibandingkan 

dengan penerimaan negara. Apabila terjadi defisit anggaran maka suatu negara 

memerlukan tambahan dana atau disebut pembiayaan defisit agar kegiatan yang 

telah direncanakan tetap dapat berjalan. Defisit anggaran diatur dalam Undang – 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 

17 ayat 3, dimana nilai defisit anggaran dibatasi maksimal 3%. Nilai ini dilihat dari 

perbandingan defisit anggaran APBN terhadap PDB Indonesia atau disebut juga 

rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia.  

3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Metode 

Dokumentasi. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara 

dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang 

diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya 

barang – barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan keuangan perusahaan serta 

dokumen lain dalam perusahaan yang relevan dengan kepentingan penelitian. 
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Menurut Heizer dan Render (2015) di dalam Dewa (2017), peramalan 

(forecast) adalah prediksi atau proyeksi peristiwa di masa depan dengan 

pertimbangan data historis. Peramalan terbagi menjadi dua jenis, yaitu peramalan 

kualitatif dan permalan kuantitatif. Peneliti menggunakan peramalan kuantitatif, 

dimana peramalan ini menggunakan beramacam – macam model matematis yang 

bergantung pada data historis. Teknik peramalan ini biasanya menggunakan suatu 

analisis deret waktu atau data masa lalu yang memiliki pola – pola tertentu. Pola – 

pola data historis antara lain pola kecenderungan (tren) naik atau turun, pola 

musiman, pola siklus, dan pola variasi acak (Dewa, 2017). 

Menurut Jacob dan Chase (2016) dalam Dewa (2017), analisis regresi linear 

adalah peramalan jenis regresi yang hubungan antar variabelnya membentuk garis 

lurus. Dimana, batasan utama dalam peramalan regresi linear adalah data masa lalu 

dan proyeksi masa depan diasumsikan membentuk garis lurus. 

Peneliti akan menggunakan analisis estimasi atau peramalan regresi linear 

terhadap variabel – variabel yang mempengaruhi kebijakan redenominasi. Dimana 

hasil dari estimasi ini akan menjadi pertimbangan peneliti untuk menentukan 

kesiapan Indonesia dalam melakukan kebijakan ini. Model estimasi atau peramalan 

regresi linear menurut Jacob dan Chase (2016) adalah 

𝑌𝑡 = 𝑎 + 𝑏𝑥……………………………………………………………………...3 

dimana, 

Yt = Dependent Variabel yang akan dicari pada tahun t 
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a = Y intercept 

b = Kemiringan garis / slope 

x = Bobot periode waktu 

𝑎 =  
∑ 𝑦 ∑ 𝑥2 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
…………………………………………………4 

𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − ∑ 𝑥 ∑ 𝑦

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2
……………………………………………………5 

dimana, 

a = Y intercept 

b = Kemiringan garis / slope 

x = nilai x pada setiap data 

y = nilai y pada setiap data 

n = banyaknya data 

Berdasarkan model estimasi atau peramalan regresi linear yang digunakan, 

maka model estimasi untuk variabel – variabel yang digunakan adalah 

1. Inflasi 

𝑰𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒙……………………………………………………………6 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 

𝑬𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒙…………………………………………………………...7 

3. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB Indonesia 

𝑫𝒕 = 𝒂 + 𝒃𝒙…………………………………………………………..8
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan 

Indonesia dalam kebijakan redenominasi pada Tahun 2030. Hal ini karena dalam 

melakukan kebijakan ini harus melakukan persiapan yang baik agar dapat 

memberikan dampak positif dan sesuai dengan yang diinginkan oleh Indonesia. 

Sehingga, dalam melakukan analisis ini ada beberapa variabel yang digunakan 

yaitu laju inflasi yang harus rendah dan stabil, laju pertumbuhan ekonomi dan 

fundamental ekonomi yang baik, serta rasio defisit anggaran terhadap PDB (Dewati 

et al, 2008; Putri, 2011;  Permana, 2015). 

Kebijakan redenominasi ini memerlukan laju inflasi yang rendah dan stabil, 

karena apabila laju inflasi tinggi dan tidak stabil akan menurunkan daya beli 

masyarakat terhadap output nasional serta mengurangi kepercayaan masyarakat 

terhadap nilai mata uang dalam negeri. Hal ini juga akan mendorong para pemodal 

nasional lebih memilih menanamkan modalnya ke luar negeri, sehingga akan 

berdampak buruk terhadap perkembangan pembangunan ekonomi dalam negeri. 

Dampak dari keluarnya pemodal nasional akan berpengaruh terhadap penurunan 

produksi baik yang berorientasi pasar ekspor maupun pasar domestik, yang 

kemudian akan menyebabkan meningkatnya pengangguran dan akan 

mempengaruhi stabilitas perekonomian negara. Selain itu inflasi yang tinggi juga
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akan mempengaruhi daya saing produk nasional di pasar global, karena harga 

produk dalam negeri menjadi sangat mahal dan kurang kompetitif di pasar ekspor 

(Kunawangsih et al, 2016). Maka dari itu, dalam melakukan kebijakan ini laju 

inflasi harus rendah dan stabil. Laju inflasi yang disarankan untuk melakukan 

kebijakan ini adalah dibawah 10%, karena akan meningkatkan keberhasilan dalam 

melakukan kebijakan redenominasi ini (Dewati et al, 2008).  

Laju pertumbuhan ekonomi juga menjadi salah satu variabel yang dapat 

meningkatkan keberhasilan kebijakan redenominasi, karena laju pertumbuhan 

ekonomi menunjukkan persentase kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu 

tahun sebelumnya. Selain itu, laju pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan 

keberhasilan pembangunan suatu negara (Kunawangsih et al, 2016). Hal ini akan 

berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat dan investor luar negeri terhadap 

kondisi ekonomi suatu negara. Dalam penelitian Dewati et al (2008), laju 

pertumbuhan ekonomi harus diatas 3% agar dapat menunjang keberhasilan 

kebijakan redenominasi ini.  

Terdapat variabel tambahan yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan 

redenominasi ini serta menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, yaitu rasio defisit 

anggaran terhadap produk domestik bruto. Dalam Undang – Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3, terdapat 

batas maksimum dari rasio ini, yaitu rasio defisit terhadap produk domestik bruto 

harus lebih kecil dari 3%. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi 
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Indonesia dan menjadi acuan untuk meningkatkan keberhasilan kebijakan 

redenominasi.  

Variabel – variabel yang akan diteliti yaitu laju inflasi dan laju pertumbuhan 

ekonomi, serta rasio defisit terhadap produk domestik bruto pada Tahun 2026 

sampai 2030. Hal ini untuk melihat kestabilan variabel – variabel yang ada dalam 

melakukan fase finalisasi dan tahap face out dari kebijakan redenominasi. 

4.2 Analisis dan Pembahasaan Hasil Penelitian 

Metode yang digunakan untuk melakukan analisis adalah estimasi atau 

peramalan regresi linear. Analisis ini akan melakukan estimasi terhadap nilai dari 

variabel – variabel yang ada pada Tahun 2026 sampai 2030 atau pada fase finalisasi 

kebijakan redenominasi. 

Peneliti menggunakan aplikasi Ms. Excel untuk membantu menetapkan 

persamaan regresi linear yang akan digunakan. Persamaan yang didapatkan adalah 

Tabel 4.1 

Persamaan Regresi Linear Variabel  

*Hasil olahan Ms. Excel 2016 (Lampiran 1, 2, dan 3) 

 Dari persamaan regresi linear tersebut, dapat dihitung nilai estimasi dari 

variabel – variabel yang digunakan. Hasil estimasi ini yang akan menjadi 

No. Variabel Persamaan Regresi Linear 

1. Laju Inflasi 9.4639 – 0.2553x  

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 3.9874 + 0.1055x 

3. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB 1.5323 + 0.0108x 
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pertimbangan peneliti dalam melihat kesiapan Indonesia dalam kebijakan 

redenominasi pada Tahun 2030. 

Tabel 4.2 

Hasil Analisis (%) 

*Hasil olahan peneliti menggunakan Ms. Excel 2016 (Lampiran 4) 

Berdasarkan Tabel 4.2, dapat dilihat hasil pengolahan data yang dilakukan 

peneliti dengan menggunakan aplikasi Ms. Excel 2016.  Dari hasil tersebut dapat 

dilihat bahwa nilai laju inflasi Indonesia dalam fase finalisasi selama 5 tahun yaitu 

dari Tahun 2026 sampai 2030 selalu mengalami penurunan. Tahun 2026 nilai laju 

inflasi Indonesia sebesar 2.32% dan pada Tahun 2030 sebesar 1.29%. Nilai dari 

laju inflasi ini juga sesuai dengan syarat untuk menunjang keberhasilan kebijakan 

redenominasi, yaitu dibawah 10%. 

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga memenuhi syarat untuk menunjang 

keberhasilan kebijakan redenominasi ini, yaitu dengan syarat diatas 5%. Dilihat 

dari Tabel 4.2, trend laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mengalami 

kenaikan dari Tahun 2026 sampai 2030. Hal ini dapat dilihat dari nilai laju 

pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Tahun 2026 sebesar 6.94% dan 4 tahun 

kemudian pada Tahun 2030 menjadi sebesar 7.36%.  

No. Keterangan 
Tahun 

2026 2027 2028 2029 2030 

1. Laju Inflasi 2.32 2.06 1.81 1.55 1.29 

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi 6.94 7.05 7.15 7.26 7.36 

3. Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 
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Terdapat juga rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia, dimana 

berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3, rasio defisit anggaran terhadap PDB dibatasi 

maksimal 3%. Dari hasil pengolah data pada Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada 

Tahun 2026 sampai 2030 nilai dari rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia 

selalu mengalami kenaikan. Walaupun demikian, nilai rasio defisit terhadap PDB 

Indonesia masih sesuai dengan batas maksimum yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. 

4.3 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan apabila Rancangan Undang – Undang 

mengenai kebijakan redenominasi masuk kedalam prolegnas 2019 dan telah 

menjadi Undang – Undang sah serta telah dapat diterapkan pada Tahun 2020. 

Dimana kebijakan ini akan memerlukan waktu kurang lebih 10 tahun untuk 

menyelesaikan fase transisi dan fase finalisasi. Sehingga apabila Undang – Undang 

mengenai Kebijakan Redenominasi telah dapat diterapkan pada Tahun 2020, maka 

fase finalisasi kebijakan ini akan dimulai pada Tahun 2026 sampai 2030.  

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai nilai dari laju inflasi, laju 

pertumbuhan ekonomi, serta rasio defisit anggaran terhadap PDB Indonesia pada 

Tahun 2026 sampai 2030. Variabel yang ada termasuk indikator – indikator yang 

dapat menunjang keberhasilan kebijakan redenominasi di Indonesia. Laju inflasi 

dan laju pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama dalam menunjang 

keberhasilan kebijakan ini (Dewati et al, 2008), sedangkan untuk rasio defisit 
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anggaran terhadap PDB Indonesia termasuk dalam indikator yang menjaga 

stabilitas ekonomi dan juga dapat menunjang keberhasilan kebijakan ini (Permana, 

2015). 

Keberhasilan kebijakan ini juga tidak lepas dari peran masyarakat, sehingga 

pemerintah dan lembaga – lembaga keuangan yang bertugas dalam menjalankan 

kebijakan ini harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif agar dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan redenominasi ini, serta 

untuk mengurangi gejolak ekonomi maupun inflasi dari dampak kebijakan ini. 

Terutama negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki 

jumlah pulau sebanyak 16.056 pulau, dimana jumlah ini akan bertambah lagi 

(Badan Informasi Geospasial, 2017). Sehingga, diperlukannya sosialisasi secara 

merata mengenai kebijakan ini, terutama di pulau – pulau kecil yang berpenghuni 

dan daerah – daerah yang dekat dengan perbatasan negara lain. 

Kebijakan ini juga akan menimbulkan inflasi, hal ini dikarenakan pembulatan 

harga barang dan jasa yang akan menaikan harga karena akan lebih menguntungkan 

apabila melakukan pembulatan ke atas daripada pembulatan ke bawah (Pratomo, 

2013). Sebagai contoh apabila harga suatu barang sebelum redenominasi sebesar 

Rp 5500, maka setelah redenominasi akan menjadi Rp 5.5/Rp 5 50 sen atau akan 

dibulatkan menjadi Rp 6 (lampiran 7) (Lucy, 2017). Namun, apabila pemerintah 

memunculkan nilai mata uang pecahan sen atau nilai mata uang yang lebih kecil 

dari Rp 1, hal ini dapat mengurangi efek dari pembulatan harga yang terjadi akibat 
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kebijakan redenominasi ini (lampiran 5 dan lampiran 6). Hal ini karena negara – 

negara lain juga lazim memiliki nilai pecahan sen.  

Oleh karena itu, variabel – variabel yang ada juga harus memiliki nilai yang 

stabil agar lebih menunjang keberhasilan dari kebijakan redenominasi ini, serta 

mengurangi dampak inflasi yamg terjadi apabila kebijakan ini telah di terapkan. 

Maka dari itu penelitian ini mengambil fase finalisasi untuk diteliti yaitu pada 

Tahun 2026 sampai 2030. Fase ini juga terdapat tahap face out, sehingga 

memerlukan kestabilan dari variabel yang ada agar tidak terjadi gejolak saat 

kebijakan ini diberlakukan. Selain itu untuk mengatasi time lag dari variabel yang 

ada terutama laju inflasi.  

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewati et al (2008), 

dimana kebijakan redenominasi akan berjalan lancar apabila tingkat laju inflasi 

kurang dari 10% dan laju pertumbuhan ekonomi lebih dari 3%. Selain itu rasio 

defisit anggaran yang tidak melebihi 3% sesuai dengan Undang – Undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 12 ayat 3 dan pasal 17 ayat 3. Syarat 

– syarat ini juga bertujuan agar kondisi ekonomi Indonesia dalam keadaan yang 

stabil untuk melakukan serta meningkatkan keberhasilan dari kebijakan 

redenominasi ini.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,  

1. Laju inflasi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 sudah sesuai syarat 

dan stabil. 

2. Laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Tahun 2026 sampai 2030 

sesuai syarat dan stabil. 

3. Rasio surplus (defisit) anggaran terhadap PDB di Indonesia sudah sesuai 

dengan batas yang telah ditetapkan. 

4. Indonesia sudah siap untuk melakukan fase finalisasi kebijakan 

redenominasi pada Tahun 2026 sampai 2030.  

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan peneliti apabila terdapat penelitian yang serupa 

adalah 

1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi yang intensif agar 

dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan 

redenominasi ini, serta untuk mengurangi gejolak ekonomi maupun inflasi 

dari dampak kebijakan ini. 

2. Selain menjaga variabel – variabel penunjang, pemerintah juga harus 

menyediakan pecahan mata uang sen atau mata uang terkecil untuk
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mengurangi dampak inflasi yang terjadi dari pembulatan harga akibat 

kebijakan redenominasi ini. 

3. Berkenaan dengan keterbatasan peneliti untuk memperoleh beberapa data, 

salah satunya adalah country political risk yang mempengaruhi 

keberhasilan kebijakan redenominasi ini. Maka dari itu perlunya tambahan 

variabel – variabel yang mempengaruhi kestabilan politik suatu negara. 

4. Melakukan perbandingan dengan menggunakan metodologi penelitian 

yang lebih bervariasi, agar dapat memberikan hasil estimasi atau peramalan 

yang lebih baik dan efektif terhadap nilai dari variabel penunjang 

keberhasilan kebijakan redenominasi. 
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Lampiran 1 : Grafik Tren Linear Laju Inflasi Indonesia Tahun 1999 – 2017 

 
*Olahan Ms. Excel 2016 

Lampiran 2 : Grafik Tren Linear Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999 

– 2017 

 
*Olahan Ms. Excel 2016 
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Lampiran 3 : Grafik Tren Linear Rasio Defisit Anggaran Terhadap PDB Indonesia 

Tahun 1999 – 2017 

 
*Olahan Ms. Excel 2016 

Lampiran 4 : Tabel Hasil Pengolahan Data Variabel Tahun 2018 – 2030 

Tahun Bobot 

Variabel 

Laju Inflasi 

(%) 

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 

Rasio Defisit 

Terhadap PDB (%) 

2018 20 
4.358246 6.096842 1.74877 

2019 21 
4.102965 6.202316 1.7596 

2020 22 
3.847684 6.307789 1.77042 

2021 23 
3.592404 6.413263 1.78125 

2022 24 
3.337123 6.518737 1.79207 

2023 25 
3.081842 6.624211 1.80289 

y = 0.0108x + 1.5323
R² = 0.0046
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2024 26 
2.826561 6.729684 1.81372 

2025 27 
2.571281 6.835158 1.82454 

2026 28 
2.316 6.940632 1.83537 

2027 29 
2.060719 7.046105 1.84619 

2028 30 
1.805439 7.151579 1.85702 

2029 31 
1.550158 7.257053 1.86784 

2030 32 
1.294877 7.362526 1.87867 

*Olahan peneliti 

Lampiran 5 : Contoh Penyederhanaan Tiga Digit Angka Nol Dalam Rupiah 
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Lampiran 6 : Contoh Uang Sen Indonesia 

                                        

                  

Sumber : google.com 

 

Lampiran 7 : Ilustrasi Mata Uang Rupiah Dalam Kebijakan Redenominasi 

Sumber : Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, 2013 
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Lampiran 8 : Ilustrasi Harga Kebijakan Redenominasi 
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