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III. Uang Beredar JUB / Penawaran Uang   

Untuk mempelajari proses keseimbangan antara perkembangan kegiatan pertukaran dengan 
alat pertukaran/uang, selain perlu dipelajari teory tentang permintaan uang, kita juga harus 
mempelajari teory dan praktek terjadinya penawaran/terciptanya uang beredar 

 
1.  Penawaran (Alat Tukar Emas) Tanpa Bank 

Teory ini merupakan gambaran  ketika perekonomian/pertukaran masih menggunakan dan emas 
adalah satu satunya alat pembayaran & belum ada system perbankan yang mempengaruhi 
penggunaan alat tukar tersebut.  Jumlah alat tukar ini (peredaran dan  proses penawaran nya) di 
masyarakat berubah ubah sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat .  
Ciri penawaran/Supplay emas pada zaman tersebut ; 

- Jumlah emas/alat tukar yang beredar ber ubah ubah ( bisa turun atau naik)  misalnya;  
- Jumlah emas   turun apabila terjadi difisit neraca pembayaran luar negeri untuk pembayaran 

barang  (dikirim keluar karena impor > ekspor ).  
- Terjadi perubahan jumlah emas ini  juga bisa  dikarenakan  adanya peningkatan 

penggunaan emas untuk produksi lain ( perhiasan ).   
- Jumlah Emas juga akan naik jika terjadi surplus pembayaran luar negeri atau ditemukan 

tambang emas baru ) 
- Uang beredar benar benar ditentukan secara otomatis oleh proses pasar diatas ( tidak ada 

campur tangan pemerintah/otoritas moneter yang melakukan kebijakan moneter ) 
- Penambahan produksi emas ( di tambang dan di murnikan ) oleh produsen emas mengikuti 

hukum perilaku produsen / penawaran (mengikuti permintaan dan harga  emas tersebut )   
jika harga emas tinggi dibandingkan barang yang dipertukarkan maka produksi emas  akan 
tinggi, namun kemudian jika suplay emas berlebih  harga emas akan turun dan suplay nya akan 
berkurang )  

- Teory penawaran uang ( system emas ) belum berkembang dan masih dalam bentuk yang 
sederhana, karena tidak  banyak memerlukan campur tangan untuk mempengaruhi jumlah-nya 

2. Teory Modern Penawaran Uang 
Dalam dunia pertukaran modern, para produsen emas tidak mempunyai  peranan moneter lagi 
karena dalam system standar uang kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas 
moneter ( Pemerintah , Bank Sentral ( supplier uang inti) dan Lembaga keuangan/ perbankan 
(supplier uang sekunder) ) 

2.1. Pengertian Jumlah Uang Beredar JUB 
2.1.1 Pengertian JUB  Zaman Ekonomi Klasik  

Sebagian ekonom klasik mengartikan uang beredar sebagai uang kertas dan uang logam yang 
ada di tangan masyarakat ( disebut juga uang kartal atau currency ) 

 

karena hanya uang 
inilah yang benar benar merupakan daya beli yang langsung bisa digunakan/dibelanjakan serta 
mempengaruhi harga barang barang. Bahkan kaum klasik menyempitkan lagi tentang apa yang 
dianggap uang beredar yaitu  hanya uang kertas dan logam yang ada di tangan masyarakat, dan 
tidak termasuk uang yang disimpan di bank dan di kantor kas negara. 

2.1.2  Pengertian JUB Ketika Peranan Bank Makin Berkembang 
Dengan makin berkembangnya peranan bank  dalam perekonomian, maka pengertian uang 
beredar sebagai hanya uang kartal sudah makin ditinggalkan. Hal ini dikarenakan semakin 
banyak masyarakat umum yang menyimpan uang tunainya di bank dalam bentuk rekening 
koran dan giro ( uang giral/ demand deposits )  demi keselamatan atau kemudahan 
transaksi. Karena masyarakat dengan mudah sewaktu waktu mengambil kembali rekening 
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koran dan giro nya untuk dibelanjakan, maka seharusnya rekening koran dan giro mempunyai 
status yang sama dengan currency sebagai uang beredar 
JUB dalam Pengertian Sempit dan Luas 
- Dalam Arti Sempit ( Norraw Money)     M1 = Kartal + Demand Deposit 
                                                                         M1 =     C    +     D 
Jumlah Uang Beredar merupakan seluruh uang kartal ( uang tunai ) yang dipegang anggota masyarakat 
dan uang giral ( demand deposits) yang dimiliki oleh perseorangan pada bank bank umum. Uang giral 
dalam pengertian ini hanya uang giral yang yang dapat dipergunakan untuk transaksi secara langsung 
oleh pemiliknya, sehingga uang giral yang disimpan dalam lemari besi bank dan bank sentral atau milik 
bank yang ada di bank lain tidak termasuk sebagai uang giral dalam pengertian sempit ini 

- Dalam Arti Luas ( Broad Money)  

 

                         M2 =          M1                            + Time Deposit+Saving Deposit 
                         M2 = Kartal + Deman Deposi  t + Time Deposit+Saving Deposit  

Dalam pengertian luas ini uang beredar selain uang kartal dan giro yang dipegang masyarakat, 
juga termasuk deposito berjangka dan tabungan masyarakat ( uang kuasi ), karena tabungan 
dan deposito berjangka ini dapat diubah menjadi uang tunai sama dengan uang kartal, bahkan 
pada perekonomian yang makin maju banyak transaksi yang dilakukan melalui bank 
- Dalam Arti Paling Luas  M3 = M2 + Semua Deposito Pada Lembaga 

Keuangan Lain non Bank 

    

M3 = Kartal + Deman Deposit + Time Deposit+Saving Deposit + Deposito 
Pada Lembaga Keuangan Lain  

Dalam Pengertian paling luas ini Jumlah Uang Beredar juga termasuk uang yang di simpan di 
lembaga keuangan lain bukan bank ( bukan bank umum dan bank tabungan )  asal memenuhi 
syarat sebagi uang yaitu harganya tetap dan dapat diterima masyarakat secara umum ( misalkan 
multifinance, asuransi, pegadaian dll) 

2.2 Penciptaan Jumlah Uang Beredar / Penawaran Uang  
Sebelum dipelajari  proses penciptaan uang ( bagaimana tercipta JUB) perlu dipahami dahulu 
mengenai uang inti ( reserve money / based money / high powered money ), yang merupakan 
cikal bakal terciptanya JUB. Terciptanya uang inti  bisa dikarenakan oleh tiga hal pokok yaitu 

- Aliran uang masuk ke dalam negeri hak atas Valuta asing  ( dari ekspor ) 
- Adanya pencetakan uang baru oleh pemerintah ( diantaranya untuk membiaya difisit 

APBN, Kridit langsung BI kepada badan pemerintah seperti bulog, PLN, Pertamina ) 
- Pemberian Kredit Likuiditas Bank Indonesia kepada Bank Umum ( yang mengalami  

persoalan likuiditas ) 
- Kaitan Antara M1 dengan Uang Inti ( Base Money ) 

Uang Inti B = R + C  
( R = total cadangan  + C = currencies / Kartal ) 
Sedangkan ( R )  cadangan bank umum merupakan proporsi (  ) dari Total Deposito yang 
terdiri dari Demand Deposit (D), Time Deposit (T) dan Deposito Pemerintah pada Bank 
Umum (G) 

R =  ( D + T + G )

 

Ketentuan pemerintah pada 1 Juni 1983 besarnya   15 % tetapi semenjak Pakto 1988 
diturunkan menjadi 2 % 
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Faktor yang mempengaruhi  nilai C, T, dan G ; 

# Uang kartal yang beredar di masyarakat ( C ) dipengaruhi oleh besar kecilnya demand deposit 
C = cD 

 
( pilihan memegang uang kartal, kenaikan harga harga  dan hasil yang diberikan 

deposito mempengaruhi keperluan memegang uang  kas) 
# Tidak semua deposita berjangka ( T ) secara langsung menentukan besarnya uang inti 

melainkan hanya deposito berjangka yang diwujudkan dalam demang deposit  T = tD 
# Deposito Masyarakat ( D) sangat dipengaruhi oleh perubahan deposito pemerintah pada bank 

bank Umum G = gD 
Oleh karena itu uang inti merupakan komponen dari persamaan 
B = 

 

( D +T + G ) + cD   

 

jika factor yg mempengaruhi  T dan G dimasukkan, persamaan 
nya menjadi 

 

B =  ( D + tD + gD ) + cD   

 

Secara matematis persamaan diatas dapat  diubah menjadi 
                                                                                                 c 
D = 1 / [  ( 1 + t + g ) + c] . B                       D = -------------------- B 
                                                                                     ( 1 + t + g ) + c  

Dari persamaan diatas, jika JUB merupakan penjumlahan C dan D ( M = C + D )  Maka 
                                                   1 + c 
M = D + C  

 

      M =  ----------------------------. B              
                                        [  ( 1 + t + g ) + c]  
Para ekonom kemudian menyederhanakan hahwa fungsi     
                    1 + c 
           ----------------------------   merupakan pelipat uang (   money multipley )          
              [     ( 1 + t + g ) + c ]  
sehingga JUB merupakan persamaan fungsi uang inti  dan fungsi pelipat nya (  M = mB ) 
Dengan demikian sebenarnya jumlah uang beredar JUB itu ditentukan oleh banyak pihak yaitu 
perilaku bank umum, masyarakat, ekspor impor dan kebijakan pemerintah yang menentu 
kan/mempengaruhi besarnya B dan pelipat nya (m) 
Akhirnya diketahui pula bahwa besar kecilnya pelipat uang ( money multiplier) tergantung 
pada perubahan Proporsi uang kartal terhadap JUB dan besarnya nilai cadangan bank umum 
yang diwajibkan oleh bank central 

#. Sedangkan Proporsi uang kartal terhadap JUB dipengaruhi oleh 
- Return antara pilihan uang kartal atau asset lain ( dipengaruhi bunga, inflasi, apresiasi 

nilai uang, keuntungan )  
- Tingkat proporsi/bagian dari pendapatan/kekayaan  suatu golongan masyarakat 

diwujudkan dalam uang kartal 
- Kemudahan/ketersediaan alat pembayaran ( uang plastic) pengganti uang kartal dalam 

bentuk kas 
- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan 

  #.   Besarnya nilai cadangan bank umum dipengaruhi oleh besarnya cash ratio  yang diwajibkan 
oleh bank central untuk dipegang oleh bank umum dan besarnya kelebihan cadangan yang 
dipegang oleh bank umum 

2.3 Jumlah Uang Beredar ( Oleh Pemerintah ) Melalui Kebijakan Moneter 
Dari uraian diatas diketahui bahwa Pemerintah ( Bank Central)  tidak sepenuhnya mampu 
mempengaruhi jumlah uang beredar, namun Pemerintah dapat memprediksi nilai multiplier uang 
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yang akan datang yang mempengaruhi uang inti (B) ( melalui kebijakan moneter) sehingga dapat 
dicapai tingkat JUB yang diinginkan. 
Beberapa macam kebijakan moneter yang mempengaruhi B dan Akhirnya mempengaruhi JUB 
yang terpenting diantaranya yaitu:  

- Penentuan Rediscount Rate /Bank Rate Palicy  ( suku Bunga kredit Bank Sentral kepada 
Bank Umum)

 
jika Rediscount Rate dinaikkan maka bank umum juga akan menaikkan 

tingkat bunga pinjaman ke masyarakat dan sebaliknya  

 

kebijakan ini akan 
mempengaruhi besar kecilnya kredit yang akan disalurkan bank umum 

 

pada akhirnya 
besar kecilnya dana kredit bagi masyarakat akan  mempengaruhi  JUB  

                   BI   Rate                                      Bunga Bank                              Kredit RTP 
                                                                        Komersial                                     
                                                                                                                         Tabungan RTK 

- Ketentuan tentang Reserves Requirement Police/ Ketentuan Cadangan Minimum Bank 

 

Besar kecilnya batas dana yang diterima bank harus tersimpan dalam bentuk  
cadangan  akan  mempengaruhi besar kecilnya kemampuan bank tersebut  pemberian 
kredit  kepada masyarakat   

RRP                      Dana Kredit Bank Umum Komersial             Kredit ke RTP    

- Operasi Pasar Terbuka /Open Market Operation/ Kegiatan pembelian dan penjualan Surat 
Berharga Bank Central.  

 

Besar kecilnya surat berharga ( obligasi ) yang dijual ke 
masyarakat sebagai pengganti alternative memegang uang kartal  

 

jika bunga obligasi 
tinggi  masyarakat akan memindahkan dana kas nya ke dalam bentuk obligasi untuk 
penerimaan pendapatan/investasi  dan mengurangi jumlah kekayaan sekarang dalam 
bentuk kas  

Bunga Obligasi  BI                       Pembelian Obligasi RTK     Uang Beredar            
                                                             Pilihan obligasi dan uang  

-    Pengawasan Kredit Selektif / Selective Credit Control 

  

Pemerintah mengarahkan 
kucuran dana kredit mengalir pada sector yang dikehendaki dalam prioritas pembangunan 
ekonomi. Misalnya untuk UKM, program  Biodiesel, Infrastruktur yg mendesak dll  

-     Moral Suation  

 

Pemerintah  memberikan saran saran dan himbauan dan menjelaskan 
kebijakan yang sedang dan mungkin akan dijalankan  misalnya agar bank menaati 
peraturan pemerintah, menghimbau bank untuk melakukan penggabungan atau  
menurunkan suku bunga yang dianggap sudah terlalu tinggi  

Tugas !  Cari bahan tambahan di Internet tentang Perkembangan teknologi transaksi  ( E 
banking ). Dana masyarakat yg terhimpun di bank,  Kredit yang disalurkan lembaga 
perbankan   ( Minggu pertama kuliah setelah lebaran  semua tugas internet di 
presentasikan   satu kelas satu presentasi saja)   
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2.3. Teori Kuantitas Uang 

2.3.1 Biografi John Maynard Keynes 

John Maynard (JM) Keynes adalah seorang tokoh pemikir ekonomi dan keuangan 

Inggris. Dunia sejarah ilmu ekonomi semakin sempurna karena munculnya berbagai 

pemikiran mengenai ekonomi dan keuangan yang baru dari berbagai hasil pemikiran J.M, 

Keynes yang dinilai para ahli ekonomi sebagai ekonomi modern. Kemudian ia dikenal 

sebagai tokoh yang menyebabkan lahirnya mazhab baru yakni mazhab Keynes. 

John Maynard Keynes dilahirkan di Cambridge, Inggris pada tanggal 5 Juni 1883. 

Kebetulan tahun kelahiran Keynes bertepatan dengan tahun wafatnya Karl Marx yang 

sangat terkenal itu. Walaupun demikian kedua tokoh pemikir ekonomi yang waktunya 

bersinggungan ini sangat berbeda pemikiran satu sama lainnya. Namun demikian 

keduanya banyak mempengaruhi filsafat sistem kapitalis. 

Dilihat dari sifat hidup Karl Marx, ia seorang pendendam, banyak mengalami 

kesulitan dalam hidup-hidupnya, pemurung dan kecewa, seperti diketahui ia adalah 

perencana hancurnya Kapitalisme . 
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Sebaliknya Keynes, ia sangat mencintai kehidupan dan hidupnya selalu mewah, 

sering berbuat seenaknya. Ia benar-benar tokoh pemikir ekonomi yang berhasil menjadi 

Arsitek Kapitalisme Yang Tahan Hidup . 

Keynes dibesarkan pada zaman Ratu Victoria. Pada waktu masih sekolah Keynes 

memang cemerlang. Ketika Keynes berusia empat setengah tahun ia sudah memikirkan 

arti bunga dilihat dari segi ekonomi. Pada umur enam tahun ia sudah ingin mengetahui 

bagaimana kerja otak manusia. Ketika Keynes berusia tujuh tahun, bagi ayahnya yang 

juga ahli ekonomi yang bernama John Neville Keynes yang juga terkenal, Keynes 

merupakan seorang teman yang menyenangkan sekali, Keynes sangat sayang kepada 

ibunya. Hal itu terungkap dari surat untuk ibunya pada tahun 1919 yang mengadukan soal 

kesedihannya dan keadaan yang kurang baik di lingkungannya, sebagai berikut Rupanya 

sudah berminggu-minggu lamanya saya tidak menulis surat kepada siapapun juga, saya 

memang sangat penat, sebagian karena pekerjaan saya, sebagian karena merasa sangat 

sedih melihat begitu banyak kejahatan di sekitar saya. Belum pernah saya merasa begitu 

sedih seperti dalam dua atau tiga minggu terakhir ini. Perdamaian ini sifatnya begitu 

menghina dan begitu mustahil. Sehingga hanya akan membawa malapetaka.

 

Keynes mencurahkan segala isi hatinya dengan gaya manja kepada ibunya yang ia 

sayangi itu. Keynes wafat di Tilson, Sussex pada tanggal 21 April 1946. Ia memperoleh 

pendidikan di Eton dan King s College, Cambridge.  

Nama John Maynard Keynes adalah sebuah nama Inggris yang kuno. Dan hasil 

pengusutan mengenai asal usul tokoh pemikir ekonomi ini, sampai pada nama William de 

Cahagnes dan tahun 1066, ternyata Keynes ialah seorang tradisionalis. Kecakapan serta 

sifat-sifat baiknya diperoleh secara turun temurun. 

Ia menjadi dosen dalam mata kuliah ilmu ekonomi dan keuangan di cambridge. 

Keynes juga tercatat sebagai bendaharawan King s College sejak tahun 1908 ia wafat. 

Di samping itu Keynes juga menjadi anggota Royal Cominision, sebagai Treasury 

(1915-1919) dan pada bulan Januari 1919 Ia menjadi utusan utama Inggris ke Konferensi 

Perdamaian Paris. Sebagai utusan konferensi itu, ia mengundurkan diri pada bulan Juni 
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1919. Pengunduran Keynes itu sebagai tindakan protesnya terhadap pasal perampasan 

dalam Perjanjian Versailles. Karena menurut Keynes bahwa dalam Perjanjian Versailles 

itu terdapat rangsangan yang tidak disadari untuk kebangkitan yang lebih hebat lagi dan 

militerisme dan autarki Jerman. Ternyata apa yang diutarakan Keynes menjadi 

kenyataan, karena dalam kurun waktu 20 tahun ramalan Keynes itu benar-benar menjadi 

kenyataan. Munculnya Gerakan Nazi Fasis di bawah Hitler menjadi dominan di Jerman 

sejak tahun 1933, dan pada akhir tahun 1939 meletuslah Perang Dunia II yang jauh lebih 

dahsyat dari peperangan-peperangan sebelumnya. 

Keynes waktu itu berpendapat bahwa Konferensi Versailles itu sebagai suatu 

penyelesaian dendam politik tanpa perhitungan yang tidak mempedulikan masalah yang 

mendesak pada waktu itu, dan hanya akan menghidupkan kembali Eropa menjadi sebuah 

kesatuan yang lengkap serta berfungsi. 

Keynes nienikah dengan Lydia Lopokova, seorang penari balet. 

Pada bulan Desember tahun 1919 itu pulalah Keynes menerbitkan bukunya yang 

berjudul The Economic Consequences of the Peace (Konsekuensi ekonomi dan 

perdamaian ) yang membuat Keynes terkenal. 

Dan tahun 1921 sampai 1938 ia menjabat sebagai presiden komisaris dan 

National Mutual Life Assurance Society dan memimpin suatu perusahaan investasi. 

Pada tahun 1936, Keynes menerbitkan lagi hasil pemikirannya yang terpenting 

dan terkenal hingga sekarang yakni The General Theory of Employment, Interest, and 

Money (Teori Umum mengenai Lowongan/Peluang Kerja, Bunga dan Uang). 

Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang/ lowongan kerja 

itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai para ahli 

ekonomi dunia sebagai suatu penyimpangan dan tradisi Neo-Klasik dan akhirnya 

menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasa dikenal dengan sebutan 

mazbab Keynes. 
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Selain buku-bukunya itu, Keynes juga menerbitklan buku hasil pemikirannya 

berjudul How to Pay for the War. Dalam bukunya itu Keynes mengutarakan suatu cara 

untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang yakni dengan jalan tabungan 

paksa atau tabungan penangguhan. 

Pengaruh segala pemikiran Keynes sangat terasa di dalam pembuatan anggaran 

pada zaman perang Inggris. 

Pada tahun 1941 Keynes diangkat menjadi direktur Bank of England (Bank 

Sentral Inggris) dan pada tahun 1942 Ia menjadi The First Baron Keynes of Tilton, yakni 

suatu gelar kerajaan yang sangat terhormat berkat sumbangan pikirannya yang sangat 

besar itu. 

Keynes juga pernah memimpin delegasi Inggris ke Konferensi Moneter dan 

Keuangan PBB di Bretton Woods, Anierika pada bulan Juli 1944. Dan konferensi itu 

lahirlah apa yang dikenal dengan Dana Moneter International (International Monetary 

Fund/IMF) dan Bank Dunia (ZBRD yakni International Bank for Reconstruction and 

Development). 

Keynes juga pernah menjadi perunding utama dari Anglo-American Loan (Kredit 

Inggris Amerika) pada tahun 1945. 

Selain buku-bukunya yang telah disinggung di atas, ternyata masih banyak lagi 

karya pemikiran Keynes mengenai ekonomi dan keuangan. Seperti hasil pemikiran-

pemikirannya yang berjudul Indian Currency and Finance (1913), A Treatise on 

Probability (1921), A Revision of Treaty (1922), A Tract on Monetaty Reform (1923), 

American ed., Monetary Reform (1924), a. Short View Of Russia (1925), The Economic 

Consequences of Mr Churchill (1925), The End Of Laissez Fair (1926), san Essays in 

Biography (1933). 

2.3.2 Pendapat Keynes 
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Salah satu satu kecaman penting yang dikemukakan olehh Keynes ke atas analisis 

ahli-ahli ekonomi Kiasik adalah ke atas pandangan mereka mengenai pengaruh uang ke 

atas harga-harga dan tingkat kegiatan ekonomi. Keynes tidak sependapat dengan 

pandangani dari teori kuantitas bahwa dalam perubahan uang akan menimbulhan 

perubahan yang lama tingkatnya ke atas harga-harga dan bahwa perubahan dalam uang 

beredar tidak akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan nasional. 

Mengenai perkaitan di antara uang yang beredar dengan harga-harga ia 

berpendapat dalam uang beredar dapat menaikkan harga-harga, tetapi kenaikan harga-

harga itu tidak selalu sebanding dengan kenaikan dalam uang beredar. lagi pula kenaikan 

dalam uang beredar tidak selalu menimbulkan perubahan ke atas harga-harga. Di dalam 

keadaan di mana perekonomian menghadapi masalah pengangkutan yang cukup buruk, 

pertambahan dalam jumlah uang beredar tidak mempengaruhi harga-harga. Selanjutnya 

Keynes berpendapat pula harga-harga saja dipengaruhi oleh kenaikan uang beredar tetapi 

juga oleh kenaikan dalam ongkos produksi. Walaupun perubah tetapi apabila produksi 

bertambah kenaikan harga-harga akan berlaku. 

Sebagai akibat dari pemisahan perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga 

kerja penuh maka menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik pertambahaan dalam uang 

beredar tidak dapat menaikkan pemisahan bahwa perekonomian selalu mencapai 

penggunaan penuh tidak digunakan lagi dalam teori Keynes. Oleh karena menurut 

pendapat Keynes pertambahan dalam jumlah üang beredar menaikkan pendapatan 

nasional. Akan tetapi di antara pertambahan dalam uang beredar dengan kenaikan 

pendapatn nasional tidaklah sesederhana seperti yang dinyatakan oleh teori kuantiias. 

Apabila teori kuantitas tidak digunakan pemisahann bahwa penggunaan tenaga kerja 

penuh selalu tercapai dalam perekonomian, maka pandangan itu dapat dinyatakan secara 

berikut : sebelum tingkat penggunaan tenaga kerja penuh tercapai kenaikan dalam uang 

beredar akan menimbulkan kenaikan yang sama lajunya ke atas produksi dan harga-harga 

tetap stabil; tetapi sesudah tingkat penggunaan tenaga kerja penuh kenaikan uang beredar 

tidak akan menambah produksi tetapi menaikkan harga-harga yang lajunya adalah sama 

seperti kenaikan dalam uang beredar. 
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Keynes masih belum dapat menerima pandangan dari teori kuantitas yang 

disederhanakan itu. Menurut pendapatnya pengaruh dari kenaikkan uang beredar ke atas 

pendapatan nasional adalah lebih rumit daripa yang dinyatakan oleh teori kuantitas yang 

pemisahannya telah diubah sedikit itu. Menurut Keynes sampai di mana uang yang 

beredar akan menimbulkan perubahan ke atas pendapatan nasional tergantung kepada 

tiga faktor berikut: 

1. Ciri-ciri keinginan masyarakat memegang uang. 

2. Ciri-ciri keinginan para pengusaha untuk menanam modal. 

3. Kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional, 

Uraian selebihnya dari bahagian ini akan menerangkan pandangan Keynes 

tersebut. 

2.3.3 Tujuan-tujuan Memegang uang 

1. Tujuan transaksi. Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang telah 

lama disadari. Di dalam perekonomian yang sudah sangat modern dan tingkat 

spesialisasinya sangat tinggi uang adalah sangat diperlukan. Tingkat spesialisasi yang 

tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah 

menggunakann untuk membeli barang-barang yang diingininya. Dalam keadan 

demikian setiap orang dapat mengkhususkan dirinya kepada pekerjaan yang ia sukai 

dan di mana ia mempunyai keahlian yang tinggi. Tujuan utama dari melakukan 

pekerjaan tersebut adalah untuk memperoleh upah atau uang yang dapat 

digunakannya untuk membeli barang-barang kebutuhannya. 

2. Tujuan berjaga-jaga. Disamping itu untuk transaksi, uang diminta oleh masyarakat 

untuk menghadapi masa yang timbul di masa yang akan datang. Setiap orang tidak 

dapat menduga akan kejadian-kejadian yang mungkin berlaku di masa yang akan 

datang. Adakalanya keadaan-keadaan di masa akan datang lebih menguntungkan dari 

yang diramalkan, seperti misalnya mendapat loteri, memperoleh kenaikkan pangkat 
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dan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Tetapi masalah-masalah yang menyebabkan 

seseorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak juga selalu berlaku. Anggota 

keluarga mendapat sakit, kematian dalam keluarga dan kehilangan pekerjaan adalah 

berapa contoh masalah seperti itu. Untuk menghadapi masalah adalah buruk yang 

dapat terjadi secara tiba-tiba di masa yang akan datan, masyarakat akan memegang 

uang yang lebih banyak daripada yang diperlukan untuk transaksi. 

3. Tujuan spekulasi. Akhirnya besarnya uang yang ingin dipegang oleh masyarakat 

ditentukan pula oleh keinginan untuk memegang uang yang akan digunakan untuk 

tujuan spekulasi. Masyarakat yang memegang uang untuk tujuan spekulasi selalu 

akan membuat pilihan di antara memegang uang atau menggunakan uang itu untuk 

membeli suat-surat berharga seperti surat pinjaman, saham perusahaan, dan 

sebagainya. Dalam melakukan pilihan ini tingkat pendapatan yang akan diperoleh dan 

memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting peranannya. Para pemegang 

uang akan bersedia menggantikannya dengan surat-surat berharga apabila surat-surat 

berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang tinggi. Tetapi kalau tingkat 

pendapatannya sangat rendah, maka mereka akan lebih suka untuk memegang uang. 

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa permintaan atas uang untuk 

tujuan transaksi dan berjaga-jaga sifatnya sangat berbeda dengan untuk tujuan 

spekulasi. Permintaan ke atas uang untuk tujuan spekulasi ditentukan oleh tingkat 

bunga, permintaan atas uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga tidak 

mempunyai yang diharapkan . Mereka ditentukan oleh pendapatan masyarakat 

pendapatan nasional. Makin besar pendapatan masyarakat makin besar uang yang 

dibutuhkan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga.  
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