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A. INFLASI  

 Suatu keadaan dimana harga cenderung naik secara terus menerus dan berlaku secara umum sehigga 

mengakibatkan nilai uang turun 

 

B. JENIS-JENIS INFLASI 

a. Inflasi Ringan ( <10%/tahun) 

b. Inflasi Sedang ( 10-30%/tahun) 

c. Inflasi Berat (30%-100%/tahun) 

d. Hiper Inflasi (>100%/tahun) 

 

C. ASAL USUL TERJADINYA INFLASI 

1. Dari dalam Negeri 

 Terjadi deficit(pengurangan) anggaran secara terus menerus 

Ditutup dengan mencetak uang baru 

 Terjadi gagal panen 

Permintaan lebih tinggi daripada penawaran akibatnya harga akan meningkat 

 Terjadi pembatasan kredit untuk produksi 

Mengakibatkan harga barang dari waktu ke waktu semakin naik. Karena harga naik, para 

produsen cenderung akan menyimpan barangnya untuk mendapatkan harga yang setinggi-

tingginya. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan antara permintaan barang dan yang disediakan 

oleh produsen 

 

2. Dari luar Negeri 

 Harga baku di luar negeri mengalami kenaikan dan mengakibatkan harga di dalam 

negeri naik 

Biasanya di alami Negara-negara berkembang 

 

D. PENYEBAB INFLASI 

1. Kenaikan permintaan 

2. Ekspetasi masyarakat 

3. Kenaikan biaya produksi 

E. CARA MENGATASI INFLASI  

1. Dengan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui : 

a. Kebijakan Moneter (Perbankan) 

: Kebijakan pemerintah di bidang keuangan 

Dengan menaikan tingkat suku bunga bank 

b. Kebijakan Fiskal(Pajak)  

: Dengan menaikan pajak dan menurunkan pengeluaran 

c. Kebijakan Real(Nyata) 

: Dengan menaikan hasil-hasil produksi 
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: Dengan mengendalikan harga 

F. DAMPAK INFLASI BAGI 

1. Pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap 

Gaji tak naik namun harga naik, maka di buatlah skala prioritas 

2. Para penabung 

Tak mau menyimpan uang di lembaga keuangan 

3. Kreditur dan Debitur 

Kreditur : UNTUNG  

Debitur : RUGI 

4. Para produsen 

Rugi karena permintaan meningkat, penawaran menurun 

G. DEFLASI 

1. Arti 

Penurunan harga secara terus menerus selama 1 periode sehingga menyebabkan nilai uang naik 

2. Keuntungan 

Masyarakat dapat memenuhi standar hidup karena harga barang turun  

3. Kerugian 

Terjadi penundaan konsumsi oleh masyarakat sehingga menyebabkan perusahaan bangkrut 

dan berdampak pada pengangguran masal 

H. MENGHITUNG LAJU INFLASI 

1. Membandingkan laju inflasi tahun ini dengan tahun sebelumnya 

2. Membandingkan laju inflasi bulan sekarang dengan bulan lalu 

3. Membandingkan laju inflasi bulan yang sama dalam tahun yang berbeda 

I. INDEKS HARGA 

: Cara menghitung naik turunya harga  

1. Indeks Harga Tak Tertimbang 

 

   
   
   

     

Ket : 

IA : Indeks harga pada tahun ke-n menurut metode agregatif 

Pn: Harga tahun tertentu 

Po:Harga tahun dasar 

 

Penurunan|Kenaikan = IA-100 =     % 

 

2. Indeks Harga Tertimbang 

a. Las Peyres 

   
       
      

     

b. Paasche 
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3. Laju Inflasi 

             
                                     

                     
      

   

 


