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ABSTRAK 

 

ANANTA, Pengaruh E-Money dan Inflasi terhadap Perputaran Uang di 

Indonesia Tahun 2010-2017. Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas 

Negeri Jakarta, 2019. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh E-Money dan Inflasi terhadap 

Perputaran Uang di Indonesia. Dasar penelitian ini adalah kenaikan e-money yang 

sangat signifikan. Penelitian ini menggunakan Ordinary Least Square sebagai 

metode untuk mengetahui signifikansi pengaruh antara variable yang diteliti. 

Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan signifikansi secara 

parsial antara variable e-money terhadap variable perputaran uang sebesar 0.0039 

dan variable inflasi terhadap variable perputaran uang sebesar 0.0533 dan secara 

simultan sebesar 0.001994.  

 

Kata Kunci : E-Money, Inflasi, Perputaran Uang   
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ABSTRACT 

 

 

Ananta. The Effect of E-Money and Inflation on Velocity of Money in Indonesia 

in 2010-2017. Economic Education, Faculty of Economics, State University of 

Jakarta, 2019. 

 

This study  aims to determine the effect of E-Money and Inflation on Velocity of 

Money. The background of the research is the significant growth of e-money. This 

study uses Ordinary Least Square as a method  to determine the significance of the 

influence between the varables studied. In this study, the results show that there is 

partial significance between e-money and velocity of money of 0.0039 and variable 

inflation to velocity of money of 0.0533and simultaneously at 0.001994. 
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