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ABSTRAK 

FENOMENA FEAR OF FLOATING NILAI TUKAR DI INDONESIA 

Oleh 

ANI ASRIYAH 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya fenomena fear of 

floating nilai tukar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan variabel nilai tukar 

(ER) sebagai variabel terikat. Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan 

cadangan devisa (CAD), Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai variabel bebas. 

Menggunakan metode indeks fleksibilitas nilai tukar untuk melihat tejadi atau 

tidaknya fenomena fear of floating nilai tukar  dan impulse response function dan 

variance decomposition dalam Vector Error Correction Model (VECM) untuk 

melihat implikasi fear of floating nilai tukar terhadap cadangan devisa dan 

Sertifikat Bank Indonesia terhadap guncangan nilai tukar. Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah mengalami fear of floating. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai indeks fleksibilitas kurang dari 1 (λ>1) pada 2009.Q1-

2018.Q4. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Calvo dan Reinhart bahwa 

fenomena fear of floating nilai tukar terjadi di negara yang menerapkan rezim 

nilai tukar mengambang bebas. 

 

Kata Kunci: Cadangan Devisa, Fear Of Floating, Indeks Fleksibilitas Nilai Tukar, 

Nilai Tukar, Sertifikat Bank Indonesia, Vector Error Correction 

Model (VECM)  

 

  



 

 

 

ABSTRACT 

PHENOMENON OF EXCHANGE RATE’S FEAR FLOATING  IN 

INDONESIA 

By 

ANI ASRIYAH 

This research  aims to examine the presence or absence of the phenomenon of 

exchange rate’s fear of floating in Indonesia. This research used the exchange rate 

index (ER) variable as the dependent variable. In addition, in this research used 

foreign exchange reserves (CAD), and Bank Indonesia Certificate (SBI), as 

independent variables. Used a exchange rate flexibility index method to saw 

whether phenomenon of exchange rate’s fear of floating and the impulse response 

function and variance decomposition in the Vector Error Correction Model 

(VECM) to saw the implications exchange rate’s of fear of floating on foreign 

exchange reserves, and Bank Indonesia Certificate, on exchange rate shocks. The 

test results showed that the Rupiah exchange rate’s experienced fear of floating. 

This is indicated by the flexibility index value of less than 1 (λ> 1) in 2009. Q1-

2018.Q4. The results of the research  are consistent with Calvo and Reinhart's 

research that the phenomenon of exchange rate’s fear of floating occurs in 

countries that implemented a free floating exchange rate regime. 

 

Keyword : Bank Indonesia Certificate, Fear Of Floating, Exchange Rate, 

Exchange Rate Fleksibility Index, Foreign Exchange Reserves, Vector 

Error Correction Model (VECM)  
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Rezim nilai tukar yang digunakan dalam suatu negara sangat mempengaruhi 

efektivitas kebijakan moneter dalam ekonomi terbuka. Dalam perekonomian 

terbuka dengan tingkat mobilitas modal yang tinggi, kebijakan moneter dalam 

sistem nilai tukar mengambang akan lebih efektif dibandingkan dengan sistem 

nilai tukar tetap. Rezim nilai tukar mengambang bebas adalah mekanisme 

penetapan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing ditentukan oleh 

mekanisme pasar. Pada sistem ini nilai mata uang akan dapat berubah setiap saat 

tergantung dari permintaan dan penawaran mata uang domestik relatif terhadap 

mata uang asing dan perilaku spekulan.  

Rezim nilai tukar mengambang murni, bank sentral tidak menargetkan besarnya 

nilai tukar dan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Terdapat dua 

argumentasi mengapa banyak negara-negara mengunakan sistem nilai tukar 

mengambang. Pertama, sistem ini memungkinkan suatu negara mengisolasikan 

kebijakan ekonomi makronya dari dampak kebijakan dari luar sehingga suatu 

negara mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan kebijakan yang independen. 

Kedua, sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena tidak ada 

kewajiban untuk mempertahankan nilai tukar. Namun, penggunaan sistem ini juga 
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mempunyai kelemahan, yaitu penetapan nilai tukar  berdasarkan pasar dapat 

mengakibatkan nilai tukar berfluktuasi. (Simorangkir dan Suseno, 2004).  

Krisis keuangan menyebabkan beberapa negara Asia Tenggara menerapkan rezim 

nilai tukar mengambang bebas di antaranya Indonesia, Filipina dan Thailand, tidak 

hanya rezim yang digunakan  ketiga negara tersebut juga menggunakan kerangka 

kebijakan moneter yang sama yaitu inflation targeting framework dengan suku 

bunga sebagai sasaran operasional. Perubahan penerapan rezim nilai tukar 

mengambang bebas di beberapa negara di Asia Tenggara disebabkan oleh krisis 

nilai tukar Baht Thailand pada tahun 1997 (Simorangkir dan Suseno, 2004). Krisis 

nilai tukar Bath Thailand diakibatkan oleh spekulan di pasar keuangan di kawasan 

Asia Tenggara. Tidak lama setelah itu pemerintah Thailand mendapat bantuan 

dari International Monetary Fund (IMF), namun dana IMF tidak mencukupi 

untuk penanggulangan krisis, maka bantuan juga diberikan oleh Jepang, World 

Bank, Asian Development Bank, dan beberapa negara tetangga. Total bantuan 

yang diterima Thailand dari berbagai pihak tersebut mencapai 17,2 miliar Dolar. 

Namun dana bantuan tersebut tidak mampu meningkatkan mata uang Baht 

(Takatoshi, 2007). 

Krisis nilai tukar yang disebabkan oleh Baht Thailand menyebar dengan cepat ke 

negara-negara Asia, seperti Indonesia. Kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia 

tersebut meliputi kebijakan pelebaran rentang intervensi (spread) dan intervensi 

pasar valuta asing. Sebagai langkah pertama, pada 11 Juli 1997, Bank Indonesia 

memperlebar rentang intervensi nilai tukar dari 8 persen  menjadi 12 persen 

dengan batas bawah Rp 2.374 dan batas atas Rp 2.678. Kebijakan ini ditempuh 

untuk memberi keleluasaan pada pelaku pasar dalam menentukan kurs Rupiah dan 
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mengurangi intervensi Bank Indonesia di pasar valas. Selain itu, Bank Indonesia 

juga melakukan kebijakan moneter yang ketat dan intervensi di pasar valuta asing 

untuk meredam melemahnya nilai tukar Rupiah. Untuk mengurangi permintaan 

terhadap valuta asing maka transaksi forward jual Rupiah antara bank dengan 

nonresident dibatasi menjadi hanya lima juta Dolar per nasabah. Berbagai 

kebijakan nilai tukar tersebut ternyata tidak mampu meredam depresiasi lebih 

lanjut terhadap nilai tukar Rupiah. Intervensi pasar valuta asing Bank Indonesia 

hanya memberikan dampak yang sangat marginal, sementara cadangan devisa 

mulai menurun akibat kebijakan ini (Simorangkir dan Suseno, 2004). 

Menurut Calvo dan Reinhart (2002) pada tahun 1970 dan 1999 terdapat 39 negara 

Emerging Economies Market (EME) yang menunjukkan adanya fenomena fear of 

floating, yang berarti bahwa bank sentral melakukan intervensi untuk membatasi 

pergerakan nilai tukar dengan memanfaatkan suku bunga dan cadangan devisa 

serta nilai tukar diklasifikasikan sebagai nilai tukar mengambang. Alasan utama  

terjadinya fenomena fear of floating adalah nilai tukar dengan pass-through tinggi 

dari nilai tukar ke inflasi, tidak ada akses pasar modal internasional, dan otoritas 

moneter yang tidak memiliki kredibilitas dan transparansi. Rezim nilai tukar 

mengambang bebas yang diterapkan di Indonesia masih mengintervensi nilai 

tukarnya dengan menggunakan cadangan devisa.  

Menurut Budiasih (2011) fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang 

relatif stabil selama 2002-2007 di Indonesia memunculkan potensi fenomena fear 

of floating. Pada periode rezim nilai tukar mengambang bebas, fenomena fear of 

floating nilai tukar diindikasikan terjadi di Indonesia di tahun 2005–2007. Alasan 

ekonomi yang diduga mendasari otoritas moneter melakukan intervensi guna 
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menstabilkan volatilitas nilai tukar adalah karena adanya dampak negatif dari 

peningkatan volatilitas nilai tukar terhadap inflasi domestik, ekspor neto, dan NPL 

dari bank.  

Nogueira (2011) menunjukkan bahwa setelah menerapkan inflation targeting, 

banyak negara mengatasi tingkat inflasi yang tinggi dan mampu menurunkan 

tingkat nilai tukar pass-through. Namun, tingkat variasi nilai tukar meningkat 

tajam, dan bank sentral terus melakukan intervensi, yang berarti intervensi bank 

sentral hanya menyerupai reaksi untuk pergerakan nilai tukar untuk membawa 

inflasi domestik di bawah kontrol, yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar. 

Intervensi tidak harus dilihat sebagai fear of floating, tetapi sebagai kebijakan 

yang diperlukan untuk pencapaian inflation targeting. 

Negara di Asia Tenggara menghindari penularan krisis nilai tukar yang dialami  

oleh Thailand seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina menggerakkan berbagai 

kebijakan moneter. Namun hal tersebut tidak mampu meredam depresiasi nilai 

tukar yang dialami. Indonesia adalah salah satu negara yang mengintervensi 

cadangan devisa akibat dari krisis nilai tukar Baht Thailand. Krisis ini 

menyebabkan cadangan devisa Indonesia turun, maka untuk melindungi cadangan 

devisa pemerintah Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1997 mengambil kebijakan 

untuk mengambangkan Rupiah dengan menerapkan sistem nilai tukar 

mengambang bebas. Kebijakan ini sama seperti yang dilakukan negara-negara 

tetangga, seperti Thailand mengambangkan nilai tukar Bath sesuai mekanisme 

pasar pada tanggal 2 Juli 1997 dan Filipina mengambangkan Peso pada tanggal 11 

Juli 1997 (Simorangkir dan Suseno, 2004). 
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Kecenderungan negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, mengintervensi 

cadangan devisa untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Intervensi cadangan devisa 

yang dilakukan oleh Indonesia tersebut mengindikasikan adanya fenomena  fear 

of floating. Hal ini mencirikan bahwa Indonesia tidak mengambangkan nilai tukar 

sepenuhnya melainkan masih menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar. Rezim nilai tukar mengambang bebas yang diterapkan pada 

negara berkembang mempunyai fenomena yang disebut fear of floating. Fear of 

floating nilai tukar adalah istilah yang menggambarkan fenomena perilaku nilai 

tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing di dalam rezim nilai tukar 

mengambang bebas (free float) yang tidak mencerminkan mekanisme pasar 

(Calvo dan Reinhart, 2002). Fenomena ini dapat dilihat dari variabel fear of 

floating yaitu nilai tukar, cadangan devisa, dan Sertifikat Bank Indonesia. 

 
Sumber : Seki, Bank Indonesia 

Gambar 1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Periode 2009.Q1-2018.Q4  

 

Perilaku nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terjadi pada tahun 2009-2018 

memiliki kecenderungan berfluktuatif, pergerakkan Rupiah pada 2016.Q1-2017.Q1 

cenderung stabil. Perilaku nilai tukar yang stabil pada suatu negara 
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mengindikasikan bahwa suatu negara tersebut mengalami fenomena fear of 

floating. Indikasi ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan moneter ikut serta 

dalam dalam menjaga stabilitas nilai tukar.  

 
Sumber : Seki, Bank Indonesia 

Gambar 2. Perkembangan Cadangan Devisa periode 2009.Q1-2018.Q4 

 

Variabel fear of floating  nilai tukar selanjutnya adalah cadangan devisa, dalam hal 

ini cadangan devisa sebagai kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar. 

Pada Gambar 2. cadangan devisa Indonesia periode 2009.Q1-2018.Q4 memiliki 

kecenderunga berfluktuatif. Pada 2009.Q1 memiliki nilai terendah dibandingkan 

dengan kuartal lainnya, hal ini dikarenakan masih terdampak pada krisis ekonomi 

pada tahun 2008 yaitu perekonomian dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi, 

memburuknya persepsi risiko juga memicu peningkatan aliran investasi portofolio 

keluar yang telah mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah dan posisi cadangan 

devisa digunakan untuk intervensi nilai tukar yang mengalami depresiasi 

(Laporan Perekonomian Indonesia, 2009). Setelah mengalami penurunan akibat 

krisis ekonomi tersebut,  pada 2010.Q3  cadangan  devisa mengalami peningkatan 

yang signifikan dan peningkatan yang tertinggi pada  2017.Q1. 

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2
0

0
9

.Q
1

2
0

0
9

.Q
3

2
0

1
0

.Q
1

2
0

1
0

.Q
3

2
0

1
1

.Q
1

2
0

1
1

.Q
3

2
0

1
2

.Q
1

2
0

1
2

.Q
3

2
0

1
3

.Q
1

2
0

1
3

.Q
3

2
0

1
4

.Q
1

2
0

1
4

.Q
3

2
0

1
5

.Q
1

2
0

1
5

.Q
3

2
0

1
6

.Q
1

2
0

1
6

.Q
3

2
0

1
7

.Q
1

2
0

1
7

.Q
3

2
0

1
8

.Q
1

2
0

1
8

.Q
3



7 
 

 

 
Sumber: Bank Indonesia 

Gambar 3. Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia  Periode 2009.Q1-2018.Q4  

 

Variabel fear of floating nilai tukar adalah Sertifikat Bank Indonesia, Bank 

Indonesia memiliki instrumen kebijakan moneter  berupa operasi pasar terbuka 

(OPT) untuk mengurangi fluktuasi nilai tukar Rupiah. Pada Gambar 3. jumlah 

penawaran yang terserap dari penjualan Sertifikat Bank Indonesia cenderung 

berfluktuatif dan memiliki jumlah tertinggi pada 2010.Q3 dan pada kuartal 

selanjutnya berfluktuatif. 

Perubahan rezim nilai tukar mengambang bebas pada krisis moneter 1997 di 

Indonesia diikuti dengan perubahan kerangka kebijakan moneter yaitu inflation 

targeting framework untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Kerangka inflation 

targeting framework  dengan menggunakan suku bunga sebagai sasaran operasional 

dengan diharapkan hasil akhir yaitu inflasi yang stabil. Inflation targeting 

framework diterapkan di Indonesia pada Juli 2005 (Banyu, 2009). 

 

Rezim nilai tukar mengambang bebas yang diterapkan di Indonesia  tidak lepas dari 
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2
0

0
9

.Q
1

2
0

0
9

.Q
3

2
0

1
0

.Q
1

2
0

1
0

.Q
3

2
0

1
1

.Q
1

2
0

1
1

.Q
3

2
0

1
2

.Q
1

2
0

1
2

.Q
3

2
0

1
3

.Q
1

2
0

1
3

.Q
3

2
0

1
4

.Q
1

2
0

1
4

.Q
3

2
0

1
5

.Q
1

2
0

1
5

.Q
3

2
0

1
6

.Q
1

2
0

1
6

.Q
3

2
0

1
7

.Q
1

2
0

1
7

.Q
3

2
0

1
8

.Q
1

2
0

1
8

.Q
3



8 
 

 

mengambang bebas bank sentral tetap ikut serta dalam intervensi mata uang 

tersebut dengan menggunakan kerangka inflation targeting framework dengan 

penggunaan suku bunga sebagai sasaran operasional yang telah ditetapkan oleh 

bank sentral (Calvo dan Reinhart, 2002). Kebijakan moneter bertujuan untuk 

menstabilkan, menjaga dan memelihara kestabilan nilai Rupiah yang salah 

satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Suku bunga sebagai 

instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian 

dengan tujuan akhir pencapaian inflasi yang stabil dan rendah (Simorangkir dan 

Suseno, 2004).  

Penelitian fear of floating nilai tukar ini merumuskan permasalahan yang 

dilatarbelakangi oleh penelitian terdahulu yaitu metode dan variabel yang diteliti 

oleh Calvo dan Reinhart (2002) dan penambahan variabel oleh Ball dan Reyes 

(2004) serta di implikasikan oleh Budiasih (2011). Perbedaan dari penelitian yang 

dilakukan oleh  Budiasih (2011) adalah penggunaan variabel yang terdiri dari empat 

variabel yaitu nilai tukar, cadangan devisa, dan Sertifikat Bank Indonesia. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggabungkan variabel dan metode 

analisis dari ketiga peneliti dengan perbedaan menggunakan Sertifikat Bank 

Indonesia yang dalam hal ini di menggunakan jumlah penawaran yang terserap dari 

SBI. Penggunaan rezim nilai tukar mengambang bebas dan kerangka inflation 

targeting framework  mencirikan adanya fenomena fear of floating nilai tukar 

seperti pada penelitian Calvo dan Reinhart (2002) dan Ball dan Reyes (2004), maka 

berdasarkan hal tersebut penulis melakukan penelitian yang berjudul “Fenomena 

Fear of Floating Nilai Tukar Di Indonesia”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah:  

1. Apakah terjadi fenomena fear of floating nilai tukar di Indonesia? 

2. Bagaimana implikasi fenomena fear of floating nilai tukar terhadap cadangan 

devisa dan Sertifikat Bank Indonesia di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui fenomena fear of floating nilai tukar di Indonesia 

2. Untuk mengetahui implikasi fenomena fear of floating nilai tukar terhadap 

cadangan devisa dan Sertifikat Bank Indonesia di Indonesia  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di 

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung. 

2. Penelitian ini memberikan informasi mengenai fenomena fear of floating nilai 

tukar di Indonesia. 

3. Dapat menjadi bahan informasi dan referensi pada penelitian selanjutnya 

mengenai fenomena fear of floating nilai tukar di Indonesia. 
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II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Fear of Floating 

Fear of floating adalah istilah yang menggambarkan fenomena perilaku nilai tukar 

mata uang domestik terhadap mata uang asing di dalam rezim nilai tukar 

mengambang bebas (free float) yang tidak mencerminkan mekanisme pasar 

(Calvo dan Reinhart, 2002). Menurut Warjiyo dan Solikhin (2016) fear of floating 

nilai tukar adalah pergerakan nilai tukar dalam jangka pendek cenderung 

menyimpang dari tingkat fundamentalnya atau band dengan votalititas yang 

cukup tinggi. Faktor yang membuat suatu negara mengalami fear of floating 

adalah tingkat fleksibilitas nilai tukar dapat meningkatkan ketidakpastian dan 

menurunkan negara berpenghasilan menengah ke akses pasar keuangan 

internasional (Ball dan Reyes, 2004). 

Menurut Calvo dan Reinhart (2002), terdapat kejanggalan pada negara-negara 

yang mengklaim menganut sistem nilai tukar mengambang bebas. Faktanya, 

negara-negara tersebut mengumpulkan cadangan devisa dalam jumlah yang besar 

yang sebenarnya tidak diperlukan jika sistem nilai tukarnya mengambang bebas. 

Dengan kata lain negara-negara tersebut menerapkan sistem nilai tukar 

mengambang bebas dengan adanya intervensi menggunakan cadangan devisa, 

untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Alasan tejadinya fenomena fear of floating 
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adalah:  i) ketidakmampuan negara-negara berkembang untuk meminjam dengan 

mata uang domestik ke luar negeri bahkan ke dalam negeri karena kurang 

berkembangnya pasar keuangan, ii) rendahnya kredibilitas pembuat kebijakan 

sehingga terjadinya ekspektasi, iii) negara-negara berkembang mengalami 

ketakutan akan depresiasi yang besar karena adanya fenomena liability 

dollarization yang cukup tinggi, iv) negara berkembang identik dengan tingginya 

exchange rate pass through, v) adanya volatilitas nilai tukar yang berlebihan 

akibat spekulator, vi) akses pada pasar global untuk negara berkembang 

dikondisikan karena adanya stabilitas mata uang, dan vii) adanya alasan politik.  

Intervensi di pasar valuta asing menjadi fenomena yang tidak dapat dihilangkan 

dari EMEs (Emerging Markets Economies). Secara khusus, intervensi dapat 

digunakan, sebagai bagian kebijakan moneter, untuk menstabilkan ekspektasi 

pasar, meredakan gejolak pasar, maupun mengendalikan nilai tukar yang tidak 

diinginkan dari kejutan ekonomi jangka pendek. Intervensi juga dapat 

dipergunakan sejalan dengan kebijakan untuk memperbaiki ketidakseimbangan 

ekonomi makro, seperti defisit transaksi berjalan. Dalam kaitannya ini, intervensi 

dapat mendukung upaya menjaga kestabilan ekonomi makro dengan 

meminimalkan fluktuasi nilai tukar yang berlebihan, dalam hal terdapat komitmen 

yang kredibel untuk penyesuaian makro yang diperlukan (Warjiyo dan Solikhin, 

2016). 

Fear of floating nilai tukar berbeda dengan overshoting nilai tukar yang 

dikemukakan oleh  Dornbusch’s, overshooting  adalah meningkatnya volatilitas 

nilai tukar dengan semakin cepatnya globalisasi dan pasar keangan internasional. 

Volatilitas nilai tukar jangka pendek lebih disebabkan oleh kekuatan harga (stycky 
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prices) di pasar barang domestik sementara nilai tukar secara cepat bereaksi 

terhadap kejutan ekonomi di pasar valuta asing (Warjiyo dan Solikhin, 2016). 

2. Nilai Tukar 

Ekananda (2015) Kurs merupakan harga suatu mata uang yang relatif terhadap 

mata uang negara lain. Karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik 

keseimbangan ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata 

uang tersebut, atau dengan kata lain nilai tukar adalah sejumlah mata uang tertentu 

yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain.  Nilai tukar 

dibedakan menjadi dua yaitu nilai kurs nominal dan kurs riil. Kurs riil 

menunjukkan tingkat ukuran (rate) suatu barang dapat diperdagangkan antar 

negara. Maka rumus kurs riil adalah: 

Kurs riil = 
                                    

                        
 

Jika kurs riil tinggi, barang-barang luar negeri relatif murah dan barang-barang 

domestik relatif  mahal. Jika kurs riil rendah,barang-barang luar negeri relatif 

mahal dan barang-barang domestik relatif lebih murah. Nilai tukar nominal 

menunjukkan harga relatif  dari mata uang dua negara. Persentase perubahan nilai 

tukar nominal sama dengan persentase perubahan nilai tukar riil ditambah 

perbedaan inflasi antara inflasi luar negeri dengan inflasi domestik (persentase 

perubahan harga inflasi) (Mankiw, 2006). 

Dalam jangka panjang faktor utama yang memengaruhi nilai tukar (Mishkin, 

2011) sebagai berikut:  

1. Tingkat harga relatif  
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Dalam jangka panjang, kenaikan tingkat harga suatu negara (relatif terhadap 

tingkat harga luar negeri) menyebabkan mata uangnya terdepresiasi, dan 

penurunan tingkat harga relatif menyebabkan mata uangnya terapresiasi. 

2. Hambatan perdagangan  

Meningkatnya hambatan perdagangan menyebabkan mata uang suatu negara 

menguat dalam jangka panjang. Preferensi untuk barang domestik vs barang luar 

negri, meningkatnya permintaan untuk ekspor suatu negara menyebabkan mata 

uangnya menguat dalam jangka panjang; sebaliknya meningkatnya permintaan 

untuk impor menyebabkan mata uang domestik melemah.  

3. Produktivitas 

 Produktivitas suatu  negara dalam jangka panjang  akan lebih produktif, jika 

suatu negara menjadi lebih produktif secara relatif terhadap negara lain, maka 

mata uang negara tersebut akan  terapresiasi.  

2.1  Teori Paritas Suku Bunga 

Teori paritas suku bunga menyatakan bahwa suku bunga domestik sama dengan 

suku bunga luar negeri dikurangi perkiraan apresiasi dari mata uang domestik. 

Sama halnya, kondisi ini dapat dinyatakan dengan cara lebih intuitif: suku bunga 

domestik sama dengan suku bunga luar negeri ditambah perkiraan apresiasi   dari 

mata uang asing. Jika suku bunga domestik lebih tinggi daripada suku bunga luar 

negeri, ini artinya ada perkiraan apresiasi positif dari mata uang asing, yang akan 

mengopensasi penurunan suku bunga luar negeri lebih rendah (Mishkin, 2011). 

Definisi interest rate parity (IRP) yaitu perbedaan suku bunga antara dua negara 

adalah sama dengan perubahan yang diharapkan (ekspektasi) dalam nilai tukar 

dua mata uang. Dalam pendekatan IRP, penentuan nilai tukar dibagi menjadi dua, 
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yaitu uncovered interest parity (IRP), dan covered interest parity (CIP) 

(Syarifudin, 2015). 

a. Uncovered interest rate parity (UIP) 

Konsep ini ingin menjelaskan bahwa nilai tukar kedepan akan ditentukan oleh 

besaran perbedaan suku bunga antarnegara mata uang yang diperbandingkan. 

Formula ini lazim digunakan jika tidak ada risiko lain yang diperkirakan akan 

timbul. Jika ada potensi risiko yang dipersepsikan investor ke depan, maka 

formula ini tidak lagi berlaku. 

b. Covered interest rate parity (CIP) 

Dalam konsep CIP, nilai tukar tidak hanya dipengaruhi perbedaan suku bunga 

antarnegara yang diperbandingkan, tapi juga oleh besaran risiko yang terkait (risk 

premium).  

2.2 Pendekatan Portofolio Balance  

Model yang dikemukakan oleh Branson (1989) ini didasarkan pada anggapan 

bahwa mayarakat akan mendiversifikasikan uangnya ke dalam beberapa bentuk 

portofolio sebagai tindakan yang enggan untuk mengambil risiko. Masyarakat 

akan menggunakan uang atau kekayaannya untuk  dibelanjakan, sebagian sebagai 

uang kas, dan sisanya ditabung. Baik dalam bentuk kas maupun tabungan, 

masyarakat dapat memilikinya dalam dua bentuk pilihan mata uang yaitu mata 

uang domestik (domestic currency) dan mata uang asing (foreign currency). 

Keempat jenis portofolio ini secara agregat akan mempengaruhi pergerakan stok 

uang beredar di dalam sistem ekonomi terbuka. Kebijakan Bank Sentral terhadap 

sistem ini akan mengubah struktur uang beredar, perubahan suku bunga, dan nilai 

tukar. Analisis moneter berdasarkan empat jenis portofolio ini merupakan konsep 
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inti dari model Portofolio Balance Approach. Teori modern tentang nilai tukar 

menyatakan bahwa nilai tukar tidak lagi ditentukan terutama oleh permintaan 

akan uang asing melalui perdagangan barang dan jasa, tetapi lebih kepada 

bagaimana masyarakat menempatkan kekayaannya pada berbagai aset (Ekananda, 

2014). 

Pendekatan keseimbangan portofolio menyatakan bahwa uang domestik hanya 

merupakan salah satu dari jenis aset finansial  yang diminta oleh penduduk dari 

suatu negara (Levi, 2009). Dalam model keseimbangan portofolio yang paling 

sederhana, segenap individu dan perusahaan menyimpan kekayaan finansialnya 

dalam bentuk uang domestik, deposito domestik, deposito luar negeri, devisa dan 

lain-lain (Salvatore, 2014)  

3. Cadangan Devisa 

Menurut Bank Indonesia, cadangan devisa resmi Indonesia (Indonesian official 

reserve assets) merupakan aset eksternal yang dapat langsung tersedia bagi dan 

berada di bawah kontrol Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk membiayai 

ketidakseimbangan neraca pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam 

rangka memelihara kestabilitan nilai tukar, dan/atau tujuan lainnya (antara lain 

menjaga ketahanan perekonomian dan nilai tukar serta sebagai bantalan terhadap 

net kewajiban Indonesia). 

Berdasarkan konsep International Reserves and Foreign Currency Liquidity 

(IRFCL) yang dikeluarkan oleh IMF, cadangan devisa didefinisikan sebagai 

seluruh aktiva luar negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat 

digunakan setiap waktu guna membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran 

atau dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta 
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asing dan untuk tujuan lainnya. Dua fungsi penting cadangan devisa yaitu untuk 

membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran dan untuk menjaga stabilitas 

moneter. Dalam kaitan dengan neraca pembayaran, cadangan devisa biasanya 

digunakan untuk membiayai impor dan membayar kewajiban luar negeri, 

sementara dalam fungsinya untuk menjaga stabilitas moneter adalah untuk 

mempertahankan nilai tukar mata uang. Dengan kata lain, jumlah cadangan devisa 

akan terpengaruh seiring fluktuasi nilai tukar. Semakin rendah nilai tukarnya 

(depresiasi), maka semakin banyak cadangan devisa yang diperlukan untuk 

intervensi pasar valuta asing (Virgoana, 2006) 

4. Sertifikat Bank Indonesia 

Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga 

dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan 

utang berjangka waktu pendek (Bank Indonesia, 2013). SBI terbit pertama kali 

pada tahun 1970 dengan sasaran utamanya adalah untuk menciptakan suatu 

instrumen pasar uang yang hanya diperdagangkan antara bank. Pada tahun 1971 

Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan baru yaitu bank dapat menerbitkan 

deposito sepanjang memperoleh izin dari Bank Indonesia. Dengan kebijakan baru 

ini SBI tidak lagi diterbitkan dengan pertimbangan sertifikat deposito dianggap 

bisa menggantikan SBI. Artinya SBI hanya sempat beredar kurang lebih satu 

tahun (1970-1971). Namun pada tahun 1983 melalui paket 1 Juni 1983, Bank 

Indonesia kembali merubah kebijakan moneter dengan menerbitkan SBI sebagai 

instrumen kebijaksanaan operasi pasar terbuka untuk tujuan kontraksi moneter 

(Siamat, 2005). SBI merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk 

mengontrol kestabilan nilai rupiah. Saat  terjadi kelebihan uang di masyarakat dan 
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perbankan, maka Bank Indonesia menyerap kelebihan uang tersebut dengan 

menjual SBI dengan bunga tinggi. Perbankan akan membeli obligasi tersebut 

sehingga likuiditas perbankan berkurang dan bank secara otomatis akan 

mengurangi pinjaman kepada masyarakat. Untuk meningkatkan tingkat likuiditas 

maka perbankan bersaing untuk mendapatkan dana sebesar-besarnya dari 

masyarakat dengan meningkatkan suku bunga simpanan, yaitu suku bunga 

deposito. Hal ini mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat (Dwiastuti, 

2006).  

Kebijakan SBI ini mempunyai efek ganda yaitu mengurangi likuiditas perbankan 

dan atas itu perbankan menyerap dana masyarakat sehingga target Bank Indonesia 

untuk mengurangi jumlah uang beredar dapat sekaligus tercapai dengan 

menggunakan satu instrumen, yaitu dengan menjual SBI kepada perbankan. 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan hasil lelang operasi pasar terbuka (OPT) 

berada disekitar BI rate. BI rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter 

untuk mengarahkan agar rata-rata tertimbang suku bunga. SBI 1 bulan tersebut 

diharapkan dapat mempengaruhi suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB), 

suku bunga deposito dan kredit serta suku bunga jangka waktu yang lebih panjang 

(Siamat, 2005).  

5. Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter adalah kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam 

bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan 

perekonomian yang diinginkan (Mishkin, 2011). Sementara itu, tujuan kebijakan 

moneter meliputi terjaganya stabilitas ekonomi makro, yang antara lain 

dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya 
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perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan 

kerja yang tersedia (Simorangkir, 2016).  

Secara prinsip terdapat beberapa strategi dalam mencapai tujuan kebijakan 

moneter. Setiap strategi mempunyai memiliki karakteristik seauai dengan 

indikator tertentu yang digunakan sebagai nominal anchor (jangkar nominal) atau 

semacam “sasaran antara” dalam mencapai tujuan akhir. Beberapa strategi 

kebijakan moneter tersebut, antara lain exchange rate targeting (penargetan nilai 

tukar), monetary targeting (penargetan besaran moneter), inflation targeting 

(penargetan inflasi), impilicit but notexplicit anchor (strategi kebijakan moneter 

tanpa jangkar yang tegas). 

6.1 Transmisi Kebijakan Moneter 

Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai 

rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. 

Untuk mencapai tujuan itu Bank Indonesia menetapkan suku bunga sebagai 

instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian 

dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Namun jalur atau transmisi dari keputusan 

suku bunga sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut sangat kompleks 

dan memerlukan waktu (time lag). Mekanisme tersebut terjadi melalui interaksi 

antara Bank Sentral, perbankan dan sektor keuangan, serta sektor riil. Perubahan 

suku bunga mempengaruhi inflasi melalui berbagai jalur salah satunya jalur nilai 

tukar. 

Kenaikan suku bunga akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di 

Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga 

tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam 
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instrumen-instrumen keuangan di Indonesia seperti SBI karena mereka akan 

mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing 

ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar Rupiah. Apresiasi 

Rupiah mengakibatkan harga barang impor lebih murah dan barang ekspor kita di 

luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga akan mendorong 

impor dan mengurangi ekspor. Turunnya net ekspor ini akan berdampak pada 

menurunnya pertumbuhan ekonomi dan kegiatan perekonomian (Transmisi 

Kebijakan Moneter, Bank Indonesia). 

B. Tinjauan Empiris 

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu 

No  Peneliti/Judul/Tahun Variabel/Metode 

Analisis  

Hasil Penelitian 

1. Budiasih  

 

Fenomena Fear of 

Floating Nilai Tukar di 

Indonesia Periode 1998–

2007: Identifikasi, 

Alasan Ekonomi, dan 

Implikasinya terhadap 

Kebijakan 

Moneter  

(2011) 

 

IHK, IHP, suku bunga 

SBI, cadangan devisa, 

uang primer, nilai tukar, 

Non-Performing 

Loans (NPL), dan ekspor 

neto 

 

Metode analisis: 

1. Indeks fleksibilitas nilai 

tukar dan model GARCH;  

2. Model Time Varying 

Parameter  

3. Error Correction 

Model  

4.Analisis Dekomposisi 

dari VAR 

Fenomena fear of floating 

nilai tukar pada Januari-

Februari 2003, Juni-

September 2004, serta 

periode pertengahan 2005 

sampai dengan Mei 2007 

 

2. J.R. Nogueira dan Leon-

Ledesma, M.A.  

 

Fear of Floating in 

Brazil: Did Inflation 

Targeting matter? 

(2009) 

nilai tukar, 

suku bunga,  

cadangan devisa 

 

Metode analisis: 

Indeks fleksibilitas dan 

varians dekomposisi 

Brazil mengalami 

fenomena  fear of 

inflation 
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3. Ilyas Siklar  

 

Fear of Floating in 

Turkey  

(2015) 

Inflasi, 

nilai tukar, 

suku bunga,  

cadangan devisa 

 

Metode analisis: 

1. VAR (Vector Auto 

Regression) 

2.  Indeks Fleksibilitas 

Nilai Tukar 

3. Analisis Kebijakan 

Respon 

Turki mengalami fear of 

inflation sebelum dan 

setelah penerapan 

inflation targeting 

4. Agung Satryo dan 

Lukytawati Anggraeni  

 

Analysis Of Exchange 

Rate Pass-Through, 

Fear Of Floating, And 

Implementation Of 

Inflation Targeting 

Framework  

(2016) 

IHK,  nilai tukar nominal, 

suku bunga dan indeks 

produksi industri 

 

Metode analisis: 

Vector Error Correction 

Model (VECM) 

Negara berpenghasilan 

menengah yang 

mengalami fenomena fear 

of floating seperti Swedia, 

Australia, Polandia, dan 

Thailand 

 

5. Christopher P. Ball dan 

Javier Reyes 

 

Inflation Targeting or 

Fear of Floating in 

Disguise: The Case of 

Mexico  

(2004) 

Nilai tukar, inflasi, 

cadangan devisa dan suku 

bunga nominal 

 

Metode analisis: 

Indeks fleksibilitas nilai 

tukar 

Meksiko mengalami 

fenomena fear of floating 

dan beberapa variabilitas 

tingkat bunga berasal 

perilaku inflation 

targeting 

6. Nini Sulaini dan Wahyu 

Ario Pratomo 

 

Efektivitas Sistem Nilai 

Tukar Mengambang 

Bebas dalam Inflation 

Targeting Framework 

Di Indonesia  

(2014) 

Inflasi, nilai tukar, 

cadangan devisa, dan 

suku bunga 

 

Metode analisis 

Vector Auto Regression 

(VAR) 

Indonesia mengalami 

fenomena  fear of floating 

nilai tukar. 

7. Guilllermo A. Calvo dan 

Carmen M.  Reinhart  

 

Fear of floating  

(2002) 

Nilai tukar, cadangan 

devisa dan suku bunga 

 

Metode analisis: 

Indeks fleksibilitas  nilai 

tukar 

Fenomena fear of floating 

cenderung terjadi di 

negara-negara dengan 

rezim nilai tukar 

mengambang bebas 
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C. Kerangka Pemikiran 

Penerapan rezim nilai tukar ini guna melindungi berkurangnya cadangan devisa 

dalam menhadapi krisis nilai tukar. Terdapat banyak rezim nilai tukar seperti nilai 

tukar tetap, nilai tukar mengambang terkendali dan nilai tukar mengambang 

bebas. Rezim nilai tukar mengambang bebas adalah mekanisme nilai tukar tukar 

yang disesuaikan dengan mekanisme pasar berdasarkan permintaan dan 

penawaran. 

Menurut Calvo dan Reinhart (2002), fear of floating nilai tukar muncul karena 

adanya biaya output yang dikaitkan dengan volatilitas nilai tukar, seperti 

rendahnya kredibilitas, pass-through yang tinggi dari nilai tukar ke inflasi, target 

inflasi, dan tidak adanya akses ke pasar modal internasional. Efek pass-through 

dari nilai tukar ke inflasi tampak lebih tinggi di negara-negara maju daripada di 

negara berkembang. Efek pass-through nilai tukar juga merupakan suatu ancaman 

terhadap stabilitas harga. 

Rezim nilai tukar mengambang bebas yang dikemukakan oleh Calvo dan Reinhart 

(2002) bahwasannya fenomena fear of floating nilai tukar hanya terjadi pada 

negara berkembang karena negara tersebut mengintervensi cadangan devisa 

negara dengan menerapkan kerangka berupa inflation targeting framework. Hal ini 

sejalan dengan prinsip satu target dalam kerangka inflation targeting framework 

dengan suku bunga sebagai sasaran operasional. Variabel fear of floating nilai 

tukar menurut Calvo dan Reinhart (2002) terdiri dari nilai tukar, cadangan, devisa, 

dan suku bunga. Menurut Ball dan Reyes (2004) fenomena fear of floating nilai 

tukar tidak hanya terjadi karena variabel nilai tukar, cadangan devisa, suku bunga 

dan penerapan inflation targeting framework. 



22 
 

 

Fenomena fear of floating dapat diukur dengan menggunakan indeks fleksibilitas 

nilai tukar, dengan ketentuan λ<1 (Daniel, 2006). Indeks fleksibilitas adalah 

indikator tunggal yang mencakup semua yang menyediakan ukuran yang 

memadai dari tingkat fleksibilitas nilai tukar yang diizinkan oleh otoritas moneter 

(Reinhart, 2002). Fenomena ini dapat dilihat dari stabilnya fluktuasi nilai tukar 

yang terjadi di Indonesia, dikarenakan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter 

menjaga stabililitas nilai tukar melalui intervensi cadangan devisa dan kerangka 

inflation targeting framework. Jika fenomena fear of floating nilai tukar terjadi 

maka akan direspon oleh cadangan  devisa dan SBI. Implikasi dari fear of floating 

dapat dilihat dari VAR (Vector Auto Regression) terutama varian dekomposisi dan 

impulse response function. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Skema Kerangka Pemikiran 

D. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan tinjauan teoritis dan tinjauan empiris yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka  diperoleh hipotesis penelitian yaitu :  

1. Diduga terjadi fenomena fear of floating nilai tukar di Indonesia 

2. Diduga fluktuasi nilai tukar akan direspon oleh cadangan devisa dan Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI)   

Fenomena fear of floating 

 

 

Fluktuasi nilai tukar 

  

Indeks 

fleksibilitas 

nilai tukar 

  

Cadangan devisa 

Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Statistik Ekonomi 

dan Keuangan Indonesia Bank Indonesia. Periode data yang digunakan adalah 

2009.Q1-2018.Q4. Penggunaan periode ini digunakan setelah ekonomi mulai 

membaik setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 2008.  Sedangkan 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar, cadangan devisa 

dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

 

B. Deskripsi  Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah nilai tukar sebagai variabel 

terikat sedangkan, cadangan devisa dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).sebagai 

variabel bebas. Berikut ini ada ringkasan variabel, simbol, runtun waktu, satuan 

ukuran dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 2. Ringkasan Variabel, Simbol, Runtun waktu, Satuan dan Sumber Data 

Penelitian 

Nama Variabel Simbol Periode Satuan Sumber Data 

Nilai Tukar ER Kuartal Ribu Bank Indonesia 

Cadangan Devisa  CAD Kuartal Juta Dolar Bank Indonesia 

Sertifikat Bank 

Indonesia 

SBI Kuartal Ratus Juta Bank Indonesia 
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C. Batasan Variabel 

Batasan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Tukar  

Nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit 

mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata 

uang domestik terhadap mata uang asing (Seki, Bank Indonesia). Nilai tukar yang 

digunakan adalah nilai tukar nominal rupiah terhadap dolar AS dengan satuan 

ribuan.  

2. Cadangan devisa  

Cadangan devisa merupakan aset eksternal yang dapat langsung tersedia bagi dan 

berada di bawah kontrol Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk membiayai 

ketidakseimbangan neraca pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam 

rangka memelihara kestabilitan nilai tukar, dan/atau tujuan lainnya (Seki, Bank 

Indonesia). Cadangan devisa dalam penelitian menggunakan cadangan devisa 

Indonesia dengan satuan juta Dolar. 

3. Sertifikat Bank Indonesia 

Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang 

diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu 

pendek, dalam penelitian ini data SBI di proksi dari jumlah penawaran SBI yang 

terserap dengan satuan ratusan juta Rupiah (Seki, Bank Indonesia). 

 

D. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

menggunakan indeks fleksibilitas nilai tukar, Generalized Autoregresivve 

Conditional Heteroskedasticity (GARCH), dan  Vector Autoregression (VAR). 
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1. Indeks Fleksibilitas Nilai Tukar  

Indeks fleksibilitas adalah indikator tunggal yang menyediakan ukuran yang 

memadai dari tingkat fleksibilitas nilai tukar yang diizinkan oleh otoritas moneter. 

Indeks fleksibilitas nilai tukar dapat dihitung dengan persamaan yang 

dikemukakan oleh Calvo dan Reinhart (2002).  

2

2 2

t

t

t t

ER

SBI CAD




 



 

dengan: 

 
t     = Indeks fleksibilitas nilai tukar 

2 ER    = variansi nilai tukar 
2CAD = variansi cadangan devisa 

2SBI     = variansi Sertifikat Bank Indonesia 

Untuk memperoleh variansi nilai tukar, cadangan devisa, dan suku bunga 

digunakan model GARCH (Generalized Autoregresivve Conditional 

Heteroskedasticity). Menurut Daniel (2006) fenomena fear of floating diukur 

dengan nilai indeks fleksibilitas nilai tukar, dengan ketentuan jika indeks 

fleksibilitas kurang dari 1( <1), maka negara tersebut mengalami fenomena  

fear of floating. 

2. Analisis Generalized Autoregresivve Conditional Heteroskedasticity 

(GARCH) 

Secara sederhana volatilitas berdasarkan model GARCH (p,q) mengasumsikan 

bahwa variasi data fluktuasi dipengaruhi oleh sejumlah p data fluktuasi 

sebelumnya dan sejumlah q data volatilitas sebelumnya, ide dibalik model ini 

seperti dalam model autoregresi biasa (AR) dan pergerakan rata-rata (MA), yaitu 
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untuk melihat hubungan variabel acak dengan variabel acak sebelumnya. Model 

ARCH dikembangkan oleh Robert Engle (1982) dan dimodifikasi oleh Mills 

(1999). GARCH dimaksudkan untuk memperbaiki ARCH dan dikembangkan 

oleh Tim Bollerslev (1986 dan 1994) (Ariefianto, 2012). 

Model GARCH digunakan jika galat dari persamaan memiliki variansi terkondisi 

(conditional variance) yang berubah seiring dengan waktu (time varying of 

variance). Model ini menunjukkan bahwa variansi terkondisi dari galat pada 

waktu sekarang tergantung pada galat kuadrat dan variansi terkondisi pada waktu 

sebelumnya. Restriksinya adalah 1 1 1
p q

i ii i
     yang merupakan syarat 

perlu dan syarat cukup untuk proses stabilisasi dari variansi terkondisi 

Model regresi sederhana GARCH 

0 1t t tY X e   
 

Dimana:  

Y= variabel dependen 

X= variabel independen 

et= residual 

Sedangkan model varian residualnya, adalah sebagai berikut: 

2 2 2

0 1 1 1 1t t te        

Pada model GARCH tersebut varian 2

t
 tidak hanya di pengaruhi oleh residual 

periode yang lalu 2

1te 
tetapi juga varian residual periode yang lalu 2

1te 

 . 

 

3. Analisis Vector Auto Regression (VAR) atau Vector Error Corection Model 

(VECM) 

Metode analisis Vector Auto Regression (VAR), beberapa variabel diperlakukan 

sebagai variabel terikat dan beberapa variabel diperlakukan sebagai variabel 
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bebas. Model VAR adalah model persamaan regresi yang menggunakan data time 

series. Model VAR ini dibangun dengan pertimbangan meminimalkan teori 

dengan tujuan agar mampu menangkap fenomena ekonomi dengan baik. Berikut 

ini adalah proses pembentukkan model VAR: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Widarjono, 2017 

Gambar 5. Proses Pembentukkan VAR 

 

Langkah pertama dalam pembentukan model VAR adalah melakukan uji 

stasioneritas data. Jika data stasioner pada tingkat level maka model VAR yang 

diperoleh adalah model VAR biasa. Sebaliknya jika tidak stasioner pada level 

tetapi stasioner pada proses diferensi data, maka data harus di uji terlebih dahulu 

apakah data mempunyai hubungan dalam jangka panjang atau tidak dengan 

melakukan uji kointegrasi, jika variabel tidak terdapat kointegrasi disebut VAR 

dengan data diferensi sebaliknya jika terdapat kointegrasi maka modelnya adalah 

model Vector Error Correction Model. Model VECM ini merupakan model yang 

terestriksik (restricted VAR) karena adanya kointegrasi yang menunjukkan 

Uji Stasioneritas Data 

Terjadi Kointegrasi 

Stasioneritas Dideferensi Data 

Tidak Stasioner 

VECM 

VAR Bentuk Diferensi 

Stasioner 

VAR Bentuk Level 

Tidak 

Data Time Series 
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adanya hubungan jangka panjang antar variabel di dalam sistem VAR. Spesifikasi 

VECM merestriksi hubungan perilaku jangka panjang antar variabel agar 

konvergen namun tetap membiarkan perubahan dinamis dalam jangka pendek.  

Terminologi kointegrasi ini dikenal sebagai koreksi kesalahan (error correction) 

karena bila terjadi deviasi terhadap keseimbangan jangka panjang akan dikoreksi 

melalui penyesuaian parsial jangka pendek secara bertahap (Widarjono, 2017). 

Adapun bentuk standar pada sistem VAR dengan n variabel endogen adalah 

sebagai berikut: 

1 01 1 1 1 1 1 2 1 1

01 1 1 1 2 1

.....

..................................................................................

.....

p p p

t i i t i i i t i i i nt i it

p p p

nt i in t i i in t i i in nt i nt

Y Y Y Y e

Y Y Y Y e

   

   

     

     

     

     

 

4. Spesifikasi Model Ekonomi   

Adapun spesifikasi model ekonomi yang digunakan dalam penelitian, berikut ini 

Spesifikasi Model Ekonomi GARCH 
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p
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Keterangan: 

 : Perubahan dari dua periode waktu 

ERt : Nilai tukar pada tahun t 

SBIt : Sertifikat Bank Indonesia pada tahun t 

CADt : Cadangan Devisa pada tahun t 

1t, 2t, 3t : galat 

Spesifikasi Model Ekonomi dari VAR 

0 1 1 2 2 3 31 1 1

0 1 1 2 2 3 31 1 1

0 1 1 2 2 3 31 1 1

p p p

i t i i t i i t ii i i

p p p

i t i i t i i t ii i i

p p p

i t i i t i i t ii i i

ER ER CAD SBI

CAD ER CAD SBI

SBI ER CAD SBI

   

   

   

    

    

    

   

   

   

  

  

  

 

Keterangan 

0   : Konstanta 

1, 2, 3, 4,     : Koefisien 

ER  : Nilai tukar 

CAD  : Cadangan devisa  

SBI  : Sertifikat Bank Indonesia  

Inf  : Inflasi 

et   : eror term 

p   : panjang kelambanan 

t–i  : time series  

4. Prosedur Analisis Data 

Prosedur analisis data dalam melakukan analisa data menggunakan VAR terdapat 

beberapa tahap yang digunakan yaitu: 

1. Uji Stasioneritas (Unit Root Test) 

Uji stasioneritas data dalam model VAR dapat dilakukan dengan menggunakan 

uji akar unit Augmented Dickey-Fuller (ADF), hasil uji ini sangat dipengaruhi 
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oleh panjangnya kelambanan. Sebagai dasar  pengambilan keputusan dapat 

digunakan kriteria pengujian sebagai berikut. 

a. Pengujian Hipotesis 

H0:   ≥ 0 terdapat unitroot, data tidak stasioner 

Ha:   0 tidak terdapat unitroot, data stasioner  

b. Kriteria pengujiannya 

1. H0 ditolak, jika nilai ADF statistik ≥ nilai statistik McKinon pada tingkat 

kepercayaan 5%, yang artinya data stasioner. 

2. H0 diterima, jika nilai ADF statistik < nilai statistik McKinon pada tingkat 

kepercayaan 5%, yang artinya data tidak stasioner. 

2. Penetapan Lag Optimum 

Penentuan panjangnya lag penting karena lag yang terlalu panjang akan 

mengurangi banyaknya deggre of fredom, sedangkan lag yang terlalu pendek akan 

mengarah pada kesalahan spesifikasi yaitu model tersebut tidak dapat digunakan 

karena kurang mampu menjelaskan hubungannya (Gujarati, 2009). Panjangnya 

lag yang optimal diperlukan untuk menangkap pengaruh dari setiap variabel-

variabel terhadapvariabel lain dalam sistem VAR (Widarjono, 2017). Salah satu 

metode yang digunakan untuk menentukkan panjangnya lag adalah Akaike 

Information Criterion  (AIC) dan  Schwarz Information Criterion  (SIC), dalam 

menentukkan panjangnya lag yang di pilih adalah nilai terkecil dari kedua metode 

tersebut. AIC dan SIC ditunjukkan oleh persamaan sebagai berikut: 

(k)
(k) ln 2

SSR(k)
(k) ln ln(T)

ssr
AIC T n

T

SIC T n
T
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Keterangan : 

T : Jumlah observasi yang digunakan dalam  

K : Panjangnya lag 

SSR : Sum squarel residual 

N : Jumlah parameter yang diestimasi 

3. Uji Stabilitas VAR 

Uji stabilitas model merupakan syarat yang harus penuhi dalam model VAR, 

karena apabila model VAR tidak stabil, maka analisis Impulse Response Function 

(IRF) dan Variance Decomposition (VD) menjadi tidak valid. Model persamaan 

VAR dikatakan stabil apabila seluruh rootsnya memikili modulus lebih kecil dari 

satu  dan persebaran titik-tik tidak ada yang keluar dari area lingkaran (Gujarati, 

2009).  

5. Analisis di dalam Model VAR 

Hasil estimasi VAR seringkali tidak memuaskan dilihat dari uji t. Kelambanan 

variabel endogen di dalam model VAR kemungkinan tidak signifikan secara 

statistik. Selain itu secara individual koefisien di dalam model VAR sulit 

diinterpretasikan. Kegunaan model VAR adalah untuk analisis dinamis data time 

series. Ada beberapa analisis penting yang bisa dihasilkan di dalam model VAR 

yaitu: 

1. Impuls Response Function (IRF) 

Impuls Response Function digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dari satu 

variabel itu sendiri atau variabel lainya. Dalam fungsi Impuls Response Function 

digunakan untuk mengetahui efek suatu kejutan dari suatu variabel endogen 

terhadap variabel-variabel dalam VAR. Estimasi yang dilakukan untuk IRF ini 

dititikberatkan pada respon suatu variabel pada perubahan satu standar devisi itu 
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sendiri maupun dari variabel lainnya yang terdapat dalam model (Widarjono, 

2017). 

2. Variance Decomposition (VD) 

Selain impulse response, model VAR menyediakan analisis forecast error 

decomposition of variance atau disebut dengan  variance decomposition. Variance 

decomposition ini memberikan metode yang berbeda di dalam menggambarkan 

sistem dinamis VAR dibandingkan dengan analisis impulse response. 

Analisis impulse response digunakan untuk melacak dampak shock dari variabel 

endogen terhadap variabel lain dalam sistem VAR, sedangkan analisis variance 

decomposition ini menggambarkan relatif pentingnya setiap variabel di dalam 

sistem VAR karena adanya shock. Variance decomposition berguna untuk 

memprediksi kontribusi presentase varian setiap variabel karena adanya 

perubahan variabel tertentu (Widarjono, 2017). 
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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV mengenai fenomena fear of 

floating nilai tukar di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Fenomena fear of floating nilai tukar terjadi di Indonesia pada periode 

2009.Q1-2018.Q.4. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya nilai indeks fleksibilitas 

yang kurang dari 1 (<1).  

2. Implikasi terjadinya fenomena fear of floating nilai tukar di Indonesia 

menyebabkan berkurangnya cadangan devisa yang digunakan untuk menjaga 

stabilitas nilai tukar. Sedangkan implikasi kebijakan menaikkan suku bunga 

akan meningkatkan jumlah penawaran yang terserap dari SBI, hal ini juga akan 

di respon dengan naiknya suku bunga dari sisi instrumen moneter, seperti suku 

bunga FASBI overnight (O/N), FASBI 7 hari, dan suku bunga SBI Repo; sisi 

perbankan seperti suku bunga kredit,  suku bunga KPR, dan lain-lain; dan sisi 

pasar saham.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan pada penelitian ini maka dapat disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut:  

1. Pemerintah melalui Bank Indonesia dalam upaya menjaga kestabilan nilai 

tukar, menggunakan dua kebijakan yaitu cadangan devisa dan jalur nilai tukar. 
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Penggunaan cadangan devisa dengan efisien dan hanya digunakan saat 

fluktuasi nilai tukar menurun drastis, dan menggunakan jalur nilai tukar dengan 

penggunaan suku bunga lebih efektif, mengingat bahwa penggunaan cadangan 

devisa sebagai solusi terakhir yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk 

menjaga stabilitas nilai tukar. 

2. Pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan periode setelah 

diterapkannya kebijakan suku bunga BI-7 Day Repo Rate oleh Bank Indonesia.  
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