
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter atau bank sentral mempunyai tujuan 

utama yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah. Hal ini tertulis dalam 

UU No. 3 tahun 2004 yang merupakan amandemen dari UU No. 23 tahun 1999 

tentang Bank Indonesia (BI). Kestabilan nilai rupiah mempunyai dua dimensi, 

yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa (disebut dengan inflasi) dan 

kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang negara lain (disebut dengan nilai tukar 

atau kurs rupiah). Apabila kestabilan inflasi (tingkat inflasi rendah dan stabil) 

serta kestabilan kurs rupiah dapat terjamin maka diharapkan akan tercipta suatu 

landasan yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Negara Indonesia adalah suatu negara yang menganut sistem perekonomian 

terbuka, dalam suatu negara dengan  sistem perekonomian terbuka pasti terjadi 

perdangangan yang melibatkan dua negara atau lebih, atau bisa juga disebut 

sebagai perdagangan internasional. Keberadaan kurs valuta asing memegang 

peranan penting dalam perdagangan antar negara sehingga kestabilannya sangat 

diperlukan guna memperlancar dan meningkatkan permintaan devisa negara. Kurs 
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valuta asing merupakan besarnya jumlah suatu mata uang tertentu yang 

diperlukan untuk memperoleh satu unit valuta asing.

Perbedaan nilai tukar suatu negara (kurs) pada prinsipnya ditentukan oleh 

besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Kurs merupakan salah 

satu harga yang lebih penting dalam perekonomiam terbuka, mengingat 

pengaruhnya yang besar bagi transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel 

makro ekonomi lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi 

perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil 

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relative baik 

atau stabil (Salvator, 1997: 10).

Stabilitas kurs merupakan salah satu tujuan dari tujuan manajemen makroekonomi 

dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Fluktuasi berlebihan 

nilai tukar rupiah, di sisi depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup besar terbukti 

secara cepat tertransmisi terhadap laju inflasi. Disisi lain, apresiasi nilai tukar 

rupiah yang cukup besar mulai dipermasalahkan eksportir karena akan 

mengganggu daya saing ekspor. Kondisi keseimbangan ideal nilai tukar tersebut 

akan tercapai bila rupiah relatif cukup stabil dalam jangka menengah-panjang, 

atau tidak mengalami depresiasi ataupun apresiasi berlebihan. Fluktuasi rupiah 

yang tidak menentu, sangat berpengaruh terhadap ketidakpastian penetapan biaya 

produksi dan tingkat harga di pasar.

Penentuan nilai tukar menjadi pertimbangan penting bagi negara yang terlibat 

dalam pedagangan internasional. Karena kurs berpengaruh besar terhadap biaya 

dan manfaat dalam perdangan internasional. Indonesia sebagai negara yang 
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banyak mengimpor bahan baku industri mengalami dampak dari ketidakstabilan 

kurs ini, yang dapat dilihat dari melonjaknya biaya produksi sehingga 

menyebabkan harga barang-barang milik Indonesia mengalami peningkatan. 

Dengan melemahnya kurs rupiah menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi 

goyah dan dilanda krisis ekonomi serta krisis kepercayaan terhadap mata uang 

dalam negeri. Dampak krisis nilai tukar ini sangat luas pada seluruh sendi 

perekonomian dan tatanan kehidupan. Khusus pada indikator kestabilan moneter 

seperti suku bunga meningkat dan jumlah uang beredar meningkat mengakibatkan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar terus melemah. Faktor  lain yang juga berperan 

dalam menciptakan krisis tersebut adalah kelemahan fundamental mikroekonomi 

yang tercermin dari kerentanan (fragility) sektor keuangan nasional, khususnya 

perbankan.

Jika dilihat dari penawaran valuta asing, terdapat dua faktor utama yang 

mempengaruhinya. Pertama, faktor  penerimaan hasil ekspor. Semakin besar 

volume penerimaan ekspor barang dan jasa, maka semakin besar jumlah valuta 

asing yang dimiliki oleh suatu negara dan akibatnya nilai tukar terhadap mata 

uang asing cenderung menguat atau apresiasi. Sebaliknya, jika ekspor menurun, 

maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar 

juga cenderung mengalami depresiasi. Kedua, faktor modal masuk. Semakin besar 

aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung semakin menguat, aliran 

modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan hutang luar negeri, penempatan 

dana jangka pendek oleh pihak asing (Portofolio investment) dan investasi 

langsung pihak asing ( foreign direct investment).
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Sistem nilai tukar yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 14 Agustus 1997 

adalah sistem nilai tukar mengambang bebas ( free floating exchange rate system), 

posisi nilai tukar terhadap mata uang asing (khususnya US dollar) ditentukan oleh 

mekanisme pasar. Sehingga naik turunnya nilai tukar (fluktuasi) rupiah terhadap 

mata uang asing ditentukan oleh kekuatan pasar. Pergerakan stabilitas nilai tukar 

rupiah terhadap dollar AS tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, tetapi 

juga oleh faktor sentimen pasar. Diantaranya adalah menurunnya tingkat 

kepercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional, keadaan sosial politik 

yang tidak stabil, hutang luar negeri dan keamanan dalam negeri yang tidak pasti, 

sehingga akhirnya banyak investor yang menarik investasinya ke luar negeri 

akibatnya terjadi penekanan terhadap rupiah. Namun biasanya ini hanya bersifat 

insidentil dimana akan mendorong nilai tukar naik atau turun secara tajam dalam 

jangka pendek dan akan kembali normal bila rumor sudah berlalu. Faktor 

fundamental yang berkaitan dengan indikator moneter seperti jumlah uang 

beredar, tingkat suku bunga dan inflasi, juga membuat nilai kurs valas (rupiah 

terhadap dollar US) bersifat rentan (volatile).

Fluktuasi nilai tukar yang terjadi jika dilihat dari sudut pandang pendekatan 

moneter pada umumnya juga dipengaruhi oleh jumlah uang beredar. Jumlah uang 

beredar secara relatif tentu saja mempengaruhi nilai tukar. Hal ini dikarenakan 

baik di dunia internasional maupun di dalam negeri suatu mata uang akan 

berkurang jumlahnya apabila terlalu banyak jumlah uang beredar. Di Indonesia 

pun demikian, jumlah uang beredar senantiasa bertambah karena perekonomiam 

Indonesia yang terus-menerus mengalami perkembangan. Namun, semakin 

bertambahnya jumlah uang beredar ini tidak selamanya berdampak positif 
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terhadap perekonomiaan apabila tidak diikuti dengan petambahan jumlah barang 

dan jasa. Jika jumlah uang beredar terus-menerus mengalami peningkatan tetapi 

tidak diikuti dengan peningkatan jumlah barang dan jasa, maka tingkat harga 

umum akan mengalami peningkatan. 

Jumlah uang beredar yang berlebih mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat 

meningkat, permintaan masyarakat akan barang dan jasa dan pada akhirnya 

akan mengakibatkan naiknya harga apabila peningkatan permintaan tersebut 

melebihi kapasitas perekonomian (ketersediaan barang dan jasa). Dalam 

konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan dengan permintaan total 

(aggregate demand) yang lebih besar dari kapasitas perekonomian yang 

tersedia.

Nilai tukar atau kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah 

penawaran dan permintaan valuta asing terhadap mata uang domestik. Setiap 

perubahan dalam penawaran dan permintaan mempengaruhi nilai mata uang yang 

bersangkutan. Jika permintaan terhadap valuta asing terhadap mata uang domestik 

meningkat, maka nilai mata uang domestik akan turun. Sementara itu, jika 

penawaran valuta asing terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai tukar 

mata uang domestik meningkat. 

Dilihat dari sisi penawaran, bergejolaknya nilai tukar diakibatkan oleh 

berkurangnya pasokan dollar di pasar valuta asing. Hal ini karena berkurangnya 

kepercayaan investor terhadap prospek dan kemampuan ekonomi Indonesia dalam 

menghadapi gejolak keuangan, sehingga para investor pun menarik kembali 

modal yang telah ditanamkan di Indonesia, terjadilah capital outflow. Untuk 
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menarik kembali modal yang telah keluar pemerintah berusaha untuk menekannya 

dengan mengeluarkan beberapa kebijakan moneter dan salah satunya adalah 

instrument tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (r SBI).

Efektifitas transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga sangat 

tergantung pada kemampuan sektor perbankan dalam merespon kebijakan Bank 

Indonesia yang tercermin dari perilaku perbankan dalam menentukan suku bunga 

penghimpunan dan penyaluran dana. Untuk dapat direspon dengan baik, 

disamping mempertimbangkan faktor-faktor pembentuk suku bunga perbankan, 

perumusan kebijakan moneter juga perlu memahami perumusan tinggi rendahnya 

suku bunga yang menjadi salah satu bentuk dari transmisi kebijakan moneter. 

Salah satu alternatif dalam mekanisme transmisi kebijakan moneter yang diambil 

Bank Indonesia adalah price channel yaitu menggunakan suku bunga jangka 

pendek sebagai sasaran operasional. Dalam hal ini kebijakan moneter Bank 

Indonesia diarahkan untuk mempengaruhi suku bunga pasar melalui intrumen 

suku bunga SBI untuk kemudian diharapkan dapat direspon secara baik dan 

ditransmisikan secara efektif  ke suku bunga lainnya, baik yang berjangka 

menengah dan jangka panjang yang pada gilirannya akan mempengaruhi besarnya 

jumlah uang beredar dan nilai kurs pada target yang diharapkan. Peran suku 

bunga dalam fluktuasi kurs biasanya mengacu pada jumlah uang yang beredar 

pada suatu negara. Apabila kecenderungan ini merupakan sumber dari pergerakan 

nilai tukar Rupiah di Indonesia maka ini akan menjadi alasan bagi masyarakat 

untuk meragukan mata uangnya.

Semakin menurunnya tingkat suku bunga SBI, walaupun sempat mengalami 

kenaikan, kemungkinan dipicu oleh tingginya aktivitas perdangan valuta asing 
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yaitu Dollar Amerika, sehingga ada kecenderungan banyak investor yang lebih 

memilih menginvestasikan dananya disektor perdagangan valuta asing. Fenomena 

ini akan berpengaruh terhadap posisi kurs. Dengan meningkatnya perdagangan 

valuta asing, akan mengakibatkan naiknya demand valuta asing yang 

mengakibatkan naiknya kurs.

Memasuki tahun 2005 tingkat suku bunga SBI kembali mengalami kenaikan 

hingga mencapai 12,75%, kemudian tingkat suku bunga SBI kembali mengalami 

penurunan hingga tahun 2007 dimana tingkat suku bunga SBI mencapai 8%. 

Peningkatan ini dikarenakan Bank Indonesia masih melakukan langkah 

pengetatan dalam mewaspadai tekanan yang cukup tinggi terhadap inflasi dan 

nilai tukar rupiah.

Perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga SBI juga berpengaruh 

terhadap perubahan tingkat suku bunga pasar uang antar bank dan deposito. SBI 

sebagai instrumen yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi 

baik suku bunga simpanan maupun suku bunga kredit agar dapat menekan inflasi 

dan memperkuat nilai tukar. 

Terjadinya kenaikan inflasi yang mendadak dan besar di suatu negara akan 

menimbulkan kepanikan di masyarakat sehingga mereka cenderung untuk 

menukarkan uang tunainya dengan barang-barang, sehingga permintaan akan 

barang-barang semakin tinggi. Jika kenaikan akan barang-barang tersebut tidak 

diikuti dengan peningkatan penawaran maka akan mendorong kenaikan harga 

secara umum. Jika kenaikan harga ini terus berlanjut sedangkan penawaran dari 

pasar domestik tidak bertambah, maka pemerintah akan cenderung malakukan 



8

impor guna menstabilkan kembali harga-harga di pasar domestik. Hal ini 

mengakibatkan kenaikan impor yang artinya peningkatan permintaan terhadap 

valas.

Inflasi yang meningkat secara mendadak tersebut, juga memungkinkan 

berkurangnya kemampuan ekspor nasional, sehingga akan mengurangi supply 

terhadap valuta asing di dalam negeri. Peningkatan permintaan terhadap valuta 

asing tanpa diimbangi dengan peningkatan supply atau bahkan terjadi 

pengurangan supply akan valuta asing tersebut akan mengakibatkan nilai mata 

uang asing mengalami kenaikan (apresiasi) dan nilai mata uang domestik sendiri 

akan mengalami penurunan (depresiasi).

Berdasakan pada teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity), jika tingkat 

inflasi domestik melebihi tingkat inflasi luar negeri maka akan mengakibatkan 

meningkatnya kurs mata uang asing. Dengan kata lain nilai tukar mata uang 

domestik terhadap mata uang asing akan menurun (Atmaja,2002). 

Hubungan nilai tukar dengan inflasi dapat terjadi karena tingkat harga-harga 

umum barang-barang yang sejenis akan sama disetiap negara apabila 

dikonversikan dengan mata uang lokal dari masing-masing negara (the law of one 

price). Dalam hal ini, nilai tukar akan mempengaruhi tingkat harga umum apabila 

terjadi penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing, maka 

harga barang-barang impor akan meningkat. Perkembangan nilai tukar rupiah 

yang cenderung berfluktuasi ikut memberikan andil penting terhadap inflasi yang 

terjadi di Indonesia.
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B. Permasalahan

Kestabilan nilai tukar Rupiah didukung oleh relatif seimbangnya sisi penawaran 

dan permintaan valuta asing di dalam negeri yang dipengaruhi oleh faktor 

fundamental yang berkaitan dengan indikator moneter seperti jumlah uang 

beredar, tingkat suku bunga serta inflasi dan sentimen pasar, diantaranya adalah 

menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dalam negeri dan internasional, 

keadaan sosial politik yang tidak stabil, hutang luar negeri, dan keamanan dalam 

negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan data yang tersedia, maka 

penulis menyimpulkan masalah sebagai berikut : Apakah faktor fundamental 

moneter seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga SBI, dan inflasi 

berpengaruh terhadap terjadinya fluktuasi kurs Rupiah terhadap Dollar AS?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor fundamaental moneter di 

Indonesia (jumlah uang beredar (M2), tingkat suku bunga SBI, dan tingkat inflasi) 

terhadap fluktuasi kurs rupiah.

D. Kerangka Pemikiran

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah 

kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan 
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memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka 

pendek, menengah maupun jangka panjang. 

Kurs atau nilai tukar valuta asing yaitu mata uang asing dalam satuan domestik 

(Samuelson, 1994 : 450), mempunyai peran penting dalam rangka terciptanya 

suatu stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar 

yang stabil diperlukan untuk terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi 

peningkatan dunia usaha.

Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar, yaitu sistem nilai tukar tetap 

pada tahun 1970 sampai tahun 1978, sistem nilai tukar mengambang terkendali 

sejak tahun 1978 sampai tahun 1997, dan system nilai tukar mengambang bebas 

(free floating exchange rate) sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.Sejak 

diberlakukannya sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange 

rate) di Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 sampai dengan saat ini, Bank 

Indonesia (BI) selaku otoritas moneter menentukan nilai tukar rupiah sepenuhnya 

ditentukan oleh pasar, sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar 

pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan valas.

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar Rupiah menurut otoritas moneter 

Permintaan (Demand 
Faktor) :
1. Pembayaran hutang 

luar negeri
a. Pemerintah
b. Perbankan
c. Korporasi lokal 

dan internasional
2. Perdagangan (Ekspor-

Impor)
a. L/C
b. Pre-financing

3. Spekulan
a. Domestik
b. Internasional 

Nilai 
tukar

Penawaran (Supply 
Faktor) :
1. Hasil ekspor
2. Investasi luar 

negeri
3. BI (cadangan 

devisa dan 
pinjaman siaga)

4. Pinjaman luar 
negeri (bilateral 
dan 
multilateral)



11

Sumber : Bahan Ajar Kebanksentralan (Kebijakan Moneter 2)

Jika dilihat dari sudut pandang pendekatan moneter, para ekonom pada umumnya 

melihat kurs valuta asing dipengaruhi oleh variabel fundamental ekonomi, seperti 

jumlah uang beredar, tingkat output riil dan tingkat suku bunga (Mac Donald dan 

Taylor, 1997 : 4). Sementara itu Tucker Etal (1991) menambahkan variabel inflasi 

dalam model tersebut.

Untuk menguraikan teori-teori yang mengupas tentang kurs pertama-tama yang 

akan dibahas adalah teori-teori tradisional yang didasarkan pada arus perdagangan 

dan paritas daya beli, yang kedudukannya sangat penting untuk menjelaskan 

pergerakan kurs dalam jangka panjang. Selanjutnya, teori-teori modern yang 

memusatkan perhatiannya pada pasar modal dan arus permodalan internasional 

dan menjelaskan gejolak kurs jangka pendek.

Konsep awal kurs tradisional yaitu Pendekatan Perdagangan atau Pendekatan 

Elastisitas Terhadap Pembentukan Kurs. Model ini melihat bahwa nilai tukar atau 

kurs antara dua mata uang dari dua negara ditentukan oleh besar kecilnya 

perdagangan barang dan jasa yang berlangsung diantara kedua negara tersebut 

atau disebut juga Pendekatan Perdagangan (trade approach) atau pendekatan 

elastisitas terhadap pembentukan kurs (elasticity approach to exchange rate 

determination).

Pendekatan selanjutnya adalah Teori Paritas Daya Beli (Purchasing Power 

Parity). Teori ini merumuskan gejala bahwa kurs antara dua mata uang adalah 

identik dengan rasio dan tingkat harga umum dari kedua negara yang 
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bersangkuatan. Pada intinya teori ini menyatakan perubahan dalam kurs 

senantiasa proporsional atau sebanding dengan perubahan rasio tingkat harga di 

kedua negara.

Teori Modern yang dapat dilihat dalam pembentukan kurs yang pertama adalah 

Pendekatan Moneter terhadap pembentukan kurs dan lonjakan kurs. Teori ini 

menyatakan bahwa kurs tercipta dalam proses penyamaan atau penyeimbang stok 

total permintaan dan penawaran mata uang nasional di masing-masing negara.

Selanjutnya, Pendekatan Keseinbangan Portofolio terhadap pembentukan kurs 

(portfolio-balance approach) yaitu menekankan bahwa kurs sesungguhnya 

terbentuk dalam proses finansial. Dalam hal ini uang hanya dipandang sebagai 

salah satu bentuk dari sekian banyak asset finansial dalam setiap negara 

(Salvatore, 1996 : 42-50).

Stabilitas nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh variabel-variabel non-ekonomi 

namun, juga dipengaruhi oleh variabel-variabel ekonomi fundamental seperti 

tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, tingkat harga yang diindikasikan dengan 

tingkat inflasi, serta variabel-variabel ekonomi fundamental lainnya. Alternatif 

kebijakan pemerintah yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi 

terjadinya fluktuasi nilai tukar adalah: Pertama, menciptakan sistem manajemen 

perekonomian yang melibatkan resiko valas. Kedua, pengendalian variabel-

variabel ekonomi fundamental tetap sangat diperlukan untuk dapat menciptakan 

stabilitas kurs valas, dan untuk itu pemerintah dituntut untuk menciptakan 

kebijakan-kebijakan yang tepat dalam menciptakan indikator-indikator 
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fundamental ekonomi yang mendukung bagi terciptanya stabilitas dan 

keterjangkauan kurs valas (Kardoyo dan Kuncoro, 2000).

Menurut Dernburg (Cory, 2009 : 16) kurs dan harga relatif barang-barang dalam 

dan luar negeri mempunyai fungsi yang saling menggantikan. Suatu kenaikan 

dalam salah satu diantaranya akan menyebabkan harga barang ekspor akan 

menjadi mahal bagi orang asing. Begitu pula, suatu kenaikan dalam salah satu 

antara keduanya menyebabkan barang-barang lebih mahal bagi importir domestik 

sehingga akan mempengaruhi tingkat harga secara umum.

Jumlah uang beredar secara nyata berpengaruh terhadap nilai kurs mata uang dari 

negara bersangkutan. Dalam lingkup internasional seperti halnya di lingkup dalam 

negeri, sebuah mata uang akan kurang bernilai apabila mata uang tersebut tidak 

mengalami perputaran atau pertukaran dengan mata uang negara lain. Jumlah 

uang beredar dari dalam negeri suatu negara lebih besar dari kebutuhan 

masyarakat, maka nilai mata uang negara yang bersangkuatan akan mengalami 

penurunan (depresiasi), sebaliknya jumlah uang beredar dari dalam negeri suatu 

negara kurang dari kebutuhan masyarakat, maka nilai mata uang negara yang 

bersangkutan akan mengalami kenaikan (apresiasi). Seperti halnya komoditas, 

harga suau mata uang juga ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap 

mata uang tersebut. Apabila penawaran akan mata uang tersebut meningkat, 

cateris paribus, maka harga mata uang akan turun atau mata uang mengalami 

depresiasi. Sebaliknya, apabila permintaan akan mata uang tersebut meningkat, 

cateris paribus, maka harga mata uang akan naik atau mata uang mengalami 

apresiasi nilai (Sri Handaru Yuliatri dan Handoyo Prasetyo, 1997 : 41).
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Dalam pendekatan moneter yang mendasarkan pada konsep teori kuantitas uang, 

jumlah uang beredar (money supply) memegang peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara. Berlebihannya jumlah uang beredar dalam 

perekonomian suatu negara akan dapat memberikan tekanan pada nilai tukar mata 

uangnya terhadap mata uang asing (Salvatore, 1999 : 478).

Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah investasi 

di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun investor asing, 

khususnya pada jenis-jenis investasi potofolio, yang umumnya berjangka pendek. 

Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada perubahan jumlah 

permintaan dan penawaran di pasar domestik. Dan, apabila suatu negara 

menganut rezim devisa bebas, maka hal itu juga memungkinkan terjadinya 

peningkatan aliran modal masuk (capital inflow) dari luar negeri. Hal ini akan 

menyebabkan terjadinya perubahan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap 

mata uang asing di pasar valuta asing. Dalam beberapa kasus, bahkan perubahan 

nilai tukar mata uang antar dua negara dapat juga dipengaruhi oleh perubahan 

tingkat suku bunga yang terjadi di negara ketiga (Atmaja, 2002).

Suku bunga SBI merupakan faktor penting dalam penentu suku bunga di Indonsia. 

Berdasarkan interst rate parity, jika akibat peningkatan suku bunga tersebut suku 

bunga di dalam negeri menjadi lebih besar dibandingkan suku bunga luar negeri, 

maka aliran dana masuk akan meningkat. Peningkatan aliran modal masuk 

mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah valas sehingga pada akhirnya nilai 

tukar  mata uang domestik akan mengalami apresiasi (Wibowo dan Amir , 2006).
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Kenaikan tingkat inflasi yang besar dan mendadak di suatu negara akan 

menyebabkan meningkatnya impor oleh negara tersebut terhadap berbagai barang 

dan jasa dari luar negeri, sehingga semakin banyak diperlukannya valuta asing 

untuk membayar transaksi impor tersebut. Tentunya hal ini akan mengakibatkan 

meningkatnya permintaan terhadap valuta asing di pasar valuta asing. Inflasi yang 

meningkat secara mendadak tersebut, juga memungkinkan tereduksinya 

kemampuan ekspor nasional negara yang bersangkutan, sehingga akan 

mengurangi supply terhadap valuta asing di dalam negerinya. Atau dengan kata 

lain jika tingkat inflasi domestik lebih tinggi  dari tingkat inflasi di luar negeri 

maka akan mengakibatkan meningkatnya kurs valuta asing atau menurunkan nilai 

tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing (Atmaja, 2002).

Sehingga secara sistematis faktor fundamental moneter yang mempengaruhi kurs 

Rupiah adalah:

Sumber : Diadaptasi dari Tri Wibowo dan Hidayat Amir (2006)

E. Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, kerangka pikir, dan teori maka hipotesis yang akan 

dibuktikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga bahwa jumlah uang beredar berpengaruh terhadap kurs rupiah.

Tingkat Suku Bunga 
SBI (r SBI)

Tingkat Inflasi (Inf)

Faktor-faktor 
fundamental 

moneter 
KURSKURS

Jumlah Uang 
Beredar (JUB)
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2. Diduga bahwa tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara positif terhadap 

kurs rupiah.

3. Diduga bahwa tingkat inflasi berpengaruh terhadap kurs rupiah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari :

BAB I. Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis dan sistematika 

penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka. Berisikan teori-teori ekonomi yang memiliki 

keterkaitan dengan penulisan ini dan rujukan dari penelitian yang lain.

BAB III. Metode Penelitian. Berisikan tahapan penelitian, data dan sumber data, 

batasan variable, alat analisis serta pengujian hipotesis.

BAB IV. Hasil Perhitungan dan Pembahasan. Berisikan analisis hasil perhitungan 

secara kuantitas dan kualitatif.

BAB V. Simpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN 


	Jumlah uang beredar yang berlebih mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat meningkat, permintaan masyarakat akan barang dan jasa dan pada akhirnya akan mengakibatkan naiknya harga apabila peningkatan permintaan tersebut melebihi kapasitas perekonomian (ketersediaan barang dan jasa). Dalam konteks makroekonomi, kondisi ini digambarkan dengan permintaan total (aggregate demand) yang lebih besar dari kapasitas perekonomian yang tersedia.

