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ABSTRACT

EARLY WARNING INDICATOR OF CURRENCY CRISES IN THE
INDONESIAN ECONOMY

By

ANTO KURNIAWAN

The purposes of this study to analyze the influence of the Early Warning Indicator
based on the external sector: Real Effective Exchange Rate, Growth Export and
Growth Import of the currency crisis in Indonesia. In determining the currency crisis,
will be calculated EMP (Exchange Market Pressure). This study used time series data
for 2000:Q1-2015:Q4 period, using multiple regression with error correction model
(ECM) method. The result of the study shows that the Real Effective Exchange Rate
has negative effect, Growth Export has negatif effect and Growth Import has positive
effect towards currency crisis in Indonesia.

Keyword : Early Warning Indicator, Exchange Market Pressure, Error Correction
Model, Real Effective Exchange Rate, Growth Export and Growth
Import.



ABSTRAK

ANALISIS EARLY WARNING INDICATOR KRISIS NILAI TUKAR PADA
PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh

ANTO KURNIAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Early Warning Indicator yang
berdasarkan pada sektor eksternal yaitu: Real Effective Exchange Rate, Pertumbuhan
Ekspor dan Pertumbuhan Impor terhadap krisis nilai tukar di Indonesia. Dalam
penetapan krisis nilai tukar, akan dilakukan perhitungan EMP (Exchange Market
Pressure). Penelitian ini menggunakan data time series pada periode 2000;Q1-
2015;4, menggunakan regresi berganda dengan metode Error Correction Model
(ECM). Hasil dari penelitian ini menunjukkan Real Effective Exchange Rate
berpengaruh negatif, variabel Pertumbuhan Ekspor berpengaruh negatif dan
Pertumbuhan Impor berpengaruh positif terhadap krisis nilai tukar di Indonesia.

Kata Kunci : Early Warning Indicator, Exchange Market Pressure, Error
Correction Model, Real Effective Exchange Rate, Pertumbuhan Ekspor
dan Pertumbuhan Impor.
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MOTTO

“Orang yang paling aku cintai adalah orang yang mau menunjukkan

kekuranganku”

(Umar bin Khattab)

“To persevere is important to everybody. Don't give up,don't give in. There is

always an answer to everything”.

(Louis Zamperini)

“Imagination is more important than knowledge”

(Albert Einstein)

“Kita hidup hanya sebentar, bahkan jalan hidup kita sudah ditentukan. Jangan

terlalu frustasi dalam menjalani hidup, karena hidup tak sesulit ketika

mati. Jadi jalani hidupmu sesuai dengan apa jalanmu dan apa

keinginanmu, tanpa perlu pergi dan berlari”

(Anto Kurniawan)
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Krisis terjadi ketika ekonomi memasuki periode resesi setelah periode booming 

berkepanjangan yang didukung oleh kredit, arus masuk modal dan nilai tukar 

berlebihan (Cheang, 2008). Krisis keuangan merupakan hal yang sangat 

menakutkan bagi banyak negara, tidak terkecuali Indonesia. Krisis keuangan pada 

umumnya dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: krisis mata uang (Curreny Crisis), 

krisis perbankan (Banking Crisis) dan krisis utang (Debt Crisis). Namun menurut 

pembagian jenis krisis yang dilakukan oleh Bussiere dan fraszcher (2004), 

menambahkan dua tipe krisis dari tiga tipe krisis yang terjadi pada umumnya, 

yaitu krisis kredit swasta dan krisis pasar saham. 

Sejak era globalisasi saat ini yang ditandai dengan semakin terintegrasinya sistem 

keuangan internasional (International Financial Integration), maka mengacu pada 

sejauh mana suatu perekonomian tidak membatasi transaksi lintas batas (Edison, 

2002). Di saat semakin pesatnya dan terintegrasinya sistem keuangan, maka hal 

itu membuat krisis keuangan menjadi hal yang ditakutkan, karena ketika suatu 

negara mengalami gejala terjadinya krisis, hal itu dapat memicu gelombang krisis 

yang membesar dan dapat menimbulkan efek domino dengan cara mengacaukan 

ekonomi  yang terintegrasi dengan lainnya, sehingga dapat mengarah kepada 
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kekacauan keuangan global. Di sisi lain, krisis ekonomi lebih dipandang sebagai 

fenomena ketidakseimbangan pasar keuangan dalam negeri terhadap pasar 

keuangan luar negeri (Bordo, 1996). 

Ketika terjadi suatu fluktuasi perekonomian dunia, yang di akibatkan munculnya 

gejala krisis, maka akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, hal  ini 

disebabkan Indonesia merupakan negara penganut sistem perekonomian terbuka. 

Dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan dunia, maka Indonesia harus 

menghadapi dampak yang terjadi akibat pergolakan perekonomian dunia. Dalam 

dua dekade terakhir, setidaknya ada dua krisis keuangan besar yang terjadi dan 

menimbulkan dampak yang membuat  perekonomian Indonesia ikut mengalami 

imbasnya, krisis keuangan tersebut, yaitu krisis keuangan Asia 1997 dan krisis 

keuangan Global 2008. Banyak hal yang membuat krisis ini terjadi, salah satunya 

ialah krisis mata uang (Currency Crisis).  Meskipun sumber krisis dapat 

bervariasi, Krugman dalam teori first generation model-nya memandang krisis 

ekonomi sebagai krisis mata uang (Currency Crisis). Krisis mata uang adalah 

situasi dimana adanya turbulensi pada mata uang yang mengakibatkan depresiasi 

yang sangat tajam pada mata uang atau penurunan besar-besaran pada cadangan 

devisa atau merupakan kombinasi antara keduanya (Kaminsky,1997).    

Salah satu sumber krisis yang paling signifikan adalah jatuhnya sistem perbankan  

yang disebabkan terjadinya krisis mata uang, yaitu dilepasnya mata uang rupiah 

(sistem kurs mengambang bebas) untuk ditentukan oleh mekanisme pasar karena 

bank sentral tidak mampu lagi untuk menjaga stabilitasnya (Harinowo, 2004). 

Menipisnya cadangan devisa yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu alasan 

Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengubah sistem kursnya menjadi 
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sistem kurs mengambang bebas. Sistem kurs ini digunakan Bank Indonesia karena 

merasa sulit melakukan operasi pasar setiap kali kurs membentur ambang batas 

intervensi. Dampak dari peralihan kebijakan tersebut yaitu nilai tukar rupiah 

benar-benar terjun bebas dan terus merosot sangat tajam secara berkelanjutan. 

Sehingga dapat dikatakan sistem kurs mengambang bebas memiliki andil yang 

cukup besar dalam krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998 (Romida, 2013). 

Berubahnya ekspektasi terhadap mata uang Baht mendorong kecenderungan 

terdepresiasinya beberapa mata uang didalam kawasan Asia dan menyebar dengan 

cepat ke hampir seluruh negara di kawasan Asia Tenggara (IMF, Occasional 

Paper 1999). Proses penyebaran krisis suatu negara kepada negara yang lain 

disebut juga contagion effect, yang dimaksud dengan contagion effect adalah 

menularnya krisis dari suatu negara ke negara lain melalui jalur mata uang dan 

keterkaitan (interdependence) pasar keuangan dengan negara yang mengalami 

krisis (Calvo, 2002).   

Pada saat terjadinya krisis tersebut, semua pertumbuhan perekonomian dan 

ketangguhan negara-negara kawasan Asia mengalami turbulensi perekonomian 

dalam hitungan hari. Sebelum terjadinya krisis, sudah banyak para analis dan 

ekonom yang mewaspadai terjadinya krisis, namun demikian pada akhirnya krisis 

pun terjadi tanpa ada negara yang benar-benar siap menghadapinya dan peristiwa 

ini sering disebut sebagai Monday Morning Quaterbacking, yaitu pembahasan 

sebuah peristiwa di lakukan setelah peristiwa tersebut terjadi (World Bank, 1998).  

Krisis yang terjadi pada tahun 1997 telah membuat sebagian besar negara di Asia 

maupun dunia, merasakan efek yang di akibatkan oleh krisis yang bermula di 
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Thailand tersebut. Meskipun fundamental ekonomi Indonesia di masa lalu 

dipandang cukup kuat dan disanjung-sanjung oleh Bank Dunia, namun pada 

kenyataannya Indonesia justru terkena dampak krisis tersebut (World Bank, 

1998). Banyak hal yang mempengaruhi krisis tersebut menjadi efek bola salju 

yang dapat memperburuk di semua sektor, salah satunya pergantian sistem nilai 

tukar yang salah dalam menetapkannya, termasuk ketika bank sentral Indonesia 

melakukan pergantian sistem nilai tukar, yang memiliki andil besar dalam krisis 

yang terjadi di Indonesia 1997/1998 (Romida, 2013). Begitu juga yang terjadi di 

Thailand pada bulan Juli 1997, ketika Bank Sentral Thailand mengubah sistem 

nilai tukarnya dari sistem kurs mengambang terkontrol menjadi kurs 

mengambang, hal inilah yang juga berpengaruh terhadap semakin terpuruknya 

mata uang Baht pada saat itu. 

Tabel 1. Perbadingan Baht dan Rupiah 

Mata Uang Periode Sistem Kurs 

Baht Sebelum 1963 Kurs Mengambang 

1973 Kurs Tetap 

1984-1997 Kurs Mengambang 

Terkendali 

1997 Kurs Mengambang 

Rupiah 1971-Maret 1983 Sistem Nilai Tukar 

Tetap 

April 1983 – Sep1986 Sistem Nilai Tukar 

Mengambang 

Terkendali secara ketat 

Sep. 1986 – Agt1997 Sistem Nilai Tukar 

Mengambang Terkendali 

14 Agustus 1997 Sistem Nilai Tukar 

Mengambang bebas 

 Sumber: Farida Indah Kurniati, 2010. 
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Gambar 1. Pergerakan Nilai Tukar 1995-2001 
Sumber: BPS, data diolah. 

Dilihat dari pergerakan nilai tukar pada Gambar 1. terlihat bahwa fluktuasi 

ekstrem terjadi pada tahun 1997-1998. Tahun 1997, nilai tukar Indonesia berada 

pada Rp.4.650/US$ dan masih mengalami pergerakan yang masih stabil. Sebelum 

krisis keuangan Asia ini terjadi, indonesia menganut rezim nilai tukar tetap (fixed 

exchange rate), kemudian setelah krisis beralih kerezim nilai tukar mengambang 

terkendali (managed floating exchange rate), dan menjadi mengambang bebas 

(floating exchange rate/free float) (IMF, 2010). Ketika sistem kurs mengambang 

terkendali dilepas menjadi sistem kurs mengambang bebas pada 14 Agustus 1997, 

kurs rupiah pada tahun 1998 justru mengalami tekanan yang sangat drastis, 

menjadi Rp.10.088/US$. Pergantian sistem nilai tukar yang bersamaan dengan 

krisis 1997/1998 menyebabkan nilai tukar mengalami fluktuasi negatif tajam yang 

disebabkan oleh berbagai tekanan di pasar valuta asing dan rupiah memiliki 

tingkat volatisitas yang cukup tinggi. Sebelum ditetapkannya sistem nilai tukar 

mengambang bebas, nilai tukar kita masih dalam posisi yang stabil, pada tahun 

1996 nilai tukar masih berada pada kisaran yang dapat dibilang jauh dari kata 
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krisis, yaitu Rp.2.382/US$. Pada saat itu Bank Indonesia masih memakai sistem 

nilai tukar terkendali sampai pada tahun 1997, yang membuat nilai tukar rupiah 

masih berada pada level yang aman, namun ketika Bank Indonesia melakukan 

pergantian sistem nilai tukar, menjadi nilai tukar mengambang bebas, hal itu 

membuat nilai tukar Indonesia mengalami pelemahan yang sangat tajam, bahkan 

dengan nominal yang hampir seratus persen dari sebelumnya. Perubahan besar 

dari sistem nilai tukar Indonesia sejak krisis 1997/1998 menghasilkan 

konsekuensi pada volatilitas nilai tukar terhadap US dollar yang lebih besar 

dibandingkan periode sebelumnya. Volatilitas tersebut terjadi baik dalam bentuk 

nominal maupun bentuk rill (nilai tukar nominal yang disesuaikan terhadap 

perbandingan tingkat harga relatif antar negara) (Nasution,2009). Dampak dari 

adanya krisis juga ditandai dengan menurunnya berbagai indikator makroekonomi 

lainnya. Pada Gambar 2 pergerakan pertumbuhan ekonomi juga mengalami 

penurunan yang tajam sebesar 4,65 % pada tahun 1997, pada tahun sebelumnya 

berada pada posisi yang stabil. 

 

Gambar 2. Pergerakan Pertumbuhan Ekonomi 1991-1997 

Sumber: BPS, data diolah. 
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Selama krisis yang terjadi pada tahun 1997, pertumbuhan ekonomi beberapa 

negara Asia, baik itu di Asia timur maupun negara kawasan ASEAN mencatat 

pertumbuhan ekonomi yang negatif pada tahun 1997-1998, seperti Indonesia, 

Malaysia, Korea Selatan, Filipina dan Thailand (ADB, 1999). Hal ini 

membuktikan bahwa betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari terjadinya 

krisis. Akibat pengaruh yang besar dari contagion effect membuat krisis di 

Indonesia semakin parah, disamping masih lemahnya fundamental ekonomi 

Indonesia, seperti ketidakseimbangan neraca (balance sheet effect) diberbagai 

sektor usaha, ketergantungan pada hutang luar negeri tanpa diimbangi dengan 

sikap ketidak hati-hatian ataupun mekanisme lindung nilai (hedging), tingginya 

tingkat resiko usaha dalam negeri, seperti lemahnya infrastruktus, penegakan 

hukum serta pengelolaan usaha, dan kurangnya transparansi dan kredibilitas 

pemerinah yang menyebabkan distorsi struktural dan kebijakan (Corsetti, 1999).  

Dengan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997, hal itu membuat timbulnya 

krisis kepercayaan, terbukti pada saat itu mulai masyarakat mulai tidak percaya 

akan kinerja pemerintah, dan puncaknya terjadi peristiwa reformasi pada tahun 

1998(IMF, 1997). Bank dunia melihat adanya empat sebab utama yang bersama-

sama membuat krisis menuju arah kebangkrutan, yang pertama adalah akumulasi 

utang swasta luar negeri yang cepat dari tahun 1992 hingga Juli 1997, bahkan 

selama empat tahun terkahir utang luar negeri pemerintah jumlahnya menurun 

(World Bank, 1998). Sebab yang kedua adalah kelemahan pada sistem perbankan. 

Ketiga adalah masalah governance, termasuk kemampuan pemerintah menangani 

dan mengatasi krisis, yang kemudian menjelma menjadi krisis kepercayaan dan 

keengganan donor untuk menawarkan bantuan finansial dengan cepat. Keempat 
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adalah ketidakpastian politik menghadapi pemilu yang lalu dan pertanyaan 

mengenai kesehatan Presiden Soeharto pada waktu itu. 

Penyebab utama dari terjadinya krisis yang berkepanjangan ini adalah merosotnya 

nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang sangat tajam, meskipun ini bukan 

faktor satu-satunya, tetapi ada banyak faktor lainnya yang berbeda menurut 

pandangan masing-masing pengamat  (Tarmidi, 1999). Keadaan perekonomian 

yang terpuruk oleh krisis ini tentunya berkaitan erat dengan berbagai masalah 

berat yang sedang di hadapi di segala bidang. Disadari bahwa krisis nilai tukar 

bisa dikatakan hanyalah muara dari akumulasi permasalahan baik permasalahn di 

bidang ekomomi, maupun non-ekonomi. 

Adanya gejala twin crisis dan efek bola salju memperberat dan memperpanjang 

waktu pemulihan krisis. Berbagai persoalan berat dan  mendasar yang muncul 

dalam waktu yang relatif bersamaan memang memerlukan strategi kebijakan yang 

komprehensif dan konsisten, yang hasilnya belum tentu dapat dinikmati dalam 

waktu yang singkat. Nilai tukar rupiah yang terdepresiasi cukup besar dan belum 

stabil walaupun setelah krisis keuangan yang terjadi pada tahun 1997 

memperlihatkan penguatan , serta masih adanya tekanan inflasi walaupun sudah 

menunjukkan kecenderungan yang menurun, masih merupakan tantangan yang 

tidak ringan bagi Bank Indonesia dalam mengambil kebijakan.  Bank Indonesia 

selaku pemegang otoritas moneter di Indonesia, haruslah mempunyai 

pertimbangan yang matang sebelum menentukan kebijakan – kebijakan yang 

berkenaan dengan nilai tukar dan sistem nilai tukar yang dianutnya. Ekspor, impor 

dan kegiatan dipasar global lainnya seperti bermain valas, saham, obligasi 
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merupakan kegiatan yang berhubungan terhadap sistem nilai tukar mata uang. 

Untuk itu Bank Indonesia yang memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara 

kestabilan nilai rupiah harus benar – benar mengawasi pergerakan nilai tukar mata 

uangnya. Early Warning Indicator  (EWI) atau indikator deteksi dini merupakan 

suatu model yang digunakan untuk memilih indikator yang tepat dalam 

mengantisipasi krisis atau ketidakstabilan ekonomi. Model EWI yang 

diaplikasikan pada siklus perekonomian sangat penting bagi pemerintah serta 

sektor riil dalam rangka perencanaan dan formulasi kebijakan serta pengambilan 

keputusan. 

Pada negara berkembang seperti Indonesia yang termasuk dalam small open 

economy akan mudah mengalami dampak penularan yang terjadi di dalam 

perekonomian dunia (Nashirah, 2013). Setelah 10 tahun Indonesia mengalami masa 

kelam pada tahun 1997, akibat adanya krisis yang membuat perekonomian 

Indonesia terpuruk dan menimbulkan efek bola salju ke semua sektor, termasuk 

timbulnya krisis kepercayaaan (Tarmidi, 1999). Tepat pada satu dekade 

kebangkitan perekonomian pasca krisis 1997, Indonesia kembali mengalami 

pahitnya krisis keuangan, yang mana krisis ini dikenal dengan sebutan krisis 

ekonomi global. Krisis finansial global mulai muncul sejak bulan Agustus 2007, 

yaitu pada saat salah satu bank terbesar Perancis BNP Paribas mengumumkan 

pembekuan beberapa sekuritas yang terkait dengan kredit perumahan berisiko 

tinggi di Amerika Serikat yaitu subprime mortgage (OEI, 2009). Pembekuan ini 

lantas mulai memicu gejolak di pasar finansial dan akhirnya merambat ke seluruh 

dunia. Di penghujung tahun 2008, intensitas krisis semakin membesar seiring 

dengan bangkrutnya bank investasi terbesar Lehman Brothers, yang diikuti oleh 
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kesulitan keuangan  yang semakin parah di sejumlah lembaga keuangan berskala 

besar di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Kebangkrutan Lehman Brothers ini 

segera meningkatkan intensitas dampak krisis ke seluruh dunia. Hilangnya 

kepercayaan terhadap investor dan kreditur pada kemampuan pelaku bisnis untuk 

memenuhi kewajibannya, menyebabkan akses pelaku bisnis ke pasar modal dan 

pasar pembiayaan jangka pendek menjadi terhambat. Di tengah kejatuhan harga 

berbagai komoditas dunia, terbatasnya akses pembiayaan pelaku bisnis semakin 

meningkatkan ketidakpastian prospek sektor keuangan dan ekonomi secara 

keseluruhan (OEI, 2009). 

Krisis finansial global yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

perekonomian di seluruh dunia, banyak negara yang kesulitan dalam 

mengatasinya. Pada saat terjadi default (gagal bayar) pembayaran surat hutang 

maka langsung diikuti dengan jatuhnya nilai sekuritas yang membawa efek 

domino yang besar. Gelombang default di Amerika Serikat dan Eropa yang terjadi 

pada sekuritas yang terkait dengan subprime mortgage AS, memunculkan krisis 

kepercayaan yang parah di pasar keuangan global. Ditengah kerugian yang harus 

ditanggung lembaga-lembaga keuangan akibat penempatan ke subprime mortgage 

AS, perilaku menghindar (risk aversion) yang muncul akibat krisis kepercayaan di 

antara pelaku pasar finansial akhirnya menciptakan kondisi sangat ketat di pasar 

keuangan. Krisis yang terjadi di sektor keuangan ini kemudian dengan cepat 

menjadi bola salju yang bergulir ke seluruh perekonomian, dan selanjutnya 

menimbulkan efek penularan ke negara emerging market termasuk Indonesia, 

karena negara-negara yang termasuk ke dalam negara emerging market sangat 

berpengaruh dan bergantung terhadap perekonomian Amerika Serikat.   
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Sumber: Outlook Ekonomi Indonesia, 2009, Bank Indonesia. 
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Gambar 3. Mekanisme Transmisi Dampak Krisis Global ke Indonesia 
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Dampak krisis keuangan global ke Indonesia lebih banyak dipengaruhi lewat jalur 

perdagangan atau makrekonomi dibandingkan jalur finansial. Hal ini tidak 

terlepas dari berbagai peraturan Bank Indonesia yang menerapkan sejumlah 

batasan terhadap aktivitas yang dilakukan perbankan. Dampak krisis melalui jalur 

perdagangan berpotensi sangat signifikan dampak krisis melalui jalur 

perdagangan ini tidak terlepas dari kateristik ekspor Indonesia yang didominasi 

oleh komoditas primer dan negara tujuan yang kurang terdiversifikasi.  

Tabel 2. Indikator Makro Ekonomi Indonesia 2004-2008 

Indikator  2004 2005 2006 2007 2008 

Pertumbuhan Ekonomi 

(%) 

5,1 5,5 5,4 6,3 6,1 

Tingkat Inflasi (%) 6,4 17,11 6,6 6,51 11,4 

Neraca Pembayaran 

(USD Juta)  

309 444 14.510 12.715 -1.945 

Neraca Perdagangan 

(USD Juta) 

20.152 22.369 29.660 32.754 23.309 

 

Neraca Berjalan 1.564 278 10.859 10.492 606 

Neraca Modal (neto) 1.852 345 3.025 3.591 -1.706 

Pemerintah (neto) 1.195 3.833 2.172 1.719 3.733 

PMA (neto) 1.896 8.336 4.914  6.926 8.340 

Cadangan Devisa end 

year (USD Juta) 

26.320 34.724 42.586 56.920 51.639 

Debt Service Ratio (%) 30,6 17,3 24,8 19,0 18,0 

Nilai Tukar (Rp) 8.985 9.705 9.200 9.125 9.666 

APBN (Rp miliar) 430 542 647,700 763,570 989 

Sumber : BPS, Indikator Ekonomi; Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan            

Indonesia. 

Ketika kisis keuangan global ini mulai berdampak pada perekonomian Indonesia, 

Indikator makro ekonomi menunjukkan berbagai respon pergerakan. Diketahui 

pada skema transmisi dampak krisis keuangan global ini mempengaruhi 

Indonesia, lebih besar pengaruhnya melalui jalur perdagangan, hal ini dibuktikan 

dari defisitnya neraca perdagangan pada tahun 2008 yaitu pada posisi 23.309 juta 

USD, yang sebelumnya neraca perdagangan pada posisi 32.754 juta USD. Pada 
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tabel 2 neraca perdagangan mengalami defisit yang besar, yang pada tahun 

sebelumnya menunjukkan surplus selama beberapa tahun. Defisitnya neraca 

perdagangan ini, diikuti dengan defisitnya berjalan dan neraca modal. Neraca 

berjalan Indonesia pada tahun 2008, menunjukkan defisit yang cukup parah. 

Akibat dari krisis yang terjadi, neraca berjalan kita kehilangan 9.886 juta USD, 

dari sebelumnya 10.492 juta USD menjadi 606 juta USD. Begitu juga pada neraca 

modal, neraca modal Indonesia menunjukkan pergerakan yang negatif, hal ini 

menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2008 mengalami capital outflow yang 

cukup tinggi, sehingga membuat neraca modal Indonesia menempati posisi defisit 

yaitu pada posisi -1.706 juta USD, yang sebelumnya memperlihatkan 

pertumbuhan yang positif, pada posisi 3.591 juta USD.  

Ketika neraca perdagangan, neraca berjalan, dan neraca perdagangan mengalami 

defisit akibat efek bola salju dari krisis keuangan global, selanjutnya efek bola 

salju bergerak mempengaruhi neraca pembayaran. Pada saat terjadi capital 

outflow yang terhitung pada neraca modal, neraca perdagangan yang defisit, serta 

neraca berjalan yang defisit cukup parah, maka hal itu mempengaruhi posisi 

neraca pembayaran Indonesia. Posisi neraca pembayaran pada saat itu mengalami 

defisit yang cukup besar yaitu pada posisi -1.945 juta USD, yang mana 

sebelumnya berada pada posisi 12.715 juta USD. Ketika terjadi capital outflow 

pada neraca modal yang membuat neraca pembayaran defisit, hal itu dipengaruhi 

investor yang berusaha untuk mengamankan uang cashnya akibat krisis keuangan 

global di Amerika dan Eropa dalam denominasi yang lebih aman yaitu dollar 

Amerika, yang selanjutnya memberikan tekanan terhadap nilai mata uang rupiah 
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karena permintaan terhadap mata uang dollar meningkat, sehingga mata uang kita 

terdepresiasi ke posisi Rp. 9.666/US$.  

Tekanan pada mata uang tidak begitu besar dibandingkan pada sektor 

perdagangan, namun tekanan pada mata uang rupiah yang membuat rupiah 

terdepresiasi ini mendorong terjadinya cost-push inflation, terlihat pada tabel 2 

inflasi bergerak meningkat menjadi dua digit, yaitu pada posisi 11,4 %. Krisis 

keuangan global pada tahun 2008 ini, tidak membuat pertumbuhan ekonomi 

Indonesia terpuruk, melainkan Indonesia sebagai negara berkembang dianggap 

berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia diatas 4 persen di 

tahun 2008, padahal negara-negara lain justru mengalami pertumbuhan ekonomi 

yang negatif.  

Di sisi lain, krisis ekonomi lebih dipandang sebagai fenomena ketidakseimbangan 

pasar keuangan dalam negeri terhadap pasar keuangan luar negeri (Bordo dan 

Schwartz, 1996). Dalam hal ketidakseimbangan pasar keuangan ini, hal ini akan 

memunculkan krisis keuangan, dimana ketika suatu kondisi perekonomian 

mengalami penurunan dan runtuhnya sendi-sendi perekonomian dengan cepat. 

Ketika terjadinya krisis keuangan baik itu krisis mata uang, krisis perbankan 

maupun utang dapat berasal dari sisi fundamental perekonomian (Kaminsky dan 

Reinhart, 1999). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lestano, Jacobs dan 

Kuper (2003), fundamental ekonomi tersebut dibagi menjadi empat  sektor, yaitu 

sektor eksternal yang terdiri dari current account dan capital account, sektor 

keuangan, sektor publik, serta sektor perekonomian global. Pola perilaku dari 
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indikator-indikator tersebut akan menggambarkan ketangguhan maupun 

kerentanan sebuah perekonomian yang merupakan potensi terjadinya krisis.  

Dampak krisis terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh buruk, apalagi 

terhadap perekonomian Indonesia, dan seperti teori siklus bisnis yang mengatakan 

krisis dapat terulang kembali, yang mana apabila sebuah negara pernah terjangkit 

sebuah krisis ekonomi maka tidak serta merta negera tersebut terbebas dari 

peluang terjadinya krisis, karena peluang negara tersebut mengalami krisis lagi 

ialah besar kemungkinannya dengan periode sesuai karakteristik negara tersebut, 

tidak terkecuali Indonesia.  Melihat kerugian yang besar dari krisis keuangan yang 

terjadi, maka diperlukan kerjasama antar sektor dan dalam mengantisipasi krisis 

suatu negara perlu melihat indikator-indikator penting penentu krisis, hal ini 

digunakan untuk mengantisipasi dan meminimalisir krisis, seperti Early Warning 

Indicator (EWI).  

EWI diharapkan pilihan yang tepat dalam mencegah krisis dan dimaksudkan 

untuk memprediksi rentang waktu krisis (Edison,2003). Pencegahan krisis 

keuangan memainkan peran sentral dalam menjaga stabilitas keuangan, untuk itu 

dengan menerapkan EWI dapat memberikan informasi yang mencerminkan 

kemungkinan bahwa ekonomi akan menghadapi krisis keuangan dalam waktu 

tertentu (Cheang, 2008). EWI merupakan suatu model yang digunakan untuk 

memilih indikator-indikator peringatan dini yang tepat dalam mengantisipasi 

krisis di suatu negara.  

Krisis merupakan ancaman bagi perekonomian suatu negara, maka dari itu 

khususnya Indonesia perlu memiliki suatu indikator peringatan dini krisis untuk 
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mengatisipasi dan meminimalisir apabila suatu krisis akan terjadi, dengan melihat 

berbagai indikator ekonomi yang relevan dalam mempengaruhi perekonomian dan 

diharapkan kedepannya Indonesia terhindar dari krisis yang dapat memperburuk 

perekonomian. Apalagi bila melihat keadaan Ekonomi saat ini yang berfluktuasi, 

maka penggunaan EWI yang tepat perlu mendapat perhatian bagi pemerintah, 

agar kejadian krisis yang membuat goncangan hebat pada perekonomian dan efek 

bola salju, tidak dapat terulang lagi. Hal ini dapat dilakukan apabila pemerintah 

dapat menerapkan suatu sistem yang benar dan dengan indikator yang relevan 

dengan keadaan ekonomi saat ini. Pemilihan indikator krisis harus didasarkan 

oleh keadaan ekonomi dan kemampuan ekonomi suatu negara, dan bisa juga 

dengan melihat faktor eksternal yang dapat menimbulkan atau memperparah 

krisis.  

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dianalisis 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Real Effective Exchange Rate terhadap krisis nilai 

tukar di Indonesia?  

2. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekspor terhadap krisis nilai tukar di 

Indonesia?  

3. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Impor terhadap krisis nilai tukar di 

Indonesia?  

4. Variabel EWI apakah yang memiliki pengaruh besar terhadap krisis nilai 

tukar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan, berupa: 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Real Effective Exchange Rate 

terhadap krisis nilai tukar di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekspor terhadap 

krisis nilai tukar di Indonesia. 

3. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh Pertumbuhan Impor  terhadap 

krisis nilai tukar di Indonesia. 

4. Untuk mengetahui variabel EWI yang memiliki pengaruh besar terhadap 

krisis nilai tukar. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini yang mengambil judul “Analisis Early Warning Indicator Krisis 

Nilai Tukar pada Perekonomain Indonesia” diharapkan dapat memberikan  

manfaat, sebagai berikut: 

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan refrensi dalam pengambilan 

keputusan terutama para pengambil kebijakan, dalam hal memprediksi 

peluang terjadinya krisis. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran pembelajaran dalam 

menambah wawasan dan sebagai sumber informasi penelitian yang akan 

datang dan juga sebagai informasi betapa pentingnya EWI bagi suatu 

negara, khususnya Indonesia. 
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3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan bagi 

mahasiswa lain, atau kalangan lainnya dalam pengetahuan tentang EWI, 

dan dalam melihat peluang terjadinya krisis di Indonesia pada masa 

mendatang. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini mendasari bahwa dengan semakin terintegrasinya 

perekonomian global, maka dampak timbulnya krisis nilai tukar akan semakin 

besar, karena setiap negara saling terkait dalam perekonomian, dalam hal ini 

ketika terjadi krisis nilai tukar disuatu negara maka akan dapat menular ke negara 

lainnya. Dampak krisis nilai tukar yang terjadi disuatu negara bisa timbul akibat 

dari krisis yang dialami negara lain, seperti halnya Indonesia. Indonesia sebagai 

negara perekonomian terbuka, membuat Indonesia rentan terkena dampak krisis 

dari negara lain. Ketika terjadi ada fluktuasi perekonomian global yang 

menyebabkan krisis terjadi, maka dapat dipastikan Indonesia akan terkena 

dampaknya. Apabila fluktuasi perekonomian global yang menyebabkan krisis 

terjadi membuat Indonesia mengalami krisis nilai tukar, maka selanjutnya efek 

bola salju akan membuat perekonomian dalam negeri terganggu. Ketika 

perekonomian dalam negeri mulai berfluktuasi tajam, maka hal ini dapat memicu 

terjadinya krisis kepercayaan. 
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Gambar 4. Model Kerangka Pemikiran Penelitian. 

Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997 dan 2008, krisis pada saat 

itu telah membuat turbulensi pada perekonomian di Indonesia. Indikator-indiktor 

perekomian pada saat itu mengalami fluktuasi negatif akibat dampak krisis yang 

terjadi, dan membuat Indonesia pada saat itu memasuki masa-masa sulit. Krisis 

nilai tukar yang terjadi dapat diantisipasi dengan cara mendeteksi indikator-

indikator ekonomi yang termasuk dalam Early Warning Indicator krisis nilai 

tukar. Dalam penelitian ini variabel EWI yang digunakan adalah sektor eksternal 

sebagai variabel yang memiliki pengaruh terhadap krisis nilai tukar. Penelitian ini 

ingin menganalisis pengaruh sektor eksternal terhadap krisis nilai tukar di 

Indonesia. Sektor eksternal yang digunakan dalam penelitian ini ialah melihat 

variabel-variabel yang berpengaruh pada sisi current account, seperti Real 

Effective Exchange Rate, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor yang 

nantinya dapat berguna sebagi bahan pertimbangan dalam formulasi kebijakan 

serta pengambilan keputusan, untuk menentukan Early Warning Indicator krisis 

nilai tukar. 
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F. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Diduga Real Effective Exchange Rate berpengaruh negatif terhadap krisis 

nilai tukar di Indonesia. 

2. Diduga Pertumbuhan Ekspor berpengaruh negatif terhadap krisis nilai 

tukar di Indonesia. 

3. Diduga Pertumbuhan Impor berpengaruh positif terhadap krisis nilai tukar 

di Indonesia. 

4. Variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap krisis nilai tukar 

dapat dijadikan sebagai indikator Early Warning Indicator krisis nilai 

tukar. 

 

G. Sistematika Penelitian 

BAB I : Pendahuluan Berisi dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Sistematika 

Penelitian. 

BAB II: Tinjauan Pustaka terdiri dari Tinjauan Teoritis dan Tinjauan Empiris. 

BAB III: Metodologi Penelitian terdiri dari Jenis dan Sumber Data, Deskripsi 
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

Pada bagian ini akan dikemukakan studi literatur mengenai sejarah perkembangan

teori krisis mulai dari krisis generasi pertama, kedua dan ketiga, dilanjutkan

dengan berbagai penyebab krisis krisis nilai tukar dengan mengidentifikasi

berbagai indikator potensial yang bisa digunakan sebagai peringatan dini sebelum

terjadinya krisis mata uang.

Krisis keuangan pada umumnya dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: krisis mata

uang (Curreny Crisis), krisis perbankan (Banking Crisis) dan krisis utang (Debt

Crisis). Namun menurut pembagian jenis krisis yang dilakukan oleh Bussiere dan

fraszcher (2004), menambahkan dua tipe krisis dari tiga tipe krisis yang terjadi

pada umumnya, yaitu krisis kredit swasta dan krisis pasar saham.

Ketika terjadinya krisis keuangan baik itu krisis mata uang, krisis perbankan

maupun utang dapat berasal dari sisi fundamental perekonomian (Kaminsky dan

Reinhart, 1999). Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lestano, Jacobs dan

Kuper (2003) yang mengacu pada Kaminsky, Lizondo dan Reinhart (1998),

fundamental ekonomi tersebut dibagi menjadi empat  sektor, yaitu sektor

eksternal yang terdiri dari current account dan capital account, sektor keuangan,

sektor publik, serta sektor perekonomian global. Pola perilaku dari indikator-
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indikator tersebut akan menggambarkan ketangguhan, serta kerentanan sebuah

perekonomian yang merupakan potensi terjadinya krisis.

Menurut Nasution (2007), pendekatan metode untuk model EWI dapat

dikelompokkan meenjadi 2, yaitu:

1. Macroeconometric model dan time series analysis

2. Business cycle analysis

1. Sejarah Pemikiran Teori Krisis

a. Krisis Generasi Pertama

Krisis generasi pertama diperkenalkan oleh Salant dan Handerson (1978), yang

kemudian dikembangkan oleh Krugman (1978) dan Flood & Garber (1984) yang

disebut dengan teori Canonical Crisis adalah krisis nilai tukar atau krisis neraca

pembayaran yang dialami oleh suatu negara dengan perekonomian terbuka

berukuran kecil dan menerapkan rezim nilai tukar tetap (fixed exchange rate).

Teori Canonical Crisis di latarbelakangi oleh model stabilitas harga Salant yang

menerangkan terjadinya serangan spekulatif pada suatu komoditi. Para spekulan

akan mengambil inisiatif untuk membeli persediaan suatu komoditas ketika

mereka memperkirakan bahwa komoditas tersebut meningkat secara cepat pada

masa yang akan dating (misalnya komoditas emas), hal ini dilakukan sebagai

upaya untuk meningkatkan keuntungan. Dari model Salant tersebut Krugman

engembangkannya untuk menganalisis proses terjadinya krisis mata uang

(currency crisis).

Dalam canonical crisis model terdapat dua asumsi yang melandasi. Pertama,

pemerintah suatu negara mencetak uang secara besar-besaran untuk membiayai
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defisit anggarannya. Kedua, bank sentral memiliki sejumlah cadangan devisa

yang digunakan untuk melakukan intervensi pasar agar nilai tukar stabil sesuai

yang ditargetkan. Kebijakan pemerintah untuk mencetak uang secara terus

menerus guna membiayai defisit anggaran akan menyebabkan nilai tukar mata

uang domestik terhadap luar negeri akan mengalami trend yang terus melemah,

untuk itu bank sentral akan melakukan intervensi pasar dengan melepas cadangan

devisa ke pasar valas. Pada titik tertentu ketika bank sentral mulai mengalami

kelangkaaan pada cadangan devisanya, maka spekulan akan melakukan aksi

borong mata uang asing atas dasar estimasi nilainya akan meningkat tajam pada

masa yang akan datang.

b. Krisis Generasi Kedua

Pada suatu perekonomian yang kondisi fundamental sistem kursnya menunjukkan

trend yang baik tidak menutup kemungkinan bahwa negara tersebut bisa

mengalami krisis. Perekonomian tersebut bisa mengalami krisis akibat serangan

spekulatif meskipun fakta yang ada menunjukkan fundamental sistem kurs yang

kuat (artinya bank sentral memiliki cadangan devisa yang cukup untuk

menyokong kurs tetap), krisis semacam ini dinamakan self-fullfing crises. Krisis

Generasi kedua kembali dialami oleh Meksiko pada tahun 1994-1995, setelah

berhasil pulih dari krisis yang pertama dimana kondisi fundamental ekonomi

Meksiko semakin membaik dan stabil. Menurut Martnez (1998) proses

penyesuaian struktural yang dilakukan sepanjang pertengahan tahun 1980-an

hingga awal tahun 1990-an yang sangat memberikan kontribusi besar terhadap

kestabilan kondisi makroekonomi Meksiko selama periode tersebut. Berbagai

kebijakan ekonomi Meksiko memberikan harapan kepada pelaku pasar terhadap
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perekonomian Meksiko. Optimisme para pelaku pasar tersebut dapat dilihat dari

mengalirnya aliran masuk modal asing yang mencapai USD 104 milliar selama

tahun 1990-1994 atau setara dengan 20% dari total capital inflows ke seluruh

negara berkembang saat ini.

c. Krisis Generasi Ketiga

Krisis generasi ketiga adalah krisis yang terjadi secara bersamaan antara krisis

perbankan dan krisis nilai tukar (twin crisis). Di sisi perbankan yang menjadi akar

penyebab krisis di Asia adalah moral hazard problem. Hal ini terkait dengan

adanya penjaminan pemerintah terhadap lembaga keuangan domestik untuk

memperoleh kredit investasi meskipun lembaga keuangan tersebut sebenarnya

tidak kredibel.

2. Konsep Krisis Keuangan

Kaminsky dan Reinhart (1999) menyebutkan bahwa konsep terjadinya krisis

keuangan baik krisis mata uang, krisis perbankan maupun krisis utang dapat

berasal dari sisi fundamental perekonomian. Penelitian yang dilakukan oleh

Lestano, Jacobs dan Kuper (2003) yang mengacu pada Kaminsky, Lizondo dan

Reinhart (1998), fundamental ekonomi tersebut dibagi menjadi empat sektor,

yaitu sektor eksternal yang terdiri dari current account dan capital account ;

sektor keuangan; sektor publik; serta sektor perekonomian global. Pola perilaku

itulah yang akan menggambarkan seberapa kuat atau rapuhnya sebuah

perekonomian.
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Krisis keuangan pada umumnya dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu: krisis mata

uang (Curreny Crisis), krisis perbankan (Banking Crisis) dan krisis utang (Debt

Crisis). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kaminsky (1998),

definisi krisis mata uang (Currency Crises) adalah suatu situasi di mana adanya

serangan pada mata uang yang mengakibatkan depresiasi yang sangat tajam pada

mata uang atau penurunan besar-besaran pada cadangan devisa, atau merupakan

kombinasi antara keduanya.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Kaminsky (1998) menyimpulkan

“A crisis is defined as a situation in which an attack on the currency leads to a
sharp depreciation of the currency, large decline in international reserve, or a
combination of the two. A crisis so defined includes both succesfull and
unsuccessful attacks on the currency. The definition is also comprehensive enough
to include not only currency attacks under a fixed exchange rate but a also attack
under other exchange rate regimes. For example, an attack a large devaluation
beyond the established rule of a prevailing crawling-peg regime or exchange rate
band (page 15).

Dengan demikian, lebih spesifik krisis mata uang di identifikasikan sebagai

“Exchange Market Pressure” yaitu krisis mata uang pada negara tertentu dapat

dilihat dari tekanan pasar valas pada periode tertentu. Berdasarkan Goldstein,

Kaminsky dan Reinhart (2000) dan Edison (2000), definisi indeks pergolakan

pasar valas (index of exchange market turbulence) yaitu rata-rata tertimbang dari

perubahan nilai kurs (disimbolkan dengan et δ) dan tingkat perubahan cadangan

devisa / rate of change of the reserve ( t Rδ ). Bobot yang dipilih merupakan dua

komponen indeks yang sama dengan volatilitas sampel. Jika diumpamakan e δ σ

merupakan simpangan baku/ standar deviasi dari tingkat perubahan mata uang dan

Rδ σ merupakan simpangan baku/ standar deviasi dari tingkat perubahan

cadangan devisa.
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Antara perubahan mata uang dan perubahan cadangan devisa, masing-masing

berhubungan positif dan negatif dengan indeks tekanan pasar valas. Perekonomian

dikatakan krisis jika EMP melebihi rata-ratanya ditambah dengan standar deviasi

yang ditentukan, katakanlah sebesar m. Jika EMP μ merupakan rata-rata dari

indeks EMP dan EMP σ menunjukkan standar deviasi dari indeks EMP nya, maka

secara formal dikatakan krisis mata uang (currency crisis).

3. Nilai Tukar

Menurut Salvatore (1997) mengacu dalam Benazir (2008) nilai tukar mata uang

(exchange rate) atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga mata uang luar

negeri dalam satuan harga mata uang domestik. Sedangkan pengertian lainnya,

kurs (exchange rate) didefinisikan sebagai harga sebuah mata uang dari suatu

negara yang dinyatakan dalam mata uang yang lain (Krugman, 2000). Kurs antara

dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara untuk

saling melakukan perdagangan (Mankiw, 2004). Sedangkan menurut istilah

perbankan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik

terhadap mata uang asing. Sebagai contoh kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika

(USD) adalah harga satu Dolar Amerika (USD) dalam Rupiah (Rp), atau dapat

juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD.

Nilai tukar (kurs) dibedakan menjadi dua, yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar

riil (Mankiw, 2004). Definisi dari kedua nilai tukar tersebut adalah sebagai

berikut:
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a. Nilai Tukar Nominal

Nilai tukar nominal (nominal exchange rate), adalah harga relatif dari mata uang

dua negara. Sebagai contoh, jika kurs antara Dolar AS dan Yen Jepang adalah 80

Yen per Dolar, maka 1 dolar dapat ditukar dengan 80 Yen di pasar dunia untuk

mata uang asing. Menurut Mishkin (2001), nilai tukar nominal menyatakan satuan

mata uang asing baik yang berbentuk hard cash maupun dalam bentuk surat

berharga. Mankiw (2004) mendefinisikan nilai tukar sebagai nilai yang digunakan

seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain.

Ketika orang mengacu pada kurs di antara kedua negara, maka yang dimaksud

adalah kurs nominal. Sejalan dengan itu, Batiz (1994) mengartikan nilai tukar

nominal sebagai nilai suatu mata uang dibandingkan dengan mata uang lainnya.

Nilai tukar uang nominal (e) dapat dirumuskan sebagai berikut:

= .................................................................................................... (2.1)

Dimana Pd adalah tingkat harga domestik dan Pf adalah tingkat harga

internasional.

b. Nilai Tukar Rill

Nilai tukar riil (real exchange rate) adalah harga relatif dari barang-barang dua

negara. Kurs riil menyatakan tingkat di mana bisa memperdagangkan barang -

barang dari suatu negara untuk barang-barang dari negara lain. Sedangkan

Mankiw (2004) mendefinisikan kurs riil sebagai nilai yang digunakan seseorang
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saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari

negara lain. Ketika mempelajari perekonomian secara keseluruhan, para ahli

ekonomi makro lebih berfokus pada harga secara keseluruhan daripada harga

masing – masing barang. Maka untuk mengukur nilai tukar riil, akan

menggunakan indeks harga, seperti indeks harga konsumen yang mengukur harga

barang dan jasa. Nilai tukar uang riil (ε) dapat dirumuskan sebagai berikut:

= .................................................................................................... (2.2)

Dimana e adalah nilai tukar nominal, Pd adalah tingkat harga domestik dan Pf

adalah tingkat harga internasional.

Nilai tukar riil ini mengukur harga relatif barang dan jasa yang tersedia di dalam

negeri terhadap barang – barang dan jasa yang tersedia di luar negeri. Nilai tukar

riil ini juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan daya saing internasional.

Nilai tukar riil mempunyai dua pengaruh terhadap potensi krisis nilai tukar. Yaitu

jika dilihat dari segi perubahan harga relatif produk dan biaya produksi. Dilihat

dari sisi perubahan harga relatif produknya, depresiasi atau menurunnya nilai

tukar riil akan menyebabkan harga barang-barang domestik relatif lebih rendah

dibandingkan dengan harga di luar negeri. Perubahan tersebut menyebabkan

konsumen yang ada di dalam dan luar negeri membeli lebih banyak barang yang

berasal dari dalan negeri (Indonesia) dan membeli lebih sedikit barang dari luar

negeri. Hasilnya ekspor Indonesia akan meningkat dan impornya akan menurun,

dan kedua perubahan ini akan menyebabkan kenaikan ekspor neto Indonesia.
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Depresiasi nilai tukar riil akan menurunkan potensi untuk terjadinya krisis karena

menguatnya daya saing produk ekspor negara tersebut. Sebaliknya apresiasi atau

kenaikan nilai tukar riil Indonesia akan menyebabkan harga barang-barang di

Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan di luar negeri, sehingga ekspor

netonya menurun. Kenaikan atau apresiasi nilai tukar riil memberikan potensi

untuk terjadinya krisis karena akan melemahkan daya saing ekspor.

Akan berbeda jika dilihat dari segi biaya produksi, depresiasi atau penurunan nilai

tukar riil menyebabkan harga dari bahan baku maupun pendukung yang harus

didatangkan dari luar negeri nilainya relatif mengalami kenaikan sehingga

menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat ini

akan menaikkan harga barang yang diproduksi. Meningkatnya harga dalam negeri

akan menurunkan daya saing produk domestik. Depresiasi nilai tukar riil

memberikan potensi untuk terjadinya krisis bila berlangsung dalam jangka

panjang, karena akan melemahkan daya saing ekspor. Dan sebaliknya apresiasi

nilai tukar riil akan menyebabkan bahan baku yang harus didatangkan dari luar

negeri relatif lebih murah sehingga biaya produksi menurun dan mengakibatkan

daya saing meningkat. Peningkatan daya saing produk ekspor akan meningkatkan

nilai ekspor sehingga cenderung menurunkan kemungkinan terjadinya krisis nilai

tukar.

4. Teori Perdagangan Internasional

Teori  perdagangan  internasional  membantu  menjelaskan  arah  serta komposisi

perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap struktur

perekonomian suatu negara. Di samping itu teori perdagangan internasional juga
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dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya perdagangan

internasional itu sendiri (gains from trade).

a. Teori Klasik

1. Adam Smith : Keunggulan Mutlak

Dalam tahun 1776, Adam Smith menerbitkan bukunya yang terkenal, The Wealth

of Nations, yang menyerang pandangan orang – orang merkantilis, dan sebaliknya

menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijaksanaan yang paling baik

untuk negara – negara di dunia. Smith berpendapat bahwa dengan perdagangan

bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi yang

mempunyai keunggulan mutlak (absolute advantage) yaitu dapat memproduksi

lebih efisien dibanding negara-negara lain. Kemudian mengimpor komoditi yang

mengalami kerugian mutlak (absolute disadvantage) atau dengan kata lain jika

produksinya kurang efisien. Spesialisasi internasional dari faktor-faktor produksi

ini akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang dapat dimanfaatkan

bersama-sama melalui perdagangan antarnegara.

2. David Ricardo : Keunggulan Komperatif

Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory oflabor value

yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah

waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurur teori cost

comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan memperoleh manfaat

dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan

mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien

serta mengimpor barang dimana negara tersebut berproduksi relatif kurang/tidak
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efisien. Teori comparative advantage dari David Ricardo merupakan cost

comparative advantage.

b. Teori Modern The Proportional Factor Theory dari Eli Heckscher dan

Bertil Ohlin

Menurut teori Heckscher – Ohlin atau teori H – O, perbedaan opportunity cost

suatu produk antara satu negara dengan negara lain dapat terjadi karena adanya

perbedaan, jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (endowment

factors) masing – masing negara. Perbedaan opportunity cost tersebut dapat

menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara – negara yang

memiliki faktor produksi relatif banyak/murah dalam memproduksinya akan

melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya masing –

masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki

faktor produksi yang relatif langka/ mahal dalam memproduksinya.

Dalam analisisnya, teori modern H – O menggunakan dua kurva. Pertama adalah

kurva “isocost”, yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang

sama dan kurva “isoquant”, yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas

produk yang sama. Menurut teori ekonomi mikro, kurva isocost akan

bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan

biaya/cost tertentu akan diperoleh produk yang maksimal; atau dengan biaya/cost

minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu (Hady, 2009).
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c. Ekspor

Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang dijual secara

luas di luar negeri (Mankiw, 2004). Ekspor suatu negara adalah impor negara lain.

Dengan harga dianggap tetap, ekspor tergantung dari pendapatan luar negeri

bukan pendapatan nasional negara tersebut. Oleh karena itu dalam diagram

ekspor-pendapatan nasional, fungsi ekspor digambarkan sebagai garis lurus

horizontal. Artinya ekspor tidak tergantung pada pendapatan nasional. Secara

grafik dapat digambarkan sebagai berikut ;

Berapa pun besarnya pendapatan nasional, ekspor tetap. Ini berarti pendapatan

nasional tidak mempengaruhi ekspor. Tetapi sebaliknya seperti halnya investasi,

ekspor mempengaruhi pendapatan nasional. Peningkatan permintaan komoditas

Indonesia di negara lain yang juga dapat disebut sebagai peningkatan ekspor akan

cenderung mengapresiasi nilai mata uang rupiah karena Indonesia akan

X (Fungsi Ekspor)XO

X

Y

Gambar 5. Fungsi Produksi

Sumber : Nopirin (2010)
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meneruskan untuk menjual lebih banyak komoditas lagi karena nilai tukar rupiah

yang tinggi. Peningkatan nilai ekspor dan nilai pertumbuhan ekspor ini cenderung

akan menurunkan peluang terjadinya krisis nilai tukar. Menurunnya ekspor dan

pertumbuhan ekspor akan meningkatkan risiko terjadinya krisis nilai tukar rupiah.

Hal ini terjadi karena turunnya daya saing ekonomi domestik. Turunnya ekspor

dan pertumbuhan ekspor ini akan menimbulkan dampak berkurangnya aliran

pasokan mata uang asing dalam hal ini dolar AS, sehingga meningkatkan risiko

melemahnya mata uang domestik.

d. Impor

Impor adalah kebalikan dari pada ekspor yaitu arus barang dan jasa yang masuk

ke suatu negara. Pada hakikatnya perdagangan luar negeri timbul karena tidak ada

satu negara pun yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi

kebutuhan seluruh penduduk. Setiap negara berusaha untuk mencapai surplus

perdagangan atau kelebihan ekspor dan impor dan menghindari defisit

perdagangan atau kelebihan impor atas ekspor (Samuelson dan Nordhaus, 2004).

Impor suatu negara ditentukan oleh faktor – faktor yaitu daya saing negara lain di

negara tersebut, proteksi perdagangan yang dilakukan negara tersebut dan kurs

valuta asing. Penentu impor yang utama adalah pendapatan masyarakat suatu

negara, semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin banyak impor yang

mereka lakukan.

Besarnya impor yang dilakukan suatu negara antara lain ditentukan oleh sampai

dimana kesanggupan barang-barang yang diproduksi di negara-negara lain untuk

bersaing dengan barang-barang yang dihasilkan di negara itu. Apabila barang-



34

barang dari luar negeri mutunya lebih baik atau harganya lebih murah daripada

barang-barang yang sama dihasilkan di dalam negeri maka adanya kecenderungan

bahwa negara tersebut akan mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri.

Dalam analisis makro ekonomi dijelaskan bahwa besarnya impor dipengaruhi

oleh besarnya pendapatan nasional dan kemampuan barang-barang luar negeri

untuk bersaing dengan barang-barang produksi dalam negeri. Jika makin besar

pendapatan nasional makin besar pula nilai impornya.

Pertumbuhan impor yang tinggi akan memperburuk neraca transaksi berjalan dan

biasanya menimbulkan indikasi akan terjadinya krisis nilai tukar. Lemahnya

sektor eksternal juga merupakan bagian dari krisis keuangan. Banyaknya

peningkatan permintaan terhadap komoditas luar negeri (peningkatan impor) akan

cenderung mendepresiasi nilai mata uang rupiah. Peningkatan impor ini akan

cenderung meningkatkan peluang terjadinya krisis nilai tukar.

5. Early Warning Indicator

Early Warning Indicator (Indikator Peringatan Dini) merupakan suatu model

yang digunakan untuk menetapkan indikator-indikator yang tepat dalam

mengantisipasi dan meminimalisir krisis nilai tukar. Early Warning Indicator

(EWI) berasal dari ekonomi terapan, yang bertujuan memprediksi dan mencegah

krisis dengan mengembangkan model ekonometrik. Di dalam menerapkan metode

EWI , dilakukan pendefinisian krisis (periode terjadinya krisis) dengan

memonitoring dan menghitung pergerakan EMP (Exchange Market Pressure),

EMP banyak digunakan karena mampu memberikan gambaran periode krisis

yang tepat, kemudian EMP tersebut akan dijadikan variabel independen. Melihat
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kerugian yang besar dari krisis keuangan yang terjadi, maka diperlukan indikator

yang tepat dalam melihat krisis yang akan terjadi, seperti Early Warning Indicator

(EWI). Sebuah EWI diharapkan pilihan yang tepat dalam mengantisipasi dan

meminimalisir krisis (Edison,2003). Pengantispasian krisis keuangan memainkan

peran sentral dalam menjaga stabilitas keuangan, untuk itu dengan menerapkan

Early Warning Indicator dapat memberikan informasi yang mencerminkan

kemungkinan bahwa ekonomi akan menghadapi krisis keuangan dalam waktu

tertentu (Cheang, 2008).

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Lestano, Jacobs dan Kuper (2003) yang

mengacu pada beberapa penelitian tentang Early Warning Indicator, dihasilkan

empat kategori indikator ekonomi yang relevan dalam membangun sebuah model

EWI. Kategori-kategori tersebut adalah:

 Sektor eksternal

 Sektor keuangan

 Sektor publik

 Perekonomian global

B. Tinjauan Empirik

Early Warning Indicator merupakan hal yang perlu dilakukan untuk

mengantisipasi terjadinya krisis. Early Warning Indicator dilakukan dengan cara

pemilihan indikator yang tepat dalam penetapan terjadinya suatu krisis. Berbagai

jenis krisis mulai dari krisis keuangan, krisis perbankan, krisis pembayaran

ataupun gabungan dari berbagai krisis, dapat diketahui dengan melihat

fundamental ekonomi. Fundamental ekonomi dibagi menjadi empat yaitu sektor
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eksternal, sektor keuangan, sektor domestik dan sektor global. Berbagai penelitian

telah banyak dilakukan untuk mengetahui variabel yang tepat (EWI) dalam

menetapakan EWI krisis ekonomi. Berikut ini penelitian-penelitian mengenai

EWI:

Graciela Kaminsky; Saul Lizondo; Carmen Reinhart. 1998 melakukan penelitian

dengan judul Leading Indicators of Currency Crises. Dalam penelitian tersebut

digunakan pendekatan signal, hal ini dilakukan untuk melihat indikator terbaik

dalam menentukan krisis yang dilihat dari beberapa sektor di antaranya: sektor

eksternal, sektor internal, sektor rill, keuangan publik, variabel instititusi dan

strukur, variabel politik dan efek penularan. Dengan menggunakan metode logit

penelitian ini mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Indikator yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan sistem

peringatan dini krisis, yaitu: beberapa variabel ekonomi antara indikator

domestik dan internal, serta masalah politik.

2. Indikator yang mempengaruhi krisis mata uang yaitu: cadangan

internasional, reer, pertumbuhan kredit, kredit sektor publiik, inflasi.

3. Menggabungkan pengaruh asing, politik, institusi, dan variabel keuangan.

Romida, Siti H 2013 melakukan penelitian dengan judul Deteksi Dini Krisis Nilai

Tukar Indonesia : Identifikasi Periode Krisis Tahun 1995-2011. Dalam penelitian

digunakan model logit untuk melihat probabilitas variabel makroekonomi

terhadap krisis mata uang, dengan menggunakan variabel-variabel berupa REER,

Pertumbuhan Cadangan Devisa, Pertumbuhan Ekspor dan Pertumbuhan Impor.

Didapatkan dalam penelitian tersebut variabel REER berpengaruh negatif dan
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memiliki kontribusi paling besar terhadap terjadinya krisis nilai tukar di

Indonesia.

Dimas Bagus Wiaranata Kusuma. 2009 melakukan penelitian dengan judul

Analisis Variabel Makroekonomi dan Pemulihan Ekonomi di Indonesia : Studi

Deteksi Dini Krisis Mata Uang.  Dalam penelitian ini digunakan medel logit

untuk melihat probabilitas variabel makroekonomi terhadap krisis mata uang,

dengan menggunakan variabel-variabel berupa M2, GKRED (Real Domestic

Credit Growth), REER, INFLASI. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan,

didapatkan bahwa: Melalui estimasi logit, terdapat 2 variabel yang memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap krisis mata uang di Indonesia, yaitu

Pertumbuhan Kredit Domestik (GKRED), dan Penularan Keuangan (FINCONT).

Rossanto Dwi Handoyo. 2012 melakukan penelitian dengan judul Probabilitas

Variabel Fundamental Ekonomi Indonesia dan Financial Contagion Effect

Terhadap Terjadinya Krisis Finansial di Indonesia. Dalam penelitian ini

digunakan pendekatan sinyal, dengan menggunakan variabel indikator

fundamental ekonomi seperti sektor eksternal, sektor keuangan, sektor domestik

dan global. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh: Terdapat

empat variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya krisis

mata uang di Indonesia, yaitu : GCE (Goverment Consumption Expenditure),

RER, Real GDP dan Financial Contagion.

Bucevska, Vesna 2015 melakukan penelitian dengan Currency Crises in EU

Candidate Countries: An Early Warning System Approach.. Dalam penelitian

digunakan model binomial logit untuk melihat probabilitas variabel
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makroekonomi terhadap krisis mata uang, dengan menggunakan variabel-variabel

berupa REER, BUDGET, DEPOSIT, GDP, SHORTDEBT, TRADE BALANCE,

CAPITAL FLIGHT, LOANS dan DIFFINTRATE. Didapatkan dalam penelitian

tersebut variabel GDP memilki kontribusi besar terhadap terjadinya krisis, yaitu

sebesar 93%.



III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder

yaitu data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Diambil

dari dokumen-dokumen Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, serta website

resmi lainnya. Data sekunder yang digunakan adalah data deret waktu (time-series

data) untuk kurun waktu kuartalan dari tahun 2000:Q1-2015:Q4.

B. Deskripsi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah memilih salah satu

sektor krisis yang digunakan Lestano, Jacobs dan Kuper (2003) yaitu sektor

current account. Sektor current account ini dipengaruhi oleh Real Effective

Exchange Rate, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor sebagai variabel

independen. Sedangkan variabel dependen dilihat dari krisis nilai tukar yang

dilihat dari EMP. Untuk memperjelas dan memudahkan pemahaman terhadap

variabel-variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini, maka perlu

dirumuskan dalam tabel 3 sebagai berikut:
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Tabel 3. Variabel Penelitian, Satuan pengukuran, Simbol dan Sumber Data

Variabel Satuan
pengukuran

Simbol Sumber Data

Krisis Nilai
Tukar

Nilai EMP CRS IMF, Worls Bank,
Bank Indonesia,
BPS

REER (Real
Effective
Exchange Rate)

Indeks REER Bluenomics

Pertumbuhan
Ekspor

Rasio
pertumbuhan

EX IMF, World Bank,
Bank Indonesia,
BPS

Pertumbuhan
Impor

Rasio
pertumbuhan

IM IMF, World Bank,
Bank Indonesia,
BPS

C. Definisi Operasional & Batasan Variabel

Batasan atau definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Krisis Nilai Tukar

Pada krisis nilai tukar terlebih dahulu akan digambarkan definisi yang jelas

mengenai apa yang dimaksud dengan krisis nilai tukar dengan menggunakan

Indeks tekanan pasar valuta asing (index of exchange market pressure, disingkat

dengan EMP) yang menunjukkan penghitungan besarnya nilai indeks.

Berdasarkan Goldstein, Kaminsky dan Reinhart (2000) dan Edison (2000),

definisi indeks pergolakan pasar valas (index of exchange market turbulence)

yaitu rata-rata tertimbang dari perubahan nilai kurs (disimbolkan dengan δet),

tingkat perubahan cadangan devisa / rate of change of the reserve (δRt ).
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Bobot yang dipilih merupakan dua komponen indeks yang sama dengan volatilitas

sampel. Jika diumpamakan merupakan simpangan baku/ standar deviasi dari

tingkat perubahan nilai tukar dan merupakan simpangan baku/ standar

deviasi dari tingkat perubahan cadangan devisa, maka indeks tekanan pasar valas

(EMP) didefinisikan:

EMP = δet - x δRt ..................................................... (3.1)

Dimana δet = dan δRt = ..................................................(3.2 &

3.3)

Data untuk melihat EMP yang digunakan diperoleh dari publikasi statistik Bank

Indonesia berupa Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), IMF Annual

Report, watermark Indonesia BPS dan World Bank.

2. REER (Real Effective Exchange Rate)

REER merupakan suatu indeks nilai tukar yang telah disesuaikan dengan tingkat

inflasi dan didasarkan pada bobot perdagangan (trade weight). REER dapat

digunakan untuk mengukur apakah mata uang suatu negara melemah (depresiasi

atau menguat (apresiasi) secara relatif terhadap mata uang negara lain. Ketika

nilai REER meningkat, mata uang suatu negara mengalami depresiasi dan daya

saingnya di mata internasional meningkat, karena secara relatif komoditas negara

tersebut akan menjadi lenbih murah dibandingkan dengan komoditas yang sama

dari negara lain. Hal sebaliknya terjadi apabila nilai REER turun, mata uang suatu

negara mengalamin apresiasi dan daya saingnya di mata internasional menurun,
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karena secara relatif komoditas negara tersebut akan menjadi lebih mahal

dibandingkan dengan komoditas yang sama dari negara lain.

Cara menghitung nilai REER dapat dilakukan sebagai berikut (Mankiw, 2004):= .
Dimana :

NEER = ∑
Keterangan:

NEER : Nominal Effective Exchange Rate

Pd : tingkat harga domestik

Pf : tingkat harga dari negara mitra dagang

ERi : nilai tukar rupiah terhadap mata uang US$

ERj : nilai tukar mata uang negara j terhadap US$

Data REER yang digunakan merupakan persentase pertumbuhannya secara

kuartalan dari tahun 2000:Q1-2015:Q4 diperoleh dari publikasi Bluenomics.

3. Pertumbuhan Ekspor

Ekspor merupakan aliran keluar barang atau jasa dari dalam negeri ke luar negeri

dan diikuti dengan pemasukan dalam bentuk devisa/perjanjian hutang ke dalam

negeri, apabila terjadi tekanan pada nilai mata uang yang menyebabkan terjadinya

peningkatan nilai mata uang dollar terhadap rupiah (menurunnya daya beli rupiah

terhadap dollar) membuat barang yang diekspor dari Indonesia menjadi berkurang

nilainya, sehingga keseimbangan didalam neraca perdagangan (eskpor-impor)

menjadi minus. Dampak selanjutnya adalah akan megganggu keseimbangan
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didalam neraca transaksi berjalan. Gangguan didalam transaksi berjalan telah

dibuktikan menjadi penyebab krisis keuangan.

Cara menghitung tingkat perrtumbuhan ekspor dapat dilakukan sebagai berikut:

= − . 100%
Dimana:

GXt : pertumbuhan ekspor

Xt : nilai ekspor bulan tertentu

Xt-1 : nilai ekspor bulan sebelumnya

Data ekspor yang digunakan merupakan persentase pertumbuhannya secara

kuartalan dari tahun 2000:Q1-2015:Q4 diperoleh dari publikasi statistik Bank

Indonesia berupa Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), IMF Annual

Report, watermark Indonesia BPS dan World Bank.

4. Pertumbuhan Impor

Impor merupakan aliran masuk barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri

dan diikuti dengan pengeluaran dalam bentuk devisa/perjanjian hutang ke luar

negeri, menurunnya nilai mata uang terhadap dollar AS secara cepat dapat

menaikkan barang-barang impor, sehingga nilai impor menjadi lebih besar.

sehingga keseimbangan didalam neraca perdagangan (eskpor-impor) menjadi

minus. Dampak selanjutnya adalah akan mengganggu keseimbangan didalam

neraca transaksi berjalan.

Cara menghitung tingkat perrtumbuhan ekspor dapat dilakukan sebagai berikut:

= − . 100%
Dimana:
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GMt : pertumbuhan impor

Xt : nilai impor bulan tertentu

Xt-1 : nilai impor bulan sebelumnya

Data impor yang digunakan merupakan persentase pertumbuhannya secara

kuartalan dari tahun 2000:Q1-2015:Q4 diperoleh dari publikasi statistik Bank

Indonesia berupa Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI), IMF Annual

Report, watermark Indonesia BPS dan World Bank.

D. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis

kuantitatif dengan menggunakan model Error Corection Model (ECM). Model ini

biasanya digunakan untuk menyeimbangkan perilaku ekonomi yang sering

menunjukkan ketidakseimbangan, sehingga perlu suatu model yang memasukkan

variabel penyesuaian untuk melakukan koreksi untuk kondisi ketidakseimbangan

tersebut (Widarjono, 2005). Engel dan Granger (1991) telah mengembangkan

model koreksi kesalahan yang digunakan untuk mengoreksi persamaan regresi

antar variabel-variabel yang secara individual tidak stasioner agar dapat kembali

ke nilai keseimbangan pada jangka panjang, dengan syarat terdapat hubungan

kointegrasi antar varibel-variabel dalam suatu persamaan..

E. Spesifikasi Model Analisis

Secara ekonomi, model yang diamati sebagai berikut:= ( , , , )
Dimana:

CRS = Krisis
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REER = Real Exchange Effective

GX = Ekspor

GM = Impor

F. Proses dan Identifikasi Model Penelitian

1. Uji Stasioneritas (Unit Root Test)

Stasioneritas merupakan salah satu prasyarat yang penting dalam model

ekonometrika untuk data runtun waktu (time series). Data stasioner adalah data

yang menunjukkan mean, varians dan autovarians pada variasi lag tetap sama

pada waktu kapan saja data itu dibentuk atau digunakan, artinya dengan data yang

stasioner model data time series dapat dikatakan lebih stabil. Apabila data yang

digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut

dipertimbangkan lagi validitas dan kestabilannya, karena hasil regresi yang

berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression.

Spurious regression merupakan regresi yang memiliki R2 yang tinggi, namun

tidak ada hubungan yang berarti dari keduanya.

Salah satu konsep formal yang dipakai untuk mengetahui stasioneritas data adalah

melalui uji akar unit. Uji ini merupakan pengujian yang populer, yang

dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller dengan sebutan Augmented

Dickey-Fuller (ADF) Test.Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau

tidak adalah dengan cara membandingkan nilai statistic ADF test dengan nilai

kritis distribusi statistik MacKinnon, dimana nilai statistic ADF test ditunjukkan

oleh nilai t statistik. Hipotesis untuk pengujian ini adalah sebagai berikut:

Ho = data time series tidak stasioner.
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Ha = data time series stasioner

Jika nilai absolut statistik ADF test lebih besar dari nilai kritis distribusi statistik

Mackinnon maka Ho ditolak, dalam arti data time series yang diamati telah

stasioner. Dan sebaliknya, jika nilai absolut statistik ADF test lebih kecil dari nilai

kritis distribusi statistik MacKinnon, maka Ho diterima, yang berarti data time

series tidak stasioner.

Apabila hasil ADF test menunjukkan bahwa data time series yang diamati tidak

stasioner dalam bentuk level, maka perlu dilakukan transformasi melalui proses

differencing agar data menjadi stasioner. Data dalam bentuk difference merupakan

data yang telah diturunkan dengan periode sebelumnya, dimana bentuk drajat

pertama (first difference) dapat dinotasikan dengan I(1) kemudian prosedur ADF

test kembali dilakukan apabila data time series yang diamati masih belum

stasioner pada drajat pertama sehingga kembali dilakukan differencing yang

kedua (second difference) untuk memperoleh data stasioner.

2. Uji Kointegrasi

Kointegrasi pada dasarnya digunakan untuk mengetahui kemungkinan adanya

hubungan keseimbangan jangka panjang pada variabel-variabel yang diobservasi.

Pada konsep Kointegrasi, dua atau lebih variabel runtun waktu yang tidak

stasioner akan terkointegrasi bila kombinasinya juga linier seiring dengan

berjalannya waktu, meskipun bisa terjadi masing-masing dari variabel bersifat

tidak stasioner. Bila variabel runtun waktu tersebut terkointegrasi maka terdapat

hubungan yang stabil dalam jangka panjang (Gujarati, 2003).
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Uji Kointegrasi merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya

hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan variabel terikat. Uji ini

merupakan kalanjutan dari uji stasionary. Tujuan uji Kointergrasi adalah untuk

mengetahui apakah residual terkointegrasi stationer atau tidak. Apabila variabel

terkointegrasi maka terdapat hubungan yang stabil dalam jangka panjang.

Sebaliknya jika tidak terdapat kointegrasi antar variabel maka implikasi tidak

adanya keterkaitan hubungan dalam jangka panjang. Istilah Kointegrasi dikenal

juga dengan istilah error, karena deviasi terhadap ekuilibrium jangka panjang

dikoreksi secara bertahap melalui series parsial penyesuian jangka pendek. Ada

beberapa macam uji kointegrasi, diantaranya adalah:

a. Uji Kointegrasi Johansen

Alternatif uji kointegrasi yang banyak digunakan saat ini adalah uji kointegrasi

yang dikembangkan oleh Johansen. Seperti penelitian ini yang juga menggunakan

uji kointegrasi Johansen. Uji ini dapat digunakan untuk beberapa uji vector. Uji

kointegrasi ini mendasarkan diri pada kointegrasi sistem equations. Apabila

dibandingkan dengan uji kointegrasi Engle-Granger CDRW, metode Johansen

tidak menuntut adanya sebaran data yang normal.

Dalam pengujian kointegrasi Johansen ada atau tidaknya keseimbangan jangka

panjang antar variabel diidentifikasikan dengan cara membandingkan nilai trace

statistik dan maximum eigen value dengan nilai kriitisnya (critical value) dengan

signifikasi 1%, 5%. Apabila nilai trace statistik dan maximum eigen value lebih

besar dari nilai kritisnya pada signifikasi 1%, 5%, maka menunjukkan bahwa

vektor kointegrasi pada tingkat signifikan 1%,5%. Namun, apabila nilai trace
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statistik dan maximum eigen value lebih kecil dari nilai kritisnya maka dapat

dikatakan bahwa tidak terdapat vektor kointegrasi (Santosa, 2013:85).

Untuk uji kointegrasi menggunakan hipotesa sebagai berikut :

H0 = tidak terdapat kointegrasi

Ha = terdapat kointegrasi

Kriteria pengujiannya adalah :

H0 ditolak dan Ha diterima, jika nilai trace statistic > nilai kritis trace

H0 diterima dan Ha ditolak, jika nilai trace statistic < nilai kritis trace

3. Penentuan Lag Optimum

Penentuan lag optimum bertujuan untuk mengetahui lamanya periode

keterpengaruhan suatu variabel terhadap variabel masa lalunya maupun terhadap

variabel endogen lainnya dalam sistem. Permasalahan yang muncul apabila

panjang lag terlalu kecil akan membuat model tersebut tidak dapat digunakan

karena kurang mampu menjelaskan hubungannya. Sebaliknya jika panjang lag

yang digunakan terlalu besar maka derajat bebasnya (degree of freedom) akan

menjadi lebih besar sehingga tidak efisien lagi dalam menjelaskan hubungan.

Umumnya pemilihan lag optimum menggunakan kriteria Likehood Ratio (LR),

Final Prediction Error (FPE), Akaike Information Criteria (AIC), Schwarz

Information Criterion (SIC), dan Hannah-Quinn Criterion (HQ). Lag optimum

yang dimaksud adalah lag model dengan estimasi error paling kecil. Jika Kriteria

informasi hanya merujuk pada 1 (satu) lag maka lag tersebut adalah lag yang
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optimum, namun apabila diperoleh lebih dari 1 kandidat maka pemilihan lag

dilanjutkan dengan membandingkan nilai adjusted R2. Lag optimum akan dipilih

dari lag pada lag yang menghasilkan nilai adjusted R2 tersebar pada variabel

terpenting dalam sistem (Enders, 2004).

4. Eror Correction Model (ECM)

Setelah melakukan uji kointegrasi dan hasil pada model terkointegrasi atau

dengan kata lain terdapat hubungan atau keseimbangan jangka panjang.

Bagaimana dengan jangka pendeknya, sangat mungkin terjadi ketidakseimbangan

atau keduanya tidak mencapai keseimbangan. Teknik untuk mengoreksi

ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang disebut

dengan Eror Correction Model (ECM), pertama kali digunakan oleh sagran pada

tahun 1984 dan selanjutnya dipopulerkan oleh Engle dan Granger untuk

mengoreksi ketidakseimbangan dalam jangka pendek. Teorema repersentasi

Granger mengatakan bahwa jika dua variabel saling berkointegrasi, maka

hubungan keduanya dapat diekspresikan dalam bentuk ECM. Analisis ECM

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan menggunakan model fungsi maka didapat persamaan berikut (Gujarati,

2003):

D(Y)  = β0+β1D(X1) + β2D(X2)+ β3D(X3)

Sedangkan model ekonometrika dengan teknik Eror Correction Model (ECM)

adalah sebagai berikut:

DCRSt = β0 + β1 DREERt + β2 DGXt + β3 DGMt + ECTt-1+ εt

Dimana :
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DCRSt = Diferensiasi Krisis Nilai Tukar periode t

DREERt = Diferensiasi Real Effective Exchange Rate periode t

DGXt = Diferensiasi Pertumbuhan Ekspor periode t

DGMt = Diferensiasi Pertumbuhan Impor periode t

ECT = Nilai lag 1 periode dari error term (Error Correction Term)

β1, β2, β3, β4 = Koefisien regresi variabel independen

εt = error term (variabel pengganggu)

G. Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model estimasi yang telah dibuat tidak menyimpang

dari asumsi-asumsi klasik, maka dilakukan beberapa uji antara lain Uji

Normmalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Asumsi Normalitas gangguan € t adalah penting sekali mengingat uji validitas

pengaruh variabel bebas baik secara serempak (uji F) maupun parsial (uji t) dan

estimasi nilai variabel terikat mensyaratkan hal itu. Apabila asumsi ini tidak

terpenuhi, maka kedua uji ini dan estimasi nilai variabel terikat adalah tidak valid

untuk sampel kecil atau tertentu (Gujarati, 2003).

Kriteria uji Normalitas adalah sebagai berikut:

Ho ditolak dan Ha diterima, jika P Value < P tabel

Ho diterima dan Ha ditolak, jika P Value > P tabel
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2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna (mendekati

sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Efek jika model terkena

multikolinieritas adalah tafsiran terhadap koefisien – koefisien yang dihasilkan

akan menjadi sangat sulit. Dengan kata lain model menjadi bias. Cara mengetahui

adanya multikolinieritas adalah dengan menggunakan varians inflation factor

(VIF). Yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:VIF =
Dengan Rule of Thumb sebagai berikut:

Coef: < 1 = Multikolinieritas sangat rendah

1-5 = Multikolinieritas rendah

5-10 = Multikolinieritas sedang

>10 = Multikolinieritas tinggi

3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians diseluruh faktor

gangguan. Suatu model regresi dikatakan terkena masalah Heteroskedastisitas

apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke

pengamatan lain. Jika Varians dari residual ke residual atau dari pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas. Jika varians berbeda

disebut Heteroskedastisitas.

Hipotesis dari masalah Heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:
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Ho : Obs*R square (X2 – hitung) > Chi-square (X2 - tabel), model mengalami

masalah Heteroskedastisitas

Ha : Obs*R square (X2 – hitung) < Chi-square (X2 - tabel), model terbebas dari

masalah Heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan hubungan yang terjadi antara anggota-anggota dari

serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Uji Autokorelasi

bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variabel

pengamatan. Apabila terjadi korelasi maka disebut problem Autokorelasi.

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan

satu sama lain atau penganggu suatu periode berkorelasi dengan kesalahan

pengganggu periode sebelumnya. Autokorelasi sering terjadi pada sampel dengan

data bersifat runtun waktu. Untuk menguji asumsi klasik ini dapat digunakan

metode Breusch-Godfrey yang merupakan pengembangan dari metode Durbin-

Watson. Dimana metode ini lebih dikenal dengan nama metode Lagrange

Multiplier (LM).

Hipotesis dari masalah Autokorelasi adalah sebagai berikut:

Ho : Obs*R square (X2 – hitung) > Chi-square (X2 - tabel), model mengalami

masalah Autokorelasi.

Ha : Obs*R square (X2 – hitung) < Chi-square (X2 - tabel), model terbebas dari

masalah Autokorelasi.
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H. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan komponen utama yang diperlukan untuk dapat menarik

kesimpulan dari suatu penelitian, uji hipotesis juga digunakan untuk mengetahui

keakuratan data. Uji hipotesis dibagi menjadi beberapa pengujian diantaranya

adalah uji t statistik dan uji f.

1. Uji t Statistik (Uji Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing

variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Uji ini dilakukan dengan

membandingkan t hitung atau t statistik dengan t tabel (Widarjono, 2013).

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam Uji t statistik adalah sebagai berikut:

- Menentukan Ho dan Ha

1. Real Effective Exchange Rate

Ho: β1 = 0, maka variabel Real Effective Exchange Rate tidak berpengaruh

signifikan terhadap krisis nilai tukar di Indonesia.

Ha: β1> 0, maka variabel Real Effective Exchange Rate berpengaruh negatif

terhadap krisis nilai tukar di Indonesia.

2. Pertumbuhan Ekspor

Ho: β2 = 0, maka variabel pertumbuhan ekspor tidak berpengaruh signifikan

terhadap krisis nilai tukar di Indonesia.

Ha: β2< 0, maka variabel pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif terhadap krisis

nilai tukar di Indonesia.
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3. Pertumbuhan Impor

Ho: β3 = 0, maka variabel pertumbuhan impor tidak berpengaruh signifikan krisis

nilai tukar di Indonesia.

Ha: β3> 0, maka variabel pertumbuhan impor berpengaruh positif terhadap krisis

nilai tukar di Indonesia.

Kriteria pengambilan keputusan :

a. Jika hipotesis positif, Ho diterima apabila t-hitung < t-tabel, namun jika

hipotesis negatif, Ho diterima apabila t-hitung > t-tabel, yang artinya variabel

bebas tidak dipengaruhi oleh variabel terikat.

b. Jika hipotesis positif, Ho ditolak apabila t-hitung > t-tabel, namun jika

hipotesis negatif, Ho ditolak apabila t-hitung < t-tabel, yang artinya variabel

bebas dipengaruhi oleh variabel terikat.

2. Uji F Statistik

Uji F dikenal dengan uji serentak atau uji model yaitu uji yang digunakan untuk

melihat bagaimana pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat dan

untuk menguji apakah model regresi yang ada signifikan atau tidak signifikan. Uji

dapat dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, (Gujarati,

2003). Kriteria dari uji F adalah sebagai berikut:

- Menentukan Ho dan Ha

Ho : β1, β2, β3, β4 = 0 : Diduga secara bersama-sama Real Effective Exchange

Rate, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap krisis nilai tukar di Indonesia.
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Ha : β1, β2, β3, β4 ≠ 0 : Diduga secara bersama-sama Real Effective Exchange

Rate, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor berpengaruh secara signifikan

terhadap krisis nilai tukar di Indonesia.

Kriteria pengambilan kesimpulan:

a. Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak, Ha diterima.

Ini berarti bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel

terikat.

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, Ha ditolak.

Ini berarti bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel

terikat.



 

 

 

V. Simpulan dan Saran 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Real Effective Exchange Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia. Indikator ini mengukur apresiasi atau 

depresiasi nilai tukar. 

2. Variabel Pertumbuhan Ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

krisis nilai tukar. Indikator ini untuk mengukur berkurangnya daya saing. 

3.  Pertumbuhan Impor berpengaruh positif dan signifikan terhadap krisis nilai 

tukar di Indonesia. Pertumbuhan impor yang sangat besar akan mengarah pada 

buruknya transaksi berjalan dan berpeluang terjadi krisis. 

4. Variabel Real Effective Exchange Rate, Pertumbuhan Ekspor dan Pertumbuhan 

Impor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya krisis di 

Indonesia, hal ini berarti semua variabel dapat dijadikan variabel dalam 

penentuan Early Warning Indicator. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dari penelitian mengenai Early Warning 

Indicator krisis nilai tukar yang bertujuan melihat variabel yang memiliki 
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pengaruh yang signifikan terhadap krisis nilai tukar, maka dapat diambil saran 

sebagai berikut: 

1. Didalam penelitian ini semua variabel Early Warning Indicator menunjukkan 

hasil yang signifikan, yang berarti menujukkan pengaruh terhadap krisis nilai 

tukar di Indonesia. Untuk itu para pembuat kebijakan seperti Bank Indonesia, 

penetapan Early Warning Indicator harus lebih diperhatikan untuk sebagai alat 

antisipasi awal sebelum terjadinya krisis yang akan terjadi di Indonesia.  

2. Variabel yang dipilih masih belum sepenuhnya belum mampu memberikan 

pengaruh terhadap terjadinya krisis di Indonesia, maka diperlukan mencari 

variabel lain diluar penelitian ini, hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih baik lagi dan dapat memperlihatkan probabilitas terjadinya krisis nilai 

tukar di Indonesia. Diperlukan penambahan variabel untuk mendapatkan hasil 

yang efektif. 

3. Untuk penelitian selanjutnya, pemilihan model selain ECM diperlukan guna 

mendapatkan hasil penelitian mengenai Early Warning Indicator yang bervariatif. 
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