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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Nilai Tukar (exchange rate) 

 

Nilai tukar adalah harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau 

nilai dari suatu mata uang terhadap nilai mata uang lainnya (Salvatore 

1997:9). Kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri disebut apresiasi atas 

mata uang asing.  Penurunan nilai tukar uang dalam negeri disebut depresiasi 

atas mata uang asing. 

Nilai Tukar Mata Uang yang lainnya disebut Kurs, Menurut Paul R Krugman 

dan Maurice (1994 : 73) adalah Harga sebuah Mata Uang dari suatu negara 

yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya. 

Menurut Nopirin (1996 : 163) Kurs adalah Pertukaran antara dua Mata Uang 

yang berbeda, maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua 

Mata Uang tersebut. 

Dapat disimpulkan nilai tukar rupiah adalah suatu perbandingan antara nilai 

mata uang suatu negara dengan negara lain. 

 

 

 

http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/06/introduction-to-forex-concepts-and.html
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1. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar 

Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai tukar 

mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing.  Faktor-faktor tersebut 

adalah : (sumber : Paul R Krugman:1994:08) 

a. Laju inflasi relatif 

Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk 

barang atau jasa menjadi dasar yang utama dalam pasar valuta asing, 

sehingga perubahan harga dalam negeri yang relatif terhadap harga luar 

negeri dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs 

valuta asing.  Misalnya, jika Amerika sebagai mitra dagang Indonesia 

mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi maka harga barang Amerika 

juga menjadi lebih tinggi, sehingga otomatis permintaan terhadap barang 

dagangan relatif mengalami penurunan. 

b. Tingkat pendapatan relatif 

Faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran dalam pasar 

mata uang asing adalah laju pertumbuhan riil terhadap harga-harga luar 

negeri.  Laju pertumbuhan riil dalam negeri diperkirakan akan 

melemahkan kurs mata uang asing.  Sedangkan pendapatan riil dalam 

negeri akan meningkatkan permintaan valuta asing relatif di bandingkan 

dengan supply yang tersedia. 

c. Suku bunga relatif 

Kenaikan suku bunga mengakibatkan aktifitas dalam negeri menjadi lebih 

menarik bagi para penanam modal dalam negeri maupun luar negeri.  

Terjadinya penanaman modal cenderung mengakibatkan naiknya nilai 

http://seputarforex.blogspot.com/2009/04/evaluating-forex-market.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pasar-valuta-asing-valas.html
http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/04/pasar-valuta-asing-valas.html
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mata uang yang semuanya tergantung pada besarnya perbedaan tingkat 

suku bunga di dalam dan di luar negeri, maka perlu dilihat mana yang 

lebih murah, di dalam atau di luar negeri.  Dengan demikian sumber dari 

perbedaan itu akan menyebabkan terjadinya kenaikan kurs mata uang 

asing terhadap mata uang dalam negeri. 

d. Ekspektasi 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah 

ekspektasi atau nilai tukar di masa depan.  Sama seperti pasar keuangan 

yang lain, pasar valas bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki 

dampak ke depan.  Dan sebagai contoh, berita mengenai bakal 

melonjaknya inflasi di AS mungkin bisa menyebabkan pedagang valas 

menjual Dollar, karena memperkirakan nilai Dollar akan menurun di masa 

depan.  Reaksi langsung akan menekan nilai tukar Dollar dalam pasar. 

e. Jumlah Uang Beredar (M2) 

Uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara 

resmi baik oleh bank sentral berupa uang kartal, maupun uang giral dan 

uang kuasi (tabungan, valas, deposito).  Kemudian menurut Madura 

(2003:111-123), untuk menentukan perubahan nilai tukar antar mata uang 

suatu negara dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di negara yang 

bersangkutan yaitu selisih tingkat inflasi, selisih tingkat suku bunga, 

selisih tingkat pertumbuhan GDP, intervensi pemerintah di pasar valuta 

asing dan expectations (perkiraan pasar atas nilai mata uang yang akan 

datang). 
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f. Neraca Pembayaran 

Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi 

internasional yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara 

penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri selama periode 

waktu tertentu, biasanya satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus 

pembayaran (keluar dan masuk) untuk suatu negara.  Neraca pembayaran 

secara esensial merupakan sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu 

negara.  Pencatatan transaksi dilakukan dengan pembukuan berpasangan, 

yaitu; tiap transaksi dicatat satu sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit. 

2. Sistem-Sistem Nilai Tukar  

Sistem nilai tukar yang ditentukan oleh pemerintah, ada beberapa jenis, antara 

lain: 

a.  Fixed exchange rate system  

Sistem nilai tukar yang ditahan secara tahap oleh pemerintah atau 

berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit.  Jika nilai tukar berubah 

terlalu besar, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memeliharanya 

dalam batas-batas yang dikehendaki. 

b.  Freely floating exchange rate system 

Sistem nilai tukar yang ditentukan oleh tekanan pasar tanpa intervensi dari 

pemerintah. 

c.  Managed floating exchange rate system 

Sistem nilai tukar yang terletak diantara fixed system dan freely floating, 

tetapi mempunyai kesamaan dengan fixed exchange system, yaitu 

pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai mata 
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uang tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu.  Sedangkan 

bedanya dengan free floating, managed float masih lebih fleksibel terhadap 

suatu mata uang.  Lalu menurut Krugman dan Obstfeld (2000:485), 

managed floating exchange rate system adalah sebuah sistem dimana 

pemerintah mengatur perubahan nilai tukar tanpa bermaksud untuk 

membuat nilai tukar dalam kondisi tetap.  

d.  Pegged exchange rate system  

Sistem nilai tukar dimana nilai tukar mata uang domestik dipatok secara 

tetap terhadap mata uang asing. 

3. Penentuan Nilai Tukar 

Perubahan dalam permintaan dan penawaran sesuatu valuta, yang selanjutnya 

menyebabkan perubahan dalam kurs valuta, disebabkan oleh banyak faktor 

seperti yang diuraikan dibawah ini (Sukirno, 2003:402). 

1. Perubahan dalam cita rasa masyarakat. 

2. Perubahan harga barang ekspor dan impor.          . 

3. Kenaikan harga umum (inflasi). 

4. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi. 

5. Pertumbuhan ekonomi. 

4. Rezim nilai tukar 

a. Nilai Tukar Tetap 

Sistem nilai tukar yang ditahan secara tahap oleh pemerintah atau 

berfluktuasi di dalam batas yang sangat sempit.  Jika nilai tukar berubah 
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terlalu besar, maka pemerintah akan mengintervensi untuk memeliharanya 

dalam batas-batas yang dikehendaki. 

 

b. Nilai Tukar Mengambang Terkendali 

Sistem nilai tukar yang terletak diantara fixed system dan freely floating, 

tetapi mempunyai kesamaan dengan fixed exchange system, yaitu 

pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai mata 

uang tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu.  

Sedangkan bedanya dengan free floating, managed float masih lebih baik.  

Lalu menurut Krugman dan Obstfeld (2000:485), managed floating 

exchange rate system adalah sebuah sistem dimana pemerintah mengatur 

perubahan nilai tukar tanpa bermaksud untuk membuat nilai tukar dalam 

kondisi tetap. 

c. Nilai Tukar Mengambang bebas 

Sistem nilai tukar yang terletak diantara fixed system dan Managed system 

floating, tetapi mempunyai kesamaan dengan Managed system floating , 

yaitu pemerintah bisa melakukan intervensi untuk menjaga supaya nilai 

mata uang tidak berubah terlalu banyak dan tetap dalam arah tertentu.  

Sedangkan bedanya dengan managed floating, free floating masih lebih 

bebas menentukan suatu mata uang hingga mencapai suatu titik 

keseimbangan. 

B. Uang Beredar 

Jumlah uang beredar (money supply)adalah jumlah uang yang beredar dalam 

sebuah perekonomian.  Pengertian jumlah uang beredar dapat dilihat secara 
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sempit dan luas.  Secara sempit uang beredar terdiri dari uang kartal dan 

deposito yang dapat digunakan sebagai alat tukar.  Jumlah uang beredar dalam 

artian sempit ini disebut dengan M.  Pengertian uang beredar secara luas 

dinamakan M2 dan M3 adalah M1 ditambah tabungan dan simpanan berjangka 

lain yang jangkanya lebih pendek termasuk rekening pasar uang dari pinjaman 

semalam antar bank (bank overweight). Sedangkan yang dimaksud dengan M3 

adalah M2 ditambah komponen-komponen lainnya terutama sertifitikat 

deposito.  Uang beredar dalam artian luas disebut juga dengan uang kuasi 

(quasy money).  

Bila kenaikan jumlah uang beredar dalam negeri lebih besar dari kenaikan 

jumlah uang beredar luar negeri maka mata uang negara tersebut akan 

mengalami depresiasi (supply naik), karena dengan tingkat pendapatan dan 

suku bunga yang tetap pertambahan uang beredar akan menyebabkan kenaikan 

harga barang-barang atau inflasi domestik secara proporsional. Dan melalui 

mekanisme PPP, terjadinya shock pada uang beredar akan direspon positif oleh 

nilai tukar. 

                Teori Kuantitas uang  PPP 

 

 

Teori Kuantitas uang:   M = P x T 

Keterangan :  

M: Jumlah Uang Beredar 

P: Tingkat Harga Barang  T: Jumlah Barang Yang diperdagangkan. 

Perubahan nilai 

tukar 

Perubahan tingkat 

harga 

Perubahan jumlah 

uang beredar 
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jumlah uang beredar di tentukan oleh pemerintah melalui otoritas moneter 

yaitu bank sentral. 

a. Uang beredar dalam arti sempit (narrow money ) 

uang beredar adalah  uang kartal dan uang giral yang tersedia untuk di 

gunakan oleh masyarakat.   Yang termasuk dalam jumlah uang beredar 

adalah uang kertas dan uang logam yang di keluarkan bank sentral yang 

langsung di bawah kekuasaan masyarakat atau uang kartal yang berada di 

luar bank dan bank sentral. 

namun di sini uang kartal yang masuk dalam uang beredar tidak termasuk 

uang kartal milik pemerintah yang ada di bank sentral dan bank umum. 

uang giral : saldi rekening koran/atau giro yang dimiliiki masyarakat di 

bank umum saldo rekening koran bank umum di bank lain tidak termasuk 

dalam uang beredar 

M = K + D 

M : Jumlah uang beredar. 

K : jumlah uang kartal ( kertas dan logam ). 

D : Jumlah uang giral ( saldo rekening koran/giro ). 

b. Uang beredar dalam arti luas (broad money) 

Uang beredar tidak hanya uang tunai dan saldo rekening koran / giro 

saja,tapi juga simpanan masyarakat di bank ( tabungan dan deposito ) yang 
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tanpa kesulitan dapat di ubah menjadi uang tunai.  Deposito dan tabungan 

disebut juga dengan quasi money,atau near money. 

M=K + D + T 

T : adalaha saldo deposito berjangka dan tabungan masyarakat di bank 

c. Uang inti (reseave money/base money/high powered money) 

Adalah uang yg menjadi inti dalam proses penciptaan uang kartal maupun 

uang giral. 

C. Suku Bunga Indonesia (BI rate) 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1995:197), suku bunga adalah biaya 

untuk meminjam uang dan diukur dalam dollar per tahun untuk setiap satu 

dollar yang dipinjamnya. 

Investasi portofolio asing merupakan sumber pendanaan prospektif bagi 

negara-negara di seluruh dunia, terutama  negara berkembang, tetapi di sisi 

lain aliran investasi portofolio asing perlu diawasi  mengingat bahwa prinsip 

arus investasi yang akan menurun  pada saat risiko usaha meningkat.  

Investor asing dapat menarik modalnya dengan  cepat dari lembaga-lembaga 

usaha di negara berkembang  yang  perekonomiannya belum  mapan, 

sehingga dapat menciptakan keterpurukan ekonomi yang lebih besar.  

Menurut Todaro dan Smith (2004), negara-negara berkembang yang terlalu 

mengandalkan  arus masuk dana-dana investasi portofolio asing untuk 

menutupi kelemahan-kelemahan dasar struktural dalam  bidang ekonominya 

harus menangggung konsekuensi-konsekuensi  negatif dalam  jangka 

panjang.  Para investor asing tidak memiliki kepedulian  terhadap 
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kepentingan-kepentingan pembangunan di negara dimana mereka beroperasi.  

Jika suku bunga yang berlaku di negara maju naik atau tingkat keuntungan 

dari melakukan  investasi di negara-negara berkembang mulai menurun, 

maka paraspekulan dan  investor asing akan  menarik dananya dengan cepat. 

Keinginan negara berkembang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

jangka panjang akan tergeser dengan pelarian modal yang spekulatif. 

 

Sumber : Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan Keuangan      

Internasional 

Gambar8.  Teori Penawaran Mata Uang $/Rp 

Pada saat suku bunga mengalami kenaikan maka investasi akan naik hal ini 

menyebabkan mata uang rupiah akan terapresiasi dan dolar akan 

terdepresiasi.  Karena mata uang rupaih terapresiasi maka akan banyak 

penawaran dolar untuk ditukarkan kedalam mata uang rupiah, sehingga nilai 

tukar rupiah akan teraprsiasi. 

Pada suku bunga terdapat dua jenis suku bunga yaitu; Pertama adalah suku 

bunga nominal - suku bunga dalam nilai uang tertentu. Suku bunga ini  
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merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum dan menunjukan sejumlah 

rupiah yang akan diterima untuk setiap satu satuan rupiah yang 

diinvestasikan.  Kedua adalah suku bunga riil - suku bunga yang telah 

terkoreksi akibat adanya inflasi.  Dimana suku bunga ini adalah suku bunga 

nominal dikurangi tingkat inflasi. 

D. Neraca Pembayaran 

Neraca pembayaran adalah catatan dari semua transaksi ekonomi internasional 

yang meliputi perdagangan, keuangan dan moneter antara penduduk dalam 

negeri dengan penduduk luar negeri selama periode waktu tertentu, biasanya 

satu tahun atau dikatakan sebagai laporan arus pembayaran (keluar dan 

masuk) untuk suatu negara. Neraca pembayaran secara esensial merupakan 

sistem akuntansi yang mengukur kinerja suatu negara. Pencatatan transaksi 

dilakukan dengan pembukuan berpasangan, yaitu; tiap transaksi dicatat satu 

sebagai kredit dan satu lagi sebagai debit. 

Transaksi yang dicatat sebagai kredit adalah arus masuk valuta. arus masuk 

valuta adalah transaksi-transaksi yang mendatangkan valuta asing, yang 

merupakan suatu peningkatan daya beli eksternal atau sumber dana. 

Sedangkan transaksi yang dicatat sebagai debit adalah arus keluar valuta. Arus 

keluar valuta adalah transaksi-transaksi pengeluaran yang membutuhkan 

valuta asing, yang merupakan suatu penurunan daya beli eksternal atau 

penggunaan dana. 
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Komponen Neraca Pembayaran 

Berdasarkan neraca pembayaran kita dapat mengetahui bahwa neraca dibagi 

ke dalam beberapa transaksi ekonomi internasional.  Secara garis besar 

transaksi ekonomi internasional (luar negeri) atau pos-pos dasar suatu negara 

dapat dibedakan sebagai berikut : 

a.  Transaksi Dagang (Trade Account) 

Transaksi dagang adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-

barang (merchandise) dan jasa-jasa.  Transaksi dagang dibedakan menjadi 

transaksi barang (visible trade) yang merupakan transaksi ekspor dan 

impor barang dagangan, dan transaksi jasa (invisible trade) yang 

merupakan transaksi eskpor dan impor jasa.  Untuk transaksi ekspor 

dicatat di sisi kredit, sedangkan transaksi impor dicatat di sisi debit. 

b.  Transaksi Pendapatan Modal (Income on Investment) 

Transaksi pendapatan modal adalah semua transaksi penerimaan atau 

pendapatan yang berasal dari penanaman modal di luar negeri serta 

penerimaan pendapatan modal asing di negeri kita.  Pendapatan tersebut 

dapat berupa bunga, dividen, dan keuntungan lain.  Penerimaan bunga dan 

dividen merupakan transaksi kredit, sedangkan pembayaran bunga dan 

dividen kepada penduduk negara asing merupakan transaksi debit. 

c.  Transaksi Unilateral (Unilateral Transaction) 

Transaksi unilateral adalah transaksi sepihak atau transaksi satu arah, 

artinya transaksi tersebut tidak menimbulkan kewajiban untuk membayar 

atas barang atau bantuan yang diberikan.  Berikut ini yang tergolong dalam 
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transaksi unilateral adalah hadiah (gift), bantuan (aid), dan transfer 

unilateral.  Apabila suatu negara memberi hadiah atau bantuan ke negara 

lain, maka transaksi ini termasuk transaksi debit.  Sebaliknya, jika suatu 

negara menerima hadiah atau bantuan dari negara lain, termasuk dalam 

transaksi kredit. 

d.  Transaksi Penanaman Modal Langsung (Direct Investment) 

Transaksi penanaman modal langsung adalah semua transaksi yang 

berhubungan dengan jual beli saham dan jual beli perusahaan yang 

dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain.  

Apabila terjadi pembelian saham atau perusahaan dari tangan penduduk 

negara lain, maka pos direct investment didebit, dan bila terjadi penjualan 

saham atau penduduk asing yang mendirikan perusahaan di wilayah 

kekuasaannya, maka pos ini dikredit. 

e.  Transaksi Utang Piutang Jangka Panjang (Long Term Loan) 

Transaksi utang piutang jangka panjang adalah semua transaksi kredit 

jangka panjang yang pembayarannya lebih dari satu tahun.  Sebagai 

contoh transaksi penjualan obligasi kepada penduduk negara lain, 

menerima pembayaran kembali pinjaman-pinjaman jangka panjang yang 

dipinjamkan kepada penduduk negara lain, atau mendapatkan pinjaman 

jangka panjang dari negara lain, maka pos ini dicatat di sebelah kredit, dan 

bila terjadi transaksi pembelian obligasi atau lainnya yang berkaitan 

dengan utang piutang jangka panjang, maka pos ini dicatat di sebelah 

debit. 
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f.  Transaksi Utang-piutang jangka pendek (Short Term Capita1) 

Transaksi utang piutang jangka pendek adalah semua transaksi utang 

piutang yang jatuh temponya tidak lebih dari satu tahun.  Transaksi ini 

umumnya terdiri atas transaksi penarikan dan pembayaran surat-surat 

wesel. 

g. Transaksi Lalu Lintas Moneter (Monetary Acomodating) 

Transaksi lalu lintas moneter adalah pembayaran terhadap transaksi-

transaksi pada current account (transaksi perdagangan, pendapatan modal, 

dan transaksi unilateral) dan investment account (transaksi penanaman 

modal langsung, utang piutang jangka pendek, dan utang piutang jangka 

panjang).  Apabila jumlah pengeluaran current account dan investment 

account lebih besar daripada penerimaannya, maka perbedaan tersebut 

merupakan defisit yang harus ditutup dengan saldo kredit monetary 

acomodating.  Dari transaksi tersebut, maka transaksi ekonomi 

internasional dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: 

a. Transaksi Berjalan (Current Account) 

Transaksi berjalan adalah semua transaksi ekspor dan impor barang-

barang dan jasa-jasa.  Secara umum meliputi: transaksi perdagangan, 

transaksi pendapatan modal dan transaksi unilateral. 

b. Neraca Modal (Capital Account) 

Neraca modal adalah neraca yang menunjukkan perubahan dalam harta 

kekayaan (asset) suatu negara di luar negeri dan aset asing di suatu negara, 

di luar aset cadangan pemerintah.  Neraca modal meliputi: transaksi 
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penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang dan 

transaksi utang piutang jangka pendek. 

c. Selisih yang Belum Diperhitungkan (Error and Omissions) 

Selisih yang belum diperhitungkan merupakan rekening penyeimbang 

apabila nilai transaksi-transaksi kredit tidak sama persis dengan nilai 

transaksi debit. Dengan adanya rekening selisih perhitungan ini, maka 

jumlah total nilai transaksi kredit dari suatu Neraca Pembayaran 

Internasional (NPI) akan selalu sama dengan transaksi debitnya. 

Pengaruh neraca pembayaran terhadap kurs dapat dijelaskan denga persamaan 

berikut:  

 

Kurs kesetimbangan USD/IDR(2) ditentukan oleh rasio antara nilai impor dan 

ekspor Indonesia.  Jika rasio $m/$x lebih besar daripada satu, maka rasio kurs 

USD/IDR(2)/USD/IDR(1) lebih besar daripada satu. Artinya kurs USD/IDR 

menguat. Jika kurs USD/IDR mengalami penguatan, maka Dollar Amerika 

mengalami apresiasi sedangkan Rupiah Indonesia mengalami depresiasi 

E. Kajian Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2: Ringkasan Penelitian Imamudin Yuliadi (2007) 

Judul 

 

 

ANALISIS NILAI TUKAR RUPIAH DAN 

IMPLIKASINYA PADA PEREKONOMIAN 

INDONESIA: PENDEKATAN ERROR 

CORRECTION MODEL (ECM) 

Penulis/Tahun Imamudin Yuliadi(2007) 
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Tujuan 

 

 

 

 

 

 

(1). Untuk menganalisis pengaruh fluktuasi nilai 

tukar Rupiah terhadap rasio tingkat bunga domestik 

terhadap tingkat bunga internasional (RDNLN), 

neraca pembayaran (BoP), aliran modal (CF), 

indeks harga konsumen (CPI), jumlah uang beredar 

(M1),  

(2). Untuk menganalisis pengaru fluktuasi nilai 

tukar Rupiah terhadap rasio tingkat bunga domestik 

terhadap tingkat bunga internasional (RDNLN), 

neraca pembayaran (BoP), aliran modal (CF), 

indeks harga konsumen (CPI), jumlah uang beredar 

(M1) dalam jangka pendek maupun jangka panjang, 

 (3) Untuk menganalisis pengaruh krisis ekonomi 

terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah. 

Variabel dan alat 

analisis 

 

 

mengenai fluktuasi nilai tukar Rupiah dan 

implikasinya pada perekonomian Indonesia dengan 

memasukkan beberapa variable makro ekonomi.  

Melalui metode analisis dengan pendekatan error 

correction model (ECM) dapat diketahui pengaruh 

perubahan variabel nilai tukar Rupiah terhadap 

variable makroekonomi lainnya. 

Jenis data 

 

 

 

 

 

Data sekunder yang merupakan data runtut waktu 

(time series). Adapun data yang dikumpulkan 

bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Asian 

Development Bank (ADB), International Financial 

Statistics (IFS), Bank Indonesia, Departemen 

Keuangan dan sumber informasi data lain yang 

kredibel dengan kurun waktu dari tahun 1990 

triwulan I sampai dengan tahun 2004 triwulan II 

yang dipakai sebagai bahan analisis statistic 

kuantitatif sehingga dapat memberikan informasi 

yang akurat bagi pengambilan keputusan. 

Hasil dan Kesimpulan 1. Pengaruh dinamika jangka pendek dan jangka 

panjang menunjukkan bahwa perubahan rasio 

tingkat bunga simpanan domestik terhadap 
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tingkat bunga internasional tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perubahan nilai tukar 

Rupiah terhadap dollar AS. Temuan empiris ini 

terkait dengan pola kebijakan moneter yang 

bersifat reaktif bukan proaktif sehingga 

pemerintah terkesan kurang responsif terhadap 

perkembangan pasar uang internasional. 

2. Sedangkan dalam analisis ekonomi dinamis 

jangka pendek dan jangka panjang diketahui 

bahwa neraca pembayaran berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai tukar Rupiah sebesar –

0,541937 dan –12,4891. Temuan empiris dengan 

pendekatan dinamik ini juga sifatnya kontradiktif 

dengan pendekatan keseimbangan makro 

ekonomi. Namun hal ini juga bisa dipahami 

bahwa dalam analisis dinamis perubahan 

kebijakan ekonomi dan faktor-faktor non 

ekonomi sangat sensitif terhadap perubahan nilai 

tukar Rupiah. 

 

Tabel 3: Ringkasan Penelitian Imam Mukhlis(2011) 

Judul ANALISIS VOLATILITAS NILAI TUKAR 

MATA UANG RUPIAH TERHADAP 

DOLAR 

Penulis/Tahun Imam Mukhlis(2011) 

Tujuan 

 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

volatilitas nilai tukar (Rp / US $) pada Indonesia 

ekonomi. Metode analisis menggunakan 

Autoregressive Conditional Heteroscedasticiy 

(ARCH) / Generalized Autoregressive Conditional 

Heteroscedasticiy (GARCH) yang dikembangkan 

oleh Arize, (1995) dan Zainal (2004). Hasilnya 

menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar (Rp / US 

$) memiliki titik ekstrim pada 1997/1998. Pada saat 

itu, krisis ekonomi itu terjadi pada perekonomian 

Indonesia, dimana nilai volatilitas nilai tukar Rp / $ 

AS telah mencapai pada titik 0.250. 
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Variabel dan alat 

analisis 

 

 

volatility, exchange rate, ARCH,GARCH.   Dalam 

penelitian ini pengukuran volatilitas menggunakan 

pendekatan ARCH/GARCH. Hal ini karena 

pendekatan ARCH/GARCH mampu mengukur 

ketidakpastian dalam pergerakan nilai tukar mata 

uang atas informasi yang tersedia pada periode 

sebelumnya (Pozo,1992). Adapun model GARCH 

yang digunakan dalam mengukur volatilitas nilai 

tukar mata uang dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut ini : 

LERt = a + zLERt-1 + et 

……………………………… (1) 

ht = k + le2 t-1 + mht-1 

…………………………………. (2) 

Jenis data 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder runtun waktu (time series).  Data ini 

dibutuhkan karena penelitian ini menganalisis 

fenomena ekonomi secara agregat, yakni fluktuasi 

nilai tukar mata uang Rp/US$ selama periode waktu 

1980-2005. 

Hasil dan Kesimpulan Berkenaan dengan dinamika yang terjadi pada 

perkembangan nilai tukar mata uang Rp/ US$ 

tersebut, maka dibutuhkan beberapa kebijakan, 

diantaranya adalah: 

a. Fokus kebijakan pada stabilitas nilai tukar mata 

uang Rp/US$ dengan memperhatkan factor 

ekspektasi masyarakat terhadap kondisi 

perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mencermati pola kegiatan ekonomi masyarakat 

yang terjadi, sehingga dapat lebih terkendali 

transaksi ekonominya. 

b. Diperlukan instrumen keuangan lain dalam 

rangka untuk memperbanyak pilihan masyarakat 

dalam mengalokasikan dana yang dimilikinya. Hal 

ini tentunya juga dibarengi dengan memberikan 

insentif yang ada yang lebih menarik, sehingga 

dapat mengurangi konsentrasi terhadap salah satu 

instrument keuangan yang ada. 
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Tabel 4: Ringkasan Penelitian RUSNIAR (2009) 

Judul ANALISIS PERGERAKAN NILAI TUKAR 

RUPIAH DAN EMPAT MATA UANG NEGARA 

ASEAN 

Penulis/Tahun RUSNIAR (2009) 

Tujuan 

 

 

 

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama pertama, 

melakukan analisis pergerakan nilai tukar Rupiah 

dibandingkan dengan mata uang di empat negara 

ASEAN lainnya. Menganalisis kemungkinan 

bersatunya Rupiah dengan mata uang lainnya 

dengan melihat respon dari guncangan yang 

dihadapi. 

Variabel dan alat 

analisis 

 

Nilai Tukar Rupiah dan Empat Mata Uang Negara 

ASEAN. model koreksi kesalahan Vector Error 

Correction Model (VECM), Forecasting Error 

Decompotision of Variance (FEDV), Impulse 

Response Function (IRF) 

Jenis data 

 

 

Penelitian ini menggunakan data sekunder time 

series dari bulan Januari 1990 sampai bulan 

Oktober 2008. Data tersebut dibagi menjadi 2 

bagian yakni sebelum krisis dan setelah krisis 

ekonomi. 

Hasil dan Kesimpulan Hasil empiris penelitian menunjukkan bahwa 

berdasarkan analisa Forecasting Error 

Decompotision of Variance (FEDV). Pergerakan 

nilai tukar Rupiah sebelum krisis lebih dominan 

dipengaruhi oleh kurs Rupiah itu sendiri, Ringgit 

dan Bath sedangkan Dollar Singapura dan Peso 

hanya memberikan sedikit pengaruh pada 

pergerakan Rupiah. Sedangkan pada periode setelah 

krisis nilai tukar Rupiah masih dominan dipengaruhi 

oleh Rupiah itu sendiri dan Dollar Singapura, 

namun pengaruh Bath justru sangat kecil. Untuk 

nilai tukar mata uang ASEAN lainnya sebelum 

krisis pergerakannya lebih banyak dipengaruhi oleh 

nilai tukar mata uang lain, sedangkan pada periode 

setelah krisis pergerakannya lebih dominan 

dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang itu sendiri. 
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Berdasarkan hasil analisis Impulse Response 

Function (IRF), pada periode sebelum krisis Rupiah 

tidak responsif dalam merespon mata uang ASEAN 

lain, sementara itu setelah krisis Rupiah cukup 

responsif dalam merespon nilai tukar ASEAN. Hal 

ini terjadi karena perbedaan rezim nilai tukar yang 

ditetapkan dimana sebelum krisis digunakan rezim 

nilai tukar mengambang terkendali (Manage 

Floating Exchange Rate Regime) sehingga fluktuasi 

nilai tukar dibiarkan mengambang namun tetap 

dikendalikan agar tetap stabil.  

 

Tabel 5: Ringkasan Penelitian I Nyoman Suendra(2005) 

Judul 

 

 

Hubungan Antara Uang Beredar,Nilai Tukar dan 

Tingkat Harga di Indonesia 

Penulis/Tahun I Nyoman Suendra(2005) 

Tujuan 

 

 

- Untuk mengetahui antara tingkat harga domestic, 

uang beredar dan nilai tukar di indoensia selama 

rentan waktu 1998-2005. 

- Untuk mengetahui respon suatu variable apabila 

terjadi shock terhadap variable moneter lainnya. 

Variabel dan alat 

analisis 

 

Uang beredar(M2),Nilai Tukar(ER), dan tingkat 

harga(CPI). Dianalisis menggunakan model 

Identified Vector Autoregression Approach. 

Jenis data 

 

 

Data yang digunakan adalah data time series, yaitu 

data runtun waktu sekunder, berupa data bulanan 

periode tahun 1998:01-2005:05. Data didapat dari 

laporan tahunan dan data statistic ekonomi 

keuangan Indoensia(SEKI). 
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Hasil dan Kesimpulan 

 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1. 

Peningkatan jumlah uang beredar mengarahkan 

pada terjadinya kenaikan tingkat harga dan 

terjadinya depresiasi nilai tukar. 2. Depresiasi nilai 

tukar mengakibatkan terjadinya kenaikan tingkat 

harga dan peningkatan jumlah uang beredar. 

 

Tabel  6: Ringkasan Penelitian Rospita Rotua Pardede (2004) 

Judul 

 

 

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dollar 

Amerika. 

Penulis/Tahun Rospita Rotua Pardede (2004) 

Tujuan 

 

 

- Untuk mengetahui factor apa saja yang 

mempengaruhi pergerakan(fluktuasi) nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika. 

- Untuk mengetahui factor mana yang paling 

berpengaruh dalam fluktuasi rupiah terhadap 

dollar Amerika. 

Variabel dan alat 

analisis 

 

Uang beredar(M2),Inflasi,suku bunga,net ekspor. 

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

OLS(Ordinary Least Squer). 

Jenis data 

 

 

Data yang digunakan adalah data time series secara 

bulanan mulia januari 2000 sampai dengan juni 

2003 yang diambil dari laporan resmi Bank 

Indonesia serta dari Badan Pusat Statistik(BPS). 

Hasil dan Kesimpulan - Ada banyak factor-faktor lain yang 

mempengaruhi terjadinya fluktuasi nilai tukar 

rupiah terhadap dollar amerika, hal ini dapat 
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 diketahui dari hasil pengujian dimana koefisien 

determinasi (R
2
) sebesar 55.9% yang berarti 

factor-faktor tingkat laju inflasi,suku bunga,uang 

beredar,dan net ekspor hanya mampu 

menerrangkan besar pengaruhnya terhadap 

fluktuasi nilai tukar rupiah sebesar 55.95. 

sedangkan sisanya sebesar 44.1% adalah factor-

faktor lain yang tidak dimasukan dalam model 

estimasi. 

 

 

 


