
Analisis Agregat Supply dan Agregat Demand di Indonesia tahun 2009 – 2018 

 

Disusun Oleh: 

Anggi Aprilia, Erlangga Hadinata, Elvira Nadyatiana, Indah Permata S, Nabila 

Shadrina, Neng Veni S, Sella Agustina, Yogi Mifta F 

 

Editor : Muhammad Faisal Akbar S.E.,M.S.E 

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bangka Belitung 

ABSTRAK 

Penelian ini merupakan hasil studi yang menganalisis keadaaan penawaran agregat dan 

permintaan agregat di Indonesia tahun 2009-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui analisis perkembangan penawaran agregat dan permintaan agregat jangka 

panjang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data kuntitatif sederhana yaitu jenis data 

yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang berupa informasi atau penjelasan 

yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Dalam penelitian ini data 

kuantitatif yang diperlukan adalah data inflasi dan data pengangguran. Penelitian ini 

menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang bersumber dari pihak ketiga seperti 

dari Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 

tiga kelompok bagian yaitu 𝐸0 berupa data tingkat inflasi dan pengangguran pada tahun 

2009 hingga 2012, 𝐸1 berupa data tingkat inflasi dan pengangguran pada tahun 2013 hingga 

2014, serta 𝐸2 berupa data tingkat inflasi dan pengangguran pada tahun 2015 hingga 2018. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa yang menyebabkan kurva penawaran agregat di 

Indonesia bergeser ke kiri dipengaruhi oleh Expected inflation dan Price Shocks. Dan yang 

mempengaruhi kurva permintaan agregat di Indonesia turun kebawah adalah Tingkat  

Harga, Pengeluaran Rumah Tangga, Suku Bunga, Investasi, Ekspor, dan Impor. 
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi saat ini, hampir 

semua negara baik negara-negara yang 

telah maju maupun negara yang sedang 

berkembang menghadapi masalah 

memelihara kestabilan serta masalah 

pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu 

dibutuhkan analisis faktor-faktor ekonomi 

yang tepat sehingga dapat diperoleh 

kebijakan yang sesuai untuk menjaga 

kondisi suatu perekonomian dari fluktuasi. 

Salah satu yang sering digunakan yaitu 

analisis model AD-AS. Penawaran agregat 

(Aggregate Supply) dan permintaan agregat 

(Aggregate Demand) sering kali digunakan 

untuk membantu menganalisis fluktuasi 

ekonomi dalam jangka pendek. 

Model AS-AD ini merupakan 

turunan dari model IS-LM. Permintaan 

Agregate (AD) merupakan variabel penting 

dalam upaya untuk mendorong  

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan , 

karena dengan adanya peningkatan  

Permintaan  agregat, akan mendorong 

produsen untuk meningkatkan produksinya  

untuk memenuhi perningkatan permintaan 

tersebut, peningkatan produksi hanya dapat 

dilakukan dengan investasi. Dengan adanya 

peningkatan permintaan aggregate akan 

mendorong minat investor untuk lebih 

meningkatkan investasinya, yang akan 

membuka lapangan kerja baru sehingga 

dapat mengurangi tingkat pengangguran, 

selain itu lapangan kerja baru akan 

meningkatkan pendapatan masyarakat, 

kondisi ini secara berantai akan mendorong 

peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

Dalam penelitian ini menjelaskan 

mengenai hasil dari analisis variabel tingkat 

inflasi dan tingkat pengangguran di 

Indonesia dalam model analisis kurva 

aggregate demand dan aggregate supply 

untuk melihat pergerakan kesimbangannya 

terhadap long run aggregate supply. 

 

 

 

Tabel 3.1 Data Tingkat Inflasi Dan 

Pengangguran 

Tahun Inflasi(%) 
TPT 

(%) 

2009 2,78 8,01 

2010 6,96 7,27 

2011 3,79 7,22 

2012 4,3 6,25 

2013 8,36 6,02 

2014 8,36 5,82 

2015 3,35 5,99 

2016 3,02 5,56 

2017 3,61 5,41 

2018 3,13 5,24 

Dalam penelitian ini data dibagi 

menjadi tiga kelompok bagian yaitu 𝐸0 

berupa data tingkat inflasi dan 

pengangguran pada tahun 2009 hingga 

2012, 𝐸1 berupa data tingkat inflasi dan 

pengangguran pada tahun 2013 hingga 

2014, serta𝐸2 berupa data tingkat inflasi 

dan pengangguran pada tahun 2015 hingga 

2018. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kekacauan dalam memasukan data ke 

dalam model analisis kurva aggregate 

demand dan aggregate supply. 

 METODOLOGI PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 

sederhana yaitu salah satu jenis penelitian 

yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana dan terstruktur dengan jelas sejak 

awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya.  

2. Pendekatan Penelitian 



Penelitian ini menggunakan tipe 

penelitian deskriptif. Metode deskriptif 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode studi kasus (case study). Menurut 

Nazir (2004:66) tujuan dari studi kasus 

adalah untuk memberikan gambaran secara 

mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat 

serta karakter-karakter yang khas dari 

kasus, ataupun status dari individu, yang 

kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum.  

3. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 

dengan kurun waktu data tahun 2009 

sampai dengan 2018. Penelitian ini 

dilakukan di Indonesia. 

4. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data kuntitatif 

sederhana yaitu jenis data yang dapat 

diukur atau dihitung secara langsung, yang 

berupa informasi atau penjelasan yang 

dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk 

angka (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian 

ini data kuantitatif yang diperlukan adalah 

data inflasi dan data pengangguran. 

5. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sumber data yaitu Sumber 

data sekunder, yaitu data yang bersumber 

dari pihak ketiga seperti dari Bank 

Indonesia dan Badan Pusat Statistik. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini data dibagi 

menjadi tiga kelompok bagian yaitu 𝐸0 

berupa data tingkat inflasi dan 

pengangguran pada tahun 2009 hingga 

2012, 𝐸1 berupa data tingkat inflasi dan 

pengangguran pada tahun 2013 hingga 

2014, serta 𝐸2 berupa data tingkat inflasi 

dan pengangguran pada tahun 2015 hingga 

2018. Hal ini dilakukan untuk menghindari 

kekacauan dalam memasukan data ke 

dalam model analisis kurva aggregate 

demand dan aggregate supply. 

𝐸0

= ((2,78; 6,96; 3,79: 4,3), (8,01; 7,27; 7,22; 6,25)) 

𝐸1 = ((8,36; 8,36), (6,02; 5,82)) 

𝐸2

= ((3,35; 3,02; 3,61; 3,13), (5,99; 5,56; 5,41; 5,24)) 

Kemudian dilakukan penyederhanaan data 

untuk memperoleh satu nilai data inflasi 

dan pengangguran pada setiap kelompok 

data. Dengan merata-ratakan nilai untuk 

setiap kelompok data dan dilakukan 

penyederhanaan nilai rata-rata untuk 

mendapatkan nilai yang lebih sederhana. 

𝐸0 = (4 ,7) 

𝐸1 = (8,6) 

𝐸2 = (3,6) 

Diasumsikan bahwa kurva long run 

aggregate supply (LRAS) membentuk garis 

lurus vertical dengan nilai dari kurva LRAS 

adalah  6 persen, nilai ini diperoleh dari 

nilai rata-rata keseluruhan tingkat 

pengangguran dari tahun 2009 hingga 

2018. 

Kurva AD-AS (2009-2018) 

 

 

Berdasarkan Grafik menunjukkan 

keseimbangan pertama terjadi pada tingkat 

inflasi sebesar 4 persen dan pengangguran 

terjadi sebesar 7 persen dengan 

perpotongan kurva AD1AS1 fase ini disebut 

fase kontraktif dari tahun 2009-2012 



dimana terjadi penurunan tingkat inflasi 

setelah masa krisis tahun 2008. Fase kedua 

dari tahun 2013-2014 terjadi fase ekspansif 

dimana terjadi peningkatan tingkat inflasi 

menjadi8 persen dan pengangguran 

mengalami penurunan  menjadi 6 persen 

sehingga menggeserkan kurva AS1 ke AS2 

terjadi keseimbangan  

baru di titik E2 dengan mempertemukan 

kurva AD1AS2. Kenaikan inflasi ini terjadi 

karena kenaikan harga BBM. Adapun 

Faktor-faktor yang menyebabkan kurva AS 

bergeser ke kiri yaitu Expected inflation 

dan Price Shock. Fase ketiga dari tahun 

2015-2018 terjadi fase kontraktif dimana 

tingkat inflasi mengalami penurunan dari 8 

persen menjadi 3 persen dan tingkat 

pengangguran tetap sebesar 6 persen 

sehingga menggeserkan kurva AS2 ke AS1 

dan kurva AD1 ke AD2 secara bersamaan. 

Keseimbangan baru terjadi pada titik E3 di 

mana terjadi perpotongan kurva AD2 dan 

AS1. Kurva AD menurun ke bawah yang 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

Tingkat  Harga, Pengeluaran Rumah 

Tangga, Suku Bunga, Investasi, Ekspor, 

dan Impor. 

Kebijakan yang dilakukan oleh Bank 

Indonesia selaku bank sentral ekspansif 

berupa kebijakan moneter kontraktif yaitu 

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka, 

Kebijakan Diskonto, Kebijakan Cadangan 

Kas, Kebijakan Kredit Ketat, dan 

Kebijakan Dorongan Moral.   

Kebijakan yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia jika terjadi fase 

kontraktif yaitu berupa kebijakan moneter 

ekspansif. suatu kebijakan dalam rangka 

menambah jumlah uang beredar dengan 

cara menurunkan tingkat suku bunga 

sehingga banyak masyarakat melakukan 

investasi dan konsumsi. Kebijakan ini 

dilaksanakan pada saat terjadi deflasi, 

kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan 

moneter longgar (easy monetary policy). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan  

Jadi perkembangan penawaran agrergat 

dan permintaan agrergat dibagi menjadi 

tiga fase. Fase pertama yaitu tahun 2009-

2012 dimana keseimbangan pertama terjadi 

pada tingkat inflasi sebesar 4 persen dan 

pengangguran terjadi sebesar 7 persen 

dengan perpotongan kurva AD1AS1 fase ini 

disebut fase kontraktif dimana terjadi 

penurunan tingkat inflasi setelah masa 

krisis tahun 2008. Fase kedua dari tahun 

2013-2014 terjadi fase ekspansif dimana 

terjadi peningkatan tingkat inflasi menjadi 

8 persen dan pengangguran mengalami 

penurunan  menjadi 6 persen sehingga 

menggeserkan kurva AS1 ke AS2 dan 

terjadi keseimbangan baru dengan 

mempertemukan kurva AD1AS2. Kenaikan 

inflasi ini terjadi karena kenaikan harga 

BBM. Adapun Faktor-faktor yang 

menyebabkan kurva AS bergeser ke kiri 

yaitu Expected inflation dan Price Shocks. 

Fase ketiga dari tahun 2015-2018 terjadi 

fase kontraktif dimana tingkat inflasi 

mengalami penurunan dari 8 persen 

menjadi 3 persen dan tingkat pengangguran 

tetap sebesar 6 persen sehingga 

menggeserkan kurva AS2 ke AS1 dan kurva 

AD1 ke AD2 secara bersamaan. di mana 

terjadi perpotongan kurva AD2 dan AS1. 

Kurva AD menurun ke bawah yang 

disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 

Tingkat  Harga, Pengeluaran Rumah 

Tangga, Suku Bunga, Investasi, Ekspor, 

dan Impor. 

 

2. Saran 

      Dengan adanya penelitian ini penulis 

berharap semoga analisis dalam penelitian 

ini dapat bermanfaat sebagai bahan 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. 

Penulis sadar bahwa penelitian ini baik 

dari penulisan, maupun materi masih 

kurang sempurna sehingga penulis 

menerima saran dan kritik yang 

membangun guna untuk memperbaiki 

penelitian ini. 


