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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
Perekonomian regional merupakan satu mata rantai yang tidak terpisahkan dari perekonomian nasional.
Perekonomian regional tidak luput dari penyakit ekonomi yaitu inflasi yang selalu muncul dalam
perekonomian. Inflasi sebagai gejolak ekonomi tidak seharusnya dihapuskan sama sekali tetapi dikendalikan
pada angka tertentu sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktorfaktor yang mempengaruhi inflasi pada perekonomian
regional. Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi didasarkan pada teori demand pull
inflation dan supply side inflation.Menurut teori demand pull inflation inflasi disebabkan naiknya
permintaan agregat sedangkan perekonomian dalam keadaan full employment sehingga terjadi excess
demand dan menyebabkan harga barang naik, faktor-faktor yang menyebabkan naiknya permintaan oleh
golongan monetaris disebbakan naiknya jumlah uang beredar sedangkan golongan strukturalis tidak
menyangkal hal ini tetapi ditambahkan karena naiknya pengeluaran pemerintah misalnya investasi dan
pendapatan. Sedangkan inflasi dari sisi penwaran agregat disebabkan naiknya biaya produksi, untuk
mengatasi hal ini pengusaha menaikkan harga jualnya yang dibebankan pada masyarakat sehingga harga
barang dan jasa meningkat.
Penelitian ini menggunakan teknik pooling yaitu merupakan gabungan dari data runtun waktu (Time Series)
data kerat lintang (Cross Section) yang dimulai dari tahun 1991-2001 (11) tahun dan 26 propinsi di
Indonesia. Sedangkan sampel yang digunakan adalah Inflasi, Pendapatan, Jumlah Uang Beredar, Investasi ,
Impor dan Upah.
Berdasarkan hasil regresi didapatkan bahwa jumlah uang beredar berpengaruh secara signifikan terhadap
Inflasi pada perekonomian regional dan hubungan ini adalah negatif. Pendapatan berpengaruh secara
signifikan dan positif terhadap inflasi, investasi saat ini dan investasi tahun lalu tidak signifikan terhadap
inflasi, upah berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap inflasi. Apabila diperhatikan koefisien yang
dihasilkan, maka faktor yang paling dominan mempengaruhi inflasi adalah faktor dari sisi penawaran yaitu
impor. Sedangkan dilihat pada masing-masing wilayah adanya variasi dari tiap-tiap variabel yang
memepengaruhi inflasi namun yang paling kelihatan behwa upah nominal dan impor secara signifikan
berpengaruh di setiap wilayah serta impor sebagai penyebab inflasi dari sisi penawaran menghasilkan
koefisien terbesar di tiap-tiap wilayah dibandingkan varibel yang lainnya yaitu jumlah uang beredar,
pendapatan, investasi saat ini, investasi tahun lalu dan upah.
Kebijakan untuk mengatasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang menyebabkan inflasi. Sesuai dengan hasil
penelitian dimana faktor yang mempengaruhi inflasi dari sisi penawaran yaitu impor yang berari_i bahwa

inflasi terjadi karena naiknya biaya bahan baku berasal dari luar balk dari antar daerah maupun luar negeri,
ini menandakan bahwa masih kurang sarana dan prasarana penyediaan bahan baku untuk proses produksi.

