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ABSTRAK 

Christina, Widya. 2016. Determinasi Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/ Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) Periode Mei 2013 – 

Oktober 2015. Skripsi, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis, Universitas Brawijaya. Ajeng Kartika Galuh, SE., ME. 

 

Nilai tukar Rupiah yang tidak stabil merupakan masalah serius yang 

harus segera terselesaikan. Pergerakan nilai tukar perlu dipantau secara berkala 

karena nilai tukar merupakan salah satu indikator yang mempresentasikan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, oleh sebab itu perlu pemantauan dan 

penelitian secara berkala agar regulator dapat membuat perbaikan – perbaikan 

kebijakan moneter yang tepat sasaran sehingga tercapai stabilisasi inflasi dan 

nilai tukar. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa data historis 

Kurs Referensi Jisdor, Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Ekspor dan Impor dari 

website resmi Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan Republik 

Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode estimasi analisis regresi linear 

berganda dengan olah data menggunakan Eviews 7. Penelitian ini bertujuan 

untuk melihat apakah indikator makroekonomi (Inflasi dan BI Rate) dan indikator 

sektor keuangan (Jumlah Uang Beredar, Ekspor dan Impor) yang dipakai dalam 

penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan mendeterminasi Kurs 

Referensi Jisdor. Hasil penelitian membuktikan bahwa Inflasi, BI Rate, Jumlah 

Uang Beredar, Ekspor dan Impor berpengaruh signifikan terhadap pergerakan 

Kurs Referensi Jisdor. Hasil menunjukkan bahwa Jumlah Uang Beredar 

merupakan faktor yang paling dominan yang mampu menjelaskan pergerakan 

Kurs Referensi. 

 

Kata Kunci : Inflasi, BI Rate, Jumlah Uang Beredar (M1), Ekspor, Impor, Kurs 

Referensi Jisdor 
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ABSTRACT 

Christina, Widya. 2016. Determination the Reference of Exchange Rate/ Jisdor 

(Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) Period May 2013 - October 2015. 

Minor Thesis. Department Of Economics, Faculty Of Economics And 

Business, Brawijaya University,  Ajeng Kartika Galuh, SE., ME. 

 

Unstable exchange rate (IDR) was a serious problem that must be 

intractable. The movement of the exchange rate need to monitored periodically 

because the exchange rate is one of indicators which presented economic growth 

a country, therefore need to monitoring and research at regular intervals that 

regulator can make improvements monetary policy right on target so that reached 

stabilization of inflation and the exchange rate. This research using secondary 

data in the form of historical reference jisdor exchange rate, Inflation,  BI Rate, 

money of supply, exports and imports from official website Bank Indonesia and 

the Ministry of Trade of the Republic of Indonesian. This reearch uses the 

method estimation regression analysis linear multiple with of runs data using 

Eviews 7. This study attempts to see if indicators macroeconomics (inflation and 

BI Rate) and indicators the financial sector (money supply, exports and imports ) 

worn in this research have an significant to determination of reference jisdor 

exchange rate. The results of research suggests that inflation, BI Rate, money 

supply, exports and imports significant to the movement of reference jisdor 

exchange rate. Results showing that money supply distributed is a most 

dominant can explain the movement of exchange rate reference jisdor. 

 

Key Words : Inflation, BI Rate, Money Supply (M1), Export, Imports, Reference 

Jisdor Exchange Rate. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan berkembangnya masyarakat yang modern maka 

kebutuhan hidup manusia yang sangat tidak terbatas berbanding terbalik dengan 

alat pemuas kebutuhan manusia yang sangat terbatas dan semakin terbatas 

atau langka. Dalam proses pemenuhan tuntutan pola hidup dengan kebutuhan 

yang tak terbatas tersebut, manusia melakukan aktivitas untuk proses 

pemenuhan kebutuhannya dengan proses memproduksi dan menciptakan 

barang tersebut sendiri. Namun dalam hal ini, pemenuhan kebutuhan dengan 

menciptakan kebutuhan sendiri tidak serta merta dilakukan seorang diri, manusia 

membutuhkan bantuan manusia yang lain dalam proses pemenuhan kebutuhan 

tersebut. Bantuan yang diperoleh dari pihak lain tersebut bisa berupa barter 

maupun perdagangan. Perdagangan merupakan aktivitas terbesar yang mungkin 

akan dilakukan dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut. Kegiatan 

perdagangan merupakan proses pertukaran yang memerlukan alat tukar yang 

telah disepakati bersama, yaitu uang. 

Apabila lalulintas perdagangan dapat dilakukan dalam satu negara saja 

maka pembayaran yang sah menggunakan satu jenis mata uang negara yang 

bersangkutan, akan tetapi jika dalam kegiatan perdagangan tersebut terjadi pada 

perekonomian terbuka atau perdagangan antar negara maka akan 

menggunakan dua mata uang yang berbeda dalam transaksi pembayarannya. 

Sampai sekarang ini belum ada mata uang Internasional yang disepakati dalam 

masalah penetapan harga, maka dalam perdagangan yang terjadi di lintas 

negara pihak penjual maupun pembeli harus mengkonversikan mata uang satu 

dengan mata uang yang telah disepakati dalam transaksi tersebut. 
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Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (kurs) pada prinsipnya 

ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut (Levi, 

1996). Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam 

perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara 

permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar yang berpengaruh besar bagi 

neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel makro ekonomi lainnya. 

Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. 

Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut 

memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil (Salvatore, 1997). Indonesia 

menganut sistem perekonomian terbuka akan mengakibatkan perekonomian 

Indonesia semakin dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dunia dan berdampak 

pada perubahan nilai tukar. Indonesia melakukan perdagangan Internasional 

membutuhkan devisa dengan mengkonversikan mata uang nasional dengan 

mata uang kuat (Hard Currency) sebagai bukti pembayaran internasional dan 

dipakai sebagai alat tukar pembayaran internasional yang telah disepakati. 

Gambar 1.1 : Grafik Perkembangan Kurs IDR/USD dan Kurs Referensi 
Jisdor Periode Bulan Agustus 2013 – Bulan Agustus 2015 

 Sumber : Data Bank Indonesia dan Kemendag RI (diolah), 2015 



3 
 

 
  

Untuk memperkecil perbedaan kurs akibat transaksi valuta asing antara 

pelaku pasar baik dalam negeri maupun dari luar, pada pertengahan tahun 2013 

Bank Indonesia meluncurkan Kurs yang menjadi acuan baru, yaitu Kurs 

Referensi atau yang biasa kita sebut Kurs Jisdor (Jakarta Interbank Spot Dollar 

Rate). Referensi merupakan rata – rata tertimbang antara Rupiah dan juga Dollar 

yang benar – benar ditransaksikan oleh semua bank. Selanjutnya, Kurs 

Referensi Transaksi ini merupakan sebuah alternatif memperoleh sumber 

informasi ataupun acuan dalam transaksi valuta asing. 

Keadaan nilai tukar yang tidak stabil akan berpengaruh terhadap arus 

modal atau investasi dan perdagangan Internasional. Dalam kasus ini, 

ketidakstabilan nilai tukar Rupiah atau kurs sangat berpengaruh terhadap 

perekonomian negara Indonesia karena negara Indonesia adalah negara yang 

masih membutuhkan kegiatan impor bahan - bahan baku industri, semakin tinggi 

biaya industri maka akan semakin meningkat pula harga dari barang hasil 

produksi tersebut. Dengan nilai tukar Rupiah yang semakin melemah 

menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil dan rawan timbulnya 

krisis ekonomi yang sangat berdampak pada perekonomian dan juga 

menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang dalam 

negeri.  

Untuk menyikapi masalah melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata 

uang asing yang termasuk dalam kategori hard currency (Dollar AS, 

Poundsterling, Yen dan Deutsche Mark), maka Bank Indonesia membuat sebuah 

kebijakan moneter untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah. Salah satu kebijakan 

yang dikontrol oleh Bank Indonesia adalah menentukan nilai BI Rate atau Suku 

Bunga Acuan Bank Umum untuk menentukan Suku Bunga Deposito dan Suku 

Bunga Kredit. Harapannya, Pengambilan keputusan yang cepat namun tepat 

yang dilakukan Bank Indonesia dalam menentukan besarnya BI Rate 
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memberikan hasil yang signifikan untuk membuat nilai tukar Rupiah menjadi 

stabil ataupun menguat karena BI Rate bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar 

Rupiah dan mengontrol Jumlah Uang Beredar di masyarakat. 

Perubahan nilai tukar membawa konsekuesi terhadap kebijakan moneter 

maupun fiskal. Salah satu dampak yang dirasakan secara langsung apabila 

terjadi depresiasi atau penurunan nilai mata uang ialah pemerintah harus 

membayar hutang luar negeri yan harus dibayarkan oleh pemerintah maupun 

sektor swasta dengan menggunakan cadangan devisa. Proporsi hutang luar 

negeri yang meningkat semakin besar bebannya karena terjadinya pelemahan 

nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Dilihat Kondisi perekonomian 

bangsa Indonesia saat ini khususnya pada posisi nilai tukar Rupiah terjadi 

pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus Rp. 13.000. Pembayaran hutang 

luar negeri akan mengakibatkan cadangan devisa dalam bentuk mata uang asing 

akan semakin menipis. Hal ini tentu saja akan mengganggu pertumbuhan dan 

pembangunan perekonomian negara karena sangat berdampak terhadap 

kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang apabila dibiarkan terjadi terus 

menerus dapat berpotensi terjadinya krisis baik secara ekonomi maupun 

nasional, oleh sebab itu perlu upaya perbaikan dan antisipasi krisis agar 

pertumbuhan ekonomi negara Indonesia dapat berkembang dengan pesat. 

Namun dalam proses pembuatan kebijakan untuk merespon pelemahan nilai 

tukar Rupiah ini diperlukan kajian dan pendekatan agar strategi dan paket 

kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah maupun otoritas moneter dapat 

efektif dan efisien sehingga menjadi lebih tepat sasaran.  

Dengan fenomena tersebut maka sangat penting untuk mengetahui 

pergerakan nilai tukar Rupiah dan faktor yang mempengaruhinya sebagai wujud 

pemantauan perekonomian negara, maka dalam penelitian ini penulis ingin 

memberikan kontribusi penulisan agar bisa menjadi salah satu bahan 
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pertimbangan pembuatan keputusan oleh pemerintah Indonesia, maka penulis 

akan mencoba membuat penelitian dengan judul : “DETERMINASI KURS 

REFERENSI ACUAN TRANSAKSI VALUTA ASING/ JISDOR (JAKARTA 

INTERBANK SPOT DOLLAR RATE) PERIODE MEI 2013 – OKTOBER 2015“ 

1.2. Rumusan Masalah 

 Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar merupakan permasalahan 

utama bagi pemerintah baik secara fiskal maupun moneter khususnya bagi Bank 

Indonesia dalam menjalankan perannya sebagai lembaga yang independen. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji 

dalam penelitian ini adalah “Apa saja yang merupakan variabel – variabel yang 

mendeterminasi Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing/Jisdor?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Bank Indonesia dituntut untuk mengambil keputusan yang tepat dan 

bertindak cepat dalam pembuatan kebijakan ekonomi dan moneter dalam 

menjalankan peran dan tugasnya untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah 

dan tingkat inflasi. Oleh sebab itu, sangat diperlukan respon kebijakan yang 

signifikan yang tertuang dalam berbagai paket dan instrumen kebijakan sebagai 

upaya antisipasi krisis dan proses pertumbuhan ekonomi di tengah fenomena 

pelemahan nilai tukar Rupiah. Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, 

maka dapat disebutkan tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui variabel – 

variabel yang mendeterminasi Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor” 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1) Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Hasil Penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah yang bermanfaat dan 

memperkaya wawasan ilmu pengetahuan khususnya untuk Jurusan Ilmu 

Ekonomi dan Bisnis Progam Studi Keuangan dan Perbankan. 

2) Bagi Perusahaan atau Pemerintah 

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi yang dapat dijadikan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan terutama dalam hal membangun 

kebijakan perekonomian negara. 

3) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi 

moneter dan keuangan terutama dalam hal pengambilan kebijakan moneter. 

4) Bagi Pembaca 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta 

pengetahuan mengenai kebijakan moneter terutama dalam hal pengambilan 

keputusan untuk perkembangan ekonomi Indonesia. Hasil penelitian ini juga 

dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian sejenis kedepannya.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengukuran Indikator Makroekonomi sebagai Salah Satu Upaya 

Antisipasi Krisis 

Kurs, Inflasi, BI Rate, Ekspor Impor, dan Jumlah Uang Beredar adalah 

Indikator Perekonomian Indonesia.  Menurut Bahmohl (2008) menjelaskan ada 

beberapa kegunaan dan manfaat yang diperoleh oleh suatu negara apabila 

negara tersebut memantau dan mengukur besarnya besaran Indikator Ekonomi 

tersebut. Pertama, Indikator Ekonomi diperlukan untuk memberikan sinyal 

kemana ekonomi bergerak Hal ini sangat dibutuhkan oleh semua orang 

berkepentingan memperoleh informasi tersebut, diantaranya adalah pemerintah 

sebagai regulator dan stakeholder, yang nantinya akan menjadi sebuah bahan 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan baru maupun penyusunan rencana 

jangka panjang dan menengah secara nasional. 

Kedua, Indikator Ekonomi sebagai salah satu wujud transparansi data 

pemerintah terhadap publik. Ketiga, selain sebagai salah satu bahan 

pertimbangan dalam pembuatan kebijakan baru, Indikator Ekonomi juga menjadi 

sebuah tolok ukur pembangunan ekonomi di Indonesia. 

Kesimpulannya, Indikator Ekonomi merupakan sebuah acuan yang 

penting yang perlu untuk dianalisis dan dipantau data pergerakannya agar para 

stakeholder dan regulator perekonomian dapat membuat antisipasi kebijakan 

apabila berpotensi menimbulkan krisis yang mungkin akan berdampak terhadap 

perkembangan serta pertumbuhan ekonomi sebuah negara. 
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2.2 Sistem Perekonomian Terbuka dan Sistem Kurs Mengambang Bebas 

pada Negara Indonesia 

Kondisi perekonomian Indonesia dapat dilihat dan dipantau 

perkembangannya melalui sisi internal maupun sisi eksternal. Jika dilihat dari 

kondisi Internal, kondisi perekonomian tercermin dari sektor riil (produksi, 

konsumsi, investsasi, ekspor dan investasi), sektor pemerintah (kebijakan fiskal, 

APBN) dan juga perkembangan pada sektor moneter (otoritas moneter dan 

perbankan). Sedangkan pada sisi Eksternal, perekonomian suatu negara dinilai 

dari perkembangan pada neraca pembayaran yang mempunyai keterkaitan yang 

erat dengan perkembangan pada sektor riil, fiskal dan moneter yang terletak di 

sisi Internal. 

Indonesia dengan sistem perekonomian yang terbuka, berarti Indonesia 

terlibat dalam perdagangan Internasional yang meliputi kegiatan ekspor dan 

impor. Dalam perekonomian terbuka terdapat 4 sektor yang mencakup sebagai 

kriterianya yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, permerintah dan luar negeri. 

Dalam perekonomian terbuka, produsen memiliki wewenang untuk 

menjual dan memasarkan produknya untuk dijual kepada negara – negara lain 

(ekspor) maupun melakukan kegiatan pembelian produk atau komoditas dari luar 

negeri (impor). Kegiatan perdagangan Internasional ini melibatkan 2 mata uang 

yang berbeda, oleh sebab itu pembayarannya menggunakan kurs yang sesuai 

dengan kesepakatan. Selain itu, perdagangan internasional memicu 

perkembangan perekonomian yang semakin tanpa batas, atas dasar kondisi 

inilah maka diperlukan peran dari otoritas moneter untuk mengendalikan agar 

nilai tukar Rupiah negara tetap stabil dengan cara pembuatan kebijakan – 

kebijakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan pada transaksi 

perdagangan negara tersebut baik dalam ruang lingkup nasional maupun 
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internasional. Kesimpulannya, saat ini Indonesia menganut sistem perekonomian 

terbuka dipadukan dengan sistem kurs mengambang bebas jadi pergerakan kurs 

di negara Indonesia dipengaruhi oleh mekanisme pasar internasional yang 

merupakan faktor eksternal diluar fundamental ekonomi bangsa Indonesia. 

2.3 Teori Nilai Tukar 

Ada beberapa teori yang berkaitan dengan proses pembentukan Kurs 

Mata Uang diantaranya ialah : Teori Kesimbangan Penawaran dan Permintaan 

Kurs Mata Uang, Pendekatan Nilai Tukar Rupiah, Konsep Dasar Ekspekatasi 

Emosional dan Rasional dan Teori Perdagangan Internasional. 

2.3.1 Teori Keseimbangan Penawaran dan Permintaan Kurs Mata Uang 

Keseimbangan yang tercermin pada level harga dan kuantitas barang 

dimana kurva permintaan dan penawaran bertemu membentuk titik equilibrium 

merupakan hasil dua kekuatan utama yang saling berinteraksi di pasar, yaitu 

penawaran dan permintaan. Hukum penawaran menyatakan bahwa : ―Semakin 

tinggi tingkat harga maka akan semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan. 

Sebaliknya, apabila tingkat harga semakin rendah maka akan semakin sedikit 

jumlah barang yang ditawarkan‖. Hukum penawaran tersebut tetap berlaku jika 

faktor yang mempengaruhinya bersifat cateris paribus.  

Proses penentuan tingkat harga atau mekanisme pasar merupakan 

sebuah kecenderungan yang bebas terjadinya perubahan harga sampai terjadi 

keseimbangan yaitu saat jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang 

diminta. Teori mekanisme pasar juga menjelaskan bahwa perubahan penawaran 

dan permintaan yang terjadi di pasar menyebabkan perubahan terhadap nilai 

suatu barang. Dengan pendekatan yang sama maka kurs mata uang asing akan 

ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran terhadap suatu mata 

uang yang menyebabkan perubahan kurs mata uang tersebut. Melalui 



 10 
 

 
  

mekanisme permintaan dan penawaran akan dicapai suatu kesepakatan yang 

akan membentuk keseimbangan kurs. 

Secara garis besar teori tersebut menyatakan bahwa kurs mata uang 

merupakan harga dari sebuah mata uang tersebut. Seperti halnya harga suatu 

komoditas, harga suatu mata uang juga ditentukan oleh permintaan dan 

penawaran terhadap mata uang tersebut.  

Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap 

terhadap mata uang asing. Sementara dalam sistem nilai tukar mengambang, 

nilai tukar atau Kurs dapat berubah-ubah setiap saat, tergantung pada jumlah 

penawaran dan permintaan valuta asing relatif terhadap mata uang domestik. 

Setiap perubahan dalam penawaran dan permintaan dari suatu mata uang akan 

mempengaruhi nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Dalam hal pemintaan 

terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka nilai 

mata uang domestik akan menurun. Sebaliknya jika permintaan terhadap valuta 

asing menurun, maka nilai mata uang domestik meningkat. Sementara itu, jika 

penawaran valuta asing meningkat relatif terhadap mata uang domestik, maka 

nilai tukar mata uang domestik meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun, 

maka nilai tukar mata uang domestik menurun.Apabila permintaan terhadap 

suatu mata uang, misalnya permintaan terhadap Rupiah lebih besar dari 

penawarannya, maka nilai Rupiah akan naik. Sebaliknya apabila permintaan 

terhadap Rupiah lebih kecil dari penawarannya maka nilai Rupiah akan turun. 

Kondisi keseimbangan kurs terbentuk ketika jumlah kurs yang diminta sama 

dengan jumlah kurs yang ditawarkan. Hal ini merupakan sebuah proses 

terciptanya nilai mata uang Negara tersebut. 

Teori kuantitatif uang dan penentuan nilai tukar merupakan sebuah 

kombinasi pendekatan moneter dalam teori nilai tukar yang menerangkan bahwa 

secara relatif kurs nominal jangka panjang terbentuk oleh money demand dan 
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money supply domestik. Pada pendekatan moneter menjelaskan bahwa 

penentuan nilai tukar faktor – faktor yang mempengaruhi penawaran dan 

permintaan kurs mata uang sewaktu – waktu dapat berubah maka akan 

mengakibatkan keseimbangan mata uang dapat berubah setiap saat. Semakin 

tinggi nilai USD terhadap Rupiah maka keinginan masyarakat untuk menukarkan 

Rupiah menjadi USD akan semakin berkurang begitu pula sebaliknya apabila 

semakin rendah nilai USD terhadap Rupiah maka akan meningkatkan keinginan 

masyarakat untuk memegang USD karena permintaan terhadap suatu mata 

uang terbalik dengan harganya. 

Dalam konteksnya, penawaran terhadap USD berbanding lurus dengan 

USD tersebut. Apabila USD terdepresiasi Rupiah yang mengakibatkan USD 

semakin murah, maka harga produk – produk yang di impor dari Indonesia 

menjadi semakin mahal (di mata konsumen di Amerika Serikat). Jadi konsumen 

di Amerika serikat akan lebih suka membeli produk dari dalam negeri karena 

lebih murah sehingga akan mengakibatkan penawaran USD menurun. 

Simorangkir dan Suseno (2004) menjelaskan mengenai tiga faktor utama 

yang mempengaruhi permintaan valuta asing. Pertama, faktor pembayaran 

impor. Semakin tinggi impor barang dan jasa, maka semakin besar permintaan 

terhadap valuta asing sehingga nilai tukar akan cenderung melemah. Sebaliknya, 

jika impor menurun, maka permintaan valuta asing menurun sehingga 

mendorong menguatnya nilai tukar. Kedua, faktor aliran modal keluar (capital 

outflow). Semakin besar aliran modal keluar, maka semakin besar permintaan 

valuta asing dan pada lanjutannya akan memperlemah nilai tukar. Aliran modal 

keluar meliputi pembayaran hutang penduduk Indonesia (baik swasta dan 

pemerintah) kepada pihak asing dan penempatan dana penduduk Indonesia ke 

luar negeri. Ketiga, kegiatan spekulasi. Semakin banyak kegiatan spekulasi 

valuta asing yang dilakukan oleh  spekulan maka semakin besar permintaan 
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terhadap valuta asing sehingga memperlemah nilai tukar mata uang lokal 

terhadap mata uang asing. 

Sementara itu, penawaran valuta asing dipengaruhi oleh  dua  faktor 

utama. Pertama, faktor penerimaan hasil ekspor. Semakin besar volume 

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

yang dimiliki oleh suatu negara dan pada lanjutannya nilai tukar terhadap mata 

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

maka jumlah valuta asing yang dimiliki semakin menurun sehingga nilai tukar 

juga cenderung mengalami depresiasi. Kedua, faktor aliran modal masuk (capital 

inflow). Semakin besar aliran modal masuk, maka nilai tukar akan cenderung 

semakin menguat. Aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan 

hutang luar negeri, penempatan dana jangka pendek oleh pihak asing (Portfolio 

investment) dan investasi langsung pihak asing (foreign direct invetment). 

Gambar 2.1 : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Demand dan Supply 

Valuta Asing 

Sumber : Seri Kebanksentralan No.12, Bank Indonesia, 2016 

Sebagaimana diuraikan dalam topik faktor-faktor yang mempengaruhi 

nilai tukar, permintaan dan penawaran valuta asing sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan ekspor dan impor serta aliran modal dari dan ke luar negeri. 
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Dilihat dari faktor yang mempengaruhinya, perkembangan ekspor dan impor 

antara lain dipengaruhi oleh harga relatif antara suatu negara dengan negara 

mitra dagangnya. Semakin tinggi laju inflasi suatu negara dibandingkan dengan 

negara lainnya, maka harga barang ekspor suatu negara akan lebih mahal dan 

dapat menurunkan ekspor serta pada lanjutannya akan menurunkan nilai tukar 

suatu negara. 

Sementara itu, besarnya aliran modal terutama dipengaruhi oleh 

perbedaan suku bunga dalam dan luar negeri (interest rate differential). Semakin 

tinggi perbedaan suku bunga di dalam negeri dibandingkan suku bunga luar 

negeri, maka semakin besar kecenderungan aliran modal masuk ke suatu 

negara. Namun, dalam perkembangannya, ukuran yang digunakan oleh investor 

untuk menempatkan dananya tidak terbatas pada suku bunga nominal, tetapi 

suku bunga riil. Dalam suku bunga riil tersebut, suku bunga nominal telah 

dikoreksi dengan laju inflasi. Selain itu, tingkat resiko juga mempengaruhi 

keputusan investor untuk menanamkan dana di suatu negara. Negara yang 

mempunyai resiko penanaman yang tinggi, pada umumnya cenderung dihindari 

investor. 

2.3.2 Pandangan Teoritis Pendekatan Nilai Tukar Mata Uang Asing 

Besarnya nilai tukar suatu negara terhadap negara yang lain ditentukan 

oleh mekanisme pasar (penawaran dan permintaan valuta asing) dan biasanya 

dipengaruhi juga oleh kondisi perekonomian negara tersebut. Faktor teknikal, 

faktor fundamental dan psikologis yang terakomodasi merupakan implikasi dari 

kondisi ketidakpastian nilai tukar yang sangat fluktuatif dalam perekonomian 

sebuah negara. 

Nilai uang yang terbentuk perubahan nilai tukar yang terjadi dapat 

menyebabkan peningkatan atau menurunkan nilai mata uang domestik terhadap 

mata uang asing yang diistilahkan sebagai berikut: 
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1. Depresiasi adalah peningkatan harga mata uang asing di dalam negeri. Atau 

menurunnya nilai mata uang domestik dikaitkan dengan mata uang asing, 

yang disebabkan karena mekanisme pasar. Istilah lain yang menunjukkan 

penurunan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing adalah 

devaluasi. Devaluasi adalah peningkatan harga mata uang asing di dalam 

negeri. Atau menurunnya nilai mata uang domestik dikaitkan dengan mata 

uang asing, yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah melalui 

kebijakan moneter. 

2. Apresiasi adalah penurunan harga mata uang asing di dalam negeri. Atau 

meningkatnya nilai mata uang domestik dikaitkan dengan mata uang asing. 

Istilah lain yang menunjukkan peningkatan nilai mata uang domestik 

terhadap mata uang asing adalah revaluasi. Revaluasi adalah penurunan 

harga mata uang asing di dalam negeri. Atau meningkatnya nilai mata uang 

domestik dikaitkan dengan mata uang asing yang dilakukan dengan sengaja 

oleh pemerintah melalui kebijakan moneter. 

Teori yang berkaitan dengan nilai tukar atau kurs valuta asing terbagi 

menjadi beberapa pendekatan, yaitu: 

1) Pendekatan Perdagangan atau Elastisitas 

Menurut pendekatan ini, keseimbangan nilai tukar mata uang domestik 

suatu negara terhadap mata uang asing ditentukan oleh keseimbangan nilai 

ekspor dan impor negara tersebut. Misalnya jika nilai impor suatu negara 

melebihi nilai ekspornya atau negara tersebut mengalami defisit neraca 

perdagangan, maka nilai tukar atau harga valas akan naik sehingga mata uang 

domestik mengalami depresiasi. 

Pendekatan ini sangat tergantung pada seberapa responsif (elastis) 

ekspor dan impor terhadap perubahan harganya. Oleh karena itu, pendekatan ini 

juga disebut dengan pendekatan elastisitas. Semakin elastis ekspor dan impor 
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suatu negara terhadap perubahan harganya, maka akan semakin cepat defisit 

neraca perdagangan dapat diperbaiki dan semakin cepat pula nilai tukar yang 

dapat disesuaikan. 

Pendekatan perdagangan atau elastisitas ini menekankan bahwa nilai 

tukar ditentukan oleh perdagangan atau aliran barang dan jasa. Aliran modal 

internasional hanya sebagai faktor yang memberikan respon pasif terhadap 

ketidakseimbangan perdagangan. Pendekatan perdagangan atau elastisitas ini 

lebih sesuai untuk menerangkan penentuan nilai tukar dalam jangka panjang 

daripada dalam jangka pendek. 

2) Pendekatan Moneter (Monetary Approach) 

Berlawanan dengan pendekatan perdagangan atau elastisitas, dimana 

nilai tukar ditentukan oleh aliran dana dalam pasar valuta asing. Pendekatan 

moneter menyatakan bahwa nilai tukar ditentukan dalam proses penyeimbangan 

permintaan dan penawaran mata uang domestik di masing - masing negara. 

Penawaran uang di setiap negara diasumsikan ditentukan secara 

independen oleh otoritas moneter negara yang bersangkutan. Permintaan uang, 

sebaliknya ditentukan oleh tingkat pendapatan riil, tingkat harga dan tingkat suku 

bunga. Semakin tinggi pendapatan riil dan tingkat harga, maka akan semakin 

besar permintaan akan uang karena semakin banyak transaksi yang dilakukan 

sehingga memerlukan uang lebih banyak. Dan semakin tinggi tingkat harga akan 

semakin besar keinginan untuk berinvestasi sehingga semakin sedikit 

permintaan akan uang. 

Misalnya pasar valuta asing berada dalam keseimbangan, kemudian 

pemerintah menambah pasokan uang. Maka, dalam jangka panjang 

penambahan pasokan uang ini akan menyebabkan harga barang-barang di 

dalam negeri naik dan mata uang domestik terdepresiasi. 
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3) Teori Balance of Payment Approach 

Pendekatan ini mendasarkan pada pendapatan bahwa nilai tukar valuta 

ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan terhadap valuta tersebut. 

Adapun alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan penawaran dan 

permintaan adalah Balance of Payment. Dengan menggunakan Balance of 

Payment kita dapat melihat aliran dana masuk dan keluar suatu negara. Dalam 

menggunakan pendekatan ini kita harus berhati–hati melihat data yang ada pada 

Balance of Payment karena tidak jarang data yang tersaji disana memberikan 

gambaran yang biasa terhadap pergerakan mata uang itu sendiri. 

4) Teori Fisher Effect 

Teori ini diperkenalkan oleh irving fisher yang menyatakan bahwa tingkat 

suku bunga nominal di suatu negara akan sama dengan tingkat suku bunga riil di 

tambah dengan tingkat inflasi di negara itu. Menurut Fisher Effect tingkat suku 

bunga nominal di dua negara akan berbeda karena tingkat inflasi mereka 

berbeda. 

5) Teori International Fisher Effect 

Pendapat ini didasari oleh Fisher Effect yang telah dijelaskan di atas 

pendapat ini menyatakan bahwa pergerakan nilai mata uang suatu negara 

dibandingkan negara lain (pergerakan kurs) disebabkan oleh perbedaan tingkat 

suku bunga nominal yang ada di kedua negara tersebut. Misalkan suku bunga 

Amerika adalah 2% sedangkan suku bunga Indonesia adalah 16% maka 

menurut International Fisher Effect mata uang Indonesia dalam hal ini Rupiah 

akan terdepresiasi (turun nilainya) sekitar 16%-2%=14% dibandingkan dengan 

mata uang Amerika (USD). Implikasi dari International Fisher Effect adalah orang 

tidak bisa menikmati dana mereka ke negara yang mempunyai suku bunga 

nominal tinggi karena nilai mata uang negara yang nilai mata uang negara yang 
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suku bunganya tinggi tersebut akan terdepresiasi sebesar selisih bunga nominal 

dengan negara yang mempunyai suku bunga nominal lebih rendah. 

2.3.3 Konsep Dasar Rational Expectation versus Emotional Expectation 

Perilaku Individu sebagai perilaku ekonomi akan melakukan hal yang 

terbaik dengan meggunakan apa yang mereka miliki dengan menggunakan 

seluruh informasi pasar yang relevan dengan mempertimbangkan 2 asumsi 

dasar teori ekspektasi rasional, yaitu : 

1. Perilaku semua pelaku pasar bertindak secara rasional, yaitu mengetahui 

seluruh informasi sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan 

investasi terbaik yang diramalkan dimasa depan 

2. Tingkat upah dan penawaran barang dapat menyebabkan perubahan 

harga. Oleh sebab tersebut, semua jenis pasar akan beroperasi secara 

efisien dan efektif untuk membuat penyesuaian – penyesuaian perubahan 

yang berlaku.  

Di sisi pemerintah, berdasarkan pemikiran ekspektasi rasional, kebijakan 

pemerintah tidak bisa membuat perekonomian menjadi stabil pada kondisi inflasi 

yang tetap berfluktuatif dan pengangguran yang tetap ada namun mulai terlihat 

stabil karena mengikuti pemikiran Keynesian yang tidak berhasil dalam jangka 

panjang sehingga menimbulkan kondisi stagflasi. Ekspektasi Rasional lebih 

menyarankan agar pemerintah tidak membuat kebijakan namun membiarkan 

mekanisme pasar bekerja. 

Dalam sisi emosional, pelaku pasar juga berspekulasi dan motif berjaga – 

jaga untuk memimalisir kerugian daripada hanya bergantung pada mekanisme 

pasar. Perilaku spekulatif pelaku pasar valas tidak hanya mempengaruhi fungsi 

permintaan saja namun juga turut mempengaruhi fungsi penawaran. Sebagai 

contohnya adalah perilaku seorang pengusaha eksportir yang tidak segera 

menukarkan Dollarnya ke dalam bentuk Rupiah dikarenakan ingin mendapatkan 
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keuntungan yang lebih besar dari depresiasi Rupiah akan mengurangi pasokan 

Dollar di dalam negeri, sehingga harga Dollar akan terus menguat terhadap 

Rupiah. 

Tindakan spekulatif dari beberapa para pelaku pasar uang terhadap 

perkembangan moneter dapat mempengaruhi kinerja perekonomian. Perubahan 

ekspektasi terjadi pada spekulasi harga atau inflasi dan nilai tukar. Ekspektasi 

yang berlebihan merupakan salah satu faktor penyebab kehancuran nilai tukar 

mata uang di beberapa negara Asia Tenggara, pasalnya tindakan spekulatif 

tersebut membuat permintaan akan Dollar menjadi naik karena terjadi 

peningkatan harga – harga di atas perkiraan. Peningkatan harga dalam negeri 

mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi daya saing barang – barang 

ekspor di luar negeri sehingga terjadi penurunan kepercayaan masyarakat 

terhadap mata uang domestik negara tersebut. Sementara sikap lembaga 

keuangan internasional seperti IMF terhadap Indonesia telah menjadi salah satu 

faktor yang menjadi standar kepercayaan para pelaku pasar uang internasional 

(IMF), semakin cepat proses bantuan IMF dicairkan maka kepercayaan 

masyarakat terhadap Rupiah akan bertambah tinggi pada batas-batas tertentu. 

Batas-batas yang dimaksud adalah menyangkut jumlah, waktu dan situasi-

kondisi yang setiap saat bisa berubah. 

Selain itu kiblat perekonomian dunia yang sekarang lebih mengarah ke 

'barat' telah menimbulkan ketergantungan dunia ketiga (negara sedang 

berkembang) kepada negara - negara hard currency, seperti Amerika Serikat, 

Inggris, Jerman, Jepang, dll, sehingga kondisi keuangan suatu negara 

berkembang turut dipengaruhi oleh kepentingan politik/ ekonomi negara-negara 

maju dalam mempertahankan status quo-nya di negara tersebut. 

Pada garis besarnya teori Keynes membatasi pada keadaan dimana 

pemilik kekayaan dapat memilih kekayaannya dalam bentuk uang tunai atau 
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saham dan obligasi yang secara emosional dinilai lebih menguntungkan. Namun 

Ekspektasi Emosional sering menjadi latar belakang yang menjadi pemikiran 

dalam pengambilan sebuah kebijakan. Untuk Indonesia dengan sistem 

perekonomian terbuka, faktor – faktor non ekonomi juga akan mempengaruhi 

ekspektasi dan spekulasi pelaku pasar dalam pengambilan sebuah keputusan 

ekonomi.  

2.3.4 Teori Perdagangan Internasional 

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan transaksi atau tukar-

menukar barang dan jasa antarnegara melalui kegiatan ekspor dan impor. 

Ekspor dan Impor merupakan inti dari kegiatan perdagangan Inernasional. 

Perdagangan internasional itu sendiri memliki beberapa jenis sifat, antara lain 

berupa bilateral, regional, maupun multilateral. Perdagangan internasional 

adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan 

penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang 

dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara 

individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan 

pemerintah negara lain. Dalam transaksinya, perdagangan Internasional 

membutuhkan konversi mata uang yang telah disepakati. 

Manfaat perdagangan Internasional diantaranya ialah : 

1. Menjalin Persahabatan Antar Negara 

2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri 

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap 

negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat 

penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, 

setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. 
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3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi 

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh 

keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat 

memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh 

negara lain, tapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor 

barang tersebut dari luar negeri. 

4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan 

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat 

produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi 

kelebihan produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. 

Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan 

mesin-mesinnya secara maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut 

keluar negeri. 

5. Transfer teknologi modern 

Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari  

teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih 

modern. 

6. Membantu menjelaskan arah dan komposisi perdagangan antarnegara, serta 

efeknya terhadap struktur perekonomian suatu negara. 

7. Dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari adanya 

perdagangan internasional (gains from trade). 

8. Dapat mengatasi permasalahan neraca pembayaran yang defisit. 
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Terdapat beberapa teori perdagangan Internasional yang mengalami 

perkembangan dalam menyesuaikan era sekarang ini. Teori – yeori tersebut 

adalah sebagai berikut : 

1. Pandangan Kaum Merkantilisme 

Merkantilisme merupakan suatu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan 

ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran 

suatu negara yang ditujukan untuk memperkuat posisi dan kemakmuran negara 

melebihi kemakmuran perseorangan. Teori Perdagangan Internasional dari 

Kaum Merkantilisme berkembang pesat sekitar abad ke-16 berdasar pemikiran 

mengembangkan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi, dengan 

mengusahakan jumlah ekspor harus melebihi jumlah impor. 

Dalam sektor perdagangan luar negeri, kebijakan merkantilis berpusat pada dua 

ide pokok, yaitu: 

a. Pemupukan logam mulia, tujuannya adalah pembentukan negara nasional 

yang kuat dan pemupukan kemakmuran nasonal untuk mempertahankan 

dan mengembangkan kekuatan negara tersebut; 

b. Setiap politik perdagangan ditujukan untuk menunjang kelebihan ekspor di 

atas impor (neraca perdagangan yang aktif). Untuk memperoleh neraca 

perdagangan yang aktif, maka ekspor harus didorong dan impor harus 

dibatasi. Hal ini dikarenakan tujuan utama perdagangan luar negeri adalah 

memperoleh tambahan logam mulia. 

Dengan demikian dalam perdagangan internasional atau perdagangan luar 

negeri, titik berat politik merkantilisme ditujukan untuk memperbesar ekspor di 

atas impor, serta kelebihan ekspor dapat dibayar dengan logam mulia. Kebijakan 

merkantilis lainnya adalah kebijakan dalam usaha untuk monopoli perdagangan 

dan yang terkait lainnya, dalam usahanya untuk memperoleh daerah-daerah 

jajahan guna memasarkan hasil industri. Pelopor Teori Merkantilisme antara lain 
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Sir Josiah Child, Thomas Mun, Jean Bodin, Von Hornich dan Jean Baptiste 

Colbert. 

2. Teori Keunggulan Mutlak (Absolut Advantage) oleh Adam Smith 

Dalam teori keunggulan mutlak, Adam Smith mengemukakan ide-ide sebagai 

berikut : 

a. Adanya Division of Labour (Pembagian Kerja Internasional) 

Dalam Menghasilkan Sejenis Barang Dengan adanya pembagian kerja, 

suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah 

dibanding negara lain, sehingga dalam mengadakan perdagangan negara 

tersebut memperoleh keunggulan mutlak. 

b. Spesialisasi Internasional dan Efisiensi Produksi 

Dengan spesialisasi, suatu negara akan mengkhususkan pada produksi 

barang yang memiliki keuntungan. Suatu Negara akan mengimpor 

barang-barang yang bila diproduksi sendiri (dalam negeri) tidak efisien 

atau kurang menguntungkan, sehingga keunggulan mutlak diperoleh bila 

suatu Negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang. 

Keuntungan mutlak diartikan sebagai keuntungan yang dinyatakan 

dengan banyaknya jam/hari kerja yang dibutuhkan untuk membuat barang-

barang produksi. Suatu negara akan mengekspor barang tertentu karena dapat 

menghasilkan barang tersebut dengan biaya yang secara mutlak lebih murah 

daripada negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut memiliki keuntungan 

mutlak dalam produksi barang. Jadi, keuntungan mutlak terjadi bila suatu negara 

lebih unggul terhadap satu macam produk yang dihasilkan, dengan biaya 

produksi yang lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi di negara 

lain. 
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Tabel 2.1 : Keuntungan Mutlak (Produksi 1 orang dalam 1 hari kerja) 

Negara 
Harga Kerja per Satuan Ouput 

Dasar Tukar Dalam Negeri Rempah – 
Rempah Elektronik 

Indonesia 50 kg/hari 50 unit /hari 
1 kg rempah - rempah = 1 unit 
elektronik 

China 20 kg/hari 100 unit /hari 
1 kg rempah - rempah = 5 unit 
elektronik 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa Indonesia lebih unggul 

untuk memproduksi rempah-rempah dan China lebih unggul untuk produksi 

elektronik, sehingga negara Indonesia sebaiknya berspesialisasi untuk produk 

rempah-rempah dan negara China berspesialisasi untuk produk elektronik. 

Dengan demikian, seandainya kedua negara tersebut mengadakan perdagangan 

atau ekspor dan impor, maka keduanya akan memperoleh keuntungan. 

Besarnya keuntungan dapat dihitung sebagai berikut : 

a. Untuk negara Indonesia, Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD) 1 kg rempah-

rempah akan mendapatkan 1 unit elektronik, sedangkan China 1 kg rempah-

rempah akan mendapatkan 5 unit elektronik. Dengan demikian, jika Indonesia 

menukarkan rempah-rempahnya dengan elektronik China akan memperoleh 

keuntungan sebesar 4 unit elektronik, yang diperoleh dari (5 unit elektronik – 1 

unit elektronik) 

b. Untuk negara China Dasar Tukar Dalam Negerinya (DTD) 1 unit elektronik 

akan mendapatkan 0,2 kg rempah-rempah, sedangkan di Indonesia 1 unit 

elektronik akan mendapatkan 1 kg rempah-rempah. Dengan demikian, jika 

negara China mengadakan perdagangan atau menukarkan elektroniknya 

dengan Indonesia akan memperoleh keuntungan sebesar 0,8 kg rempah-

rempah, yang diperoleh dari ( 1 kg rempah-rempah – 0,2 kg rempah-rempah). 
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3. Teori Keunggulan Komparatif (Comparative Advantage) oleh David Ricardo 

David Ricardo menyampaikan bahwa teori keunggulan mutlak yang 

dikemukakan oleh Adam Smith memiliki kelemahan, di antaranya sebagai 

berikut. 

a. Bagaimana bila suatu negara lebih produktif dalam memproduksi dua jenis 

barang dibanding dengan Negara lain? 

Sebagai gambaran awal, di satu pihak suatu negara memiliki faktor produksi 

tenaga kerja dan alam yang lebih menguntungkan dibanding dengan negara 

lain, sehingga negara tersebut lebih unggul dan lebih produktif dalam 

menghasilkan barang daripada negara lain. Sebaliknya, di lain pihak negara 

lain tertinggal dalam memproduksi barang. Dari uraian di atas dapat 

disimpilkan, bahwa jika kondisi suatu negara lebih produktif atas dua jenis 

barang, maka negara tersebut tidak dapat mengadakan hubungan pertukaran 

atau perdagangan. 

b. Apakah negara tersebut juga dapat mengadakan perdagangan internasional? 

Pada konsep keunggulan komparatif (perbedaan biaya yang dapat 

dibandingkan) yang digunakan sebagai dasar dalam perdagangan 

internasional adalah banyaknya tenaga kerja yang digunakan untuk 

memproduksi suatu barang. Jadi, motif melakukan perdagangan bukan 

sekadar mutlak lebih produktif (lebih menguntungkan) dalam menghasilkan 

sejenis barang, tetapi menurut David Ricardo sekalipun suatu negara itu 

tertinggal dalam segala rupa, ia tetap dapat ikut serta dalam perdagangan 

internasional, asalkan Negara tersebut menghasilkan barang dengan biaya 

yang lebih murah (tenaga kerja) dibanding dengan lainnya. Jadi, keuntungan 

komparatif terjadi bila suatu negara lebih unggul terhadap kedua macam 

produk yang dihasilkan, dengan biaya tenaga kerja yang lebih murah jika 

dibandingkan dengan biaya tenaga kerja di negara lain. 
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Tabel 2.2 : Keuntungan Komparatif (Jam Kerja per Satuan Output) 

Negara 

Harga Kerja per Satuan 
Ouput 

Dasar Tukar Dalam Negeri 
Rempah – 
Rempah Elektronik 

Indonesia 50 kg/hari 50 kg/hari 1 unit elektronik = 1 unit rempah - rempah 

China 60 kg/hari 100 kg/hari 1 unit elektronik = 0.6 unit rempah - rempah 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2016 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui, bahwa negara China unggul 

terhadap kedua jenis produk, baik elektronik maupun rempah-rempah, akan 

tetapi keunggulan tertingginya pada produksi elektronik. Sebaliknya, negara 

Indonesia lemah terhadap kedua jenis produk, baik rempah-rempah maupun 

elektronik, akan tetapi kelemahan terkecilnya pada produksi rempah-rempah. 

Jadi, sebaiknya negara Jepang berspesialisasi pada produk elektronik dan 

negara Indonesia berspesialisasi pada produk rempah-rempah. Seandainya 

kedua negara tersebut mengadakan perdagangan, maka keduanya akan 

mendapatkan keuntungan. 

Besarnya keuntungan dapat dihitung sebagai berikut. 

a. Di China 1 unit elektronik = 0,6 kg rempah-rempah, sedangkan di Indonesia 

1 unit elektronik = 1 kg rempah-rempah. Jika negara China menukarkan 

elektronik dengan rempah-rempah di Indonesia, maka akan mendapatkan 

keuntungan sebesar 0,4 kg rempah-rempah yang diperoleh dari (1 kg 

rempah-rempah – 0,6 kg rempah-rempah). 

b. Di Indonesia 1 kg rempah-rempah = 1 unit elektronik, sedang di China 1 kg 

rempah-rempah = 1,6 unit elektronik. Jika negara Indonesia menukarkan 

rempah-rempahnya dengan elektronik, maka China akan mendapatkan 

keuntungan sebesar 0,6 unit elektronik yang diperoleh dari (1,6 unit 

elektronik – 1 unit elektronik). 
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Teori yang dikemukakan oleh Kaum Klasik dalam teori perdagangan 

Internasional, berdasarkan atas asumsi berikut ini. 

a) Memperdagangkan dua barang dan yang berdagang dua negara. 

b) Tidak ada perubahan teknologi. 

c) Teori nilai atas dasar tenaga kerja. 

d) Ongkos produksi dianggap konstan. 

e) Ongkos transportasi diabaikan (= nol). 

f) Kebebasan bergerak faktor produksi di dalam negeri, tetapi tidak dapat 

berpindah melalui batas negara. 

g) Persaingan sempurna di pasar barang maupun pasar factor produksi. 

h) Distribusi pendapatan tidak berubah. 

i) Perdagangan dilaksanakan atas dasar barter. 

4. Teori Permintaan Timbal Balik (Reciprocal Demand) oleh John Stuart Mill 

Teori yang dikemukakan oleh J.S. Mill sebenarnya melanjutkan Teori 

Keunggulan Komparatif dari David Ricardo, yaitu mencari titik keseimbangan 

pertukaran antara dua barang oleh dua negara dengan perbandingan 

pertukarannya atau dengan menentukan Dasar Tukar Dalam Negeri (DTD). 

Maksud Teori Timbal Balik adalah menyeimbangkan antara permintaan dengan 

penawarannya, karena baik permintaan dan penawaran menentukan besarnya 

barang yang diekspor dan barang yang diimpor. Jadi, menurut J.S. Mill selama 

terdapat perbedaan dalam rasio produksi konsumsi antara kedua negara, maka 

manfaat dari perdagangan selalu dapat dilaksanakan di kedua negara tersebut. 

Dan suatu negara akan memperoleh manfaat apabila jumlah jam kerja yang 

dibutuhkan untuk membuat seluruh barangbarang ekspornya lebih kecil daripada 

jumlah jam kerja yang dibutuhkan seandainya seluruh barang impor diproduksi 

sendiri. 
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2.4 Overview Kurs Valuta Asing 

Peranan Kurs Valuta Asing terhadap Indonesia sebagai negara 

berkembang sangat penting, karena Kurs Valuta Asing sangat dibutuhkan dalam 

transaksi jual dan beli dalam bentuk penanaman investasi modal maupun yang 

berkaitan secara langsung terhadap utang luar negeri Indonesia. Dari alasan 

inilah mengapa para stakeholder dan regulator secara terus menerus melakukan 

pemantauan dan pembuatan kebijakan yang update dan sesuai dengan kondisi 

perekonomian yang sedang terjadi agar kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap 

valuta asing tetap terjaga. 

Melihat sejarah pada masa lampau, Indonesia pernah mengalami 

fluktuasi kurs valuta asing yang sangat tajam, hal ini tidak terlepas dari pengaruh 

– pengaruh variabel non ekonomi. Penyebab ketidakstabilan nilai tukar Rupiah 

ini merupakan permintaan hutang luar negeri yang begitu tinggi namun tidak 

diimbangi dengan penawaran kurs tersebut. Selain itu, penyebab fluktuasi nilai 

tukar valuta asing ini disebakan juga oleh variabel – variabel fundamental 

ekonomi lain seperti inflasi, tingkat suku bunga, jumlah uang yang beredar di 

suatu negara serta variabel – variabel ekonomi dan non ekonomi lainnya. 

2.4.1 Sejarah Perkembangan Sistem Moneter Internasional 

Pembahasan nilai tukar tidak dapat dilepaskan dari sejarah sistem 

moneter internasional dimana pada awalnya, tujuan pembentukan sistem 

moneter internasional dimaksudkan untuk mempermudah transaksi ekonomi 

antarnegara. Berikut pengelompokan periode sistem moneter Internasional 

tersebut : 

1. Sistem Standar  Emas (1876-1913) 

Sistem standar emas internasional muncul mulai tahun 1870 di Inggris. 

Pemerintah Inggris menetapkan nilai pounsterling dengan emas. Perkembangan 
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industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang 

pada abad 19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini 

diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan Afrika Utara. 

Dengan kejadian-kejadian tersebut sistem standar emas merupakan suatu 

sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak 1970 hingga perang dunia 

pertama. 

Perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem 

pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada 

dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. 

Pemerintah atau Negara yang bersangkutan harus menjaga persediaan emas 

yang cukup untuk menjamin jual-beli emas. Jika pemerintah negara lain juga 

menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan, maka kurs antar dua mata uang 

bisa ditentukan. Nilai emas terhadap barang lain tidak banyak berubah dalam 

jangka panjang, stabilitas nilai uang dan kurs mata uang tidak banyak 

berfluktuasi dalam jangka panjang. 

Standar emas berbeda dengan mata uang fiat (fiat money). Dalam mata 

uang fiat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap 

kemauan pemerintah menjaga integritas menjag mata uang tersebut. Seringkali 

kepercayaan tersebut disalahgunakan. Pemerintah kadang tergoda menerbitan 

uang baru, karena biaya produksi penerbitan tersebut adalah 0 rupiah. Dengan 

menggunakan standar emas, nilai mata uang didasarkan pada emas. 

Pemerintah tidak bisa seenaknya menambah jumlah uang yang beredar , karena 

suplai uang dibatasi oleh supply emas. 

Dengan proses tersebut kurs mata uang bisa terjaga selama negara-

negara di dunia memakai emas sebagai standar mata uangnya. Inflasi yang 

berkepanjangan tidak akan terjadi di dalam situasi semacam itu. Dengan adanya 

Perang Dunia I (1919-1923) serta depresi dunia (1931-1934) negara-negara di 
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Eropa dilanda inflasi serta ketidakstabilan politik. Sistem moneter Internasional 

menjadi kacau. Kekacauan ini menimbulkan kurang kepercayaan dunia terhadap 

Poundsterlling yang masih dikaikan dengan emas. Poundsterlling makin lama 

makin lemah posisinya. Kelemahan ini ditambah keharusan Inggris untuk 

memberi bantuan kepada Jerman. Pada tahun 1931 Inggris menanggalkan 

standar emas dan Poundsterlling jatuh nilainya, diikuti oleh Dollar Amerika. 

2. Periode Perang Dunia (1914-1994) 

Perang dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua 

perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan 

internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925 

(kecuali di Amerika Serikat, yang kembali ke standar emas dalam tahun 1919). 

Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar 

emas, akan tetapi runtuh tahun 1991 pada waktu Depresi Besar. Kemudian 

disusul dengan periode persaingan Devaluasi, ketika negara-negara mencoba 

untuk mengekspor pengangguran mereka (kebijakan mengemis tetangga 

mereka). Tarif, kuota dan pengawasan nilai tukar juga meluas, dengan akibat 

volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya. Kecenderungan 

devlasioner dapat diatasi sepenuhnya suaktu negara-negara dipersenjatai 

kembali untuk perang dunia II. 

3. Periode Kurs Tetap 

Periode ini dimulai dengan  perjanjian Bretton Woods. Melalui  perjanjian 

ini, semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya melaui emas, tetapi 

tidak diharuskan memenuhi konverbilitas mata uang mereka dalam emas. 

Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batas 1% (naik atau turun) dan 

bersedia menjaga kurs tersebut. IMF membantu negara anggotanya dalam 

rangka menjaga kurs mata uangnya. Tekanan spekulasi menyebabkan sistem 

kurs tetap tidak layak lagi dipertahankan. Pasar keuangan dunia sempat tutup 
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selama beberpa minggu dalam bulan Maret 1973. Ketika pasar tersebut dibuka, 

kurs mata uang dibiarkan mengambang sampai ke kurs yang ditentukan oleh 

kekuatan pasar. 

4. Post Bretton Woods 

Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter 

Internasional, yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference, yang 

dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana 

pembuatan sistem moneter. Dua tahun setelah konferensi tersebut, didirikan IMF 

dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. 

Selama periode 1944-1973 Dollar merupakan mata uang yang sangat 

penting dalam lalu lintas pembayaran Internasional. Peranan Dollar ini timbul 

setelah perang dunia II, dusebabkan saat itu terjadi kekurangan Dollar. Negara-

negara Eropa yang sangat memerlukan uang /dana untuk memulihkan keadaan 

ekonominya. Satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat, sehingga Dollar 

banyak diminta. Konsekuensinya, emas menjadi tergeser oleh Dollar. Sebab, 

disamping memiliki tenaga beli yang kuat di Amerika, reserves dalam bentuk 

Dollar akan membelikan penghasilan bunga. Dengan semakin pentingnya fungsi 

Dollar, maka setiap anggota menetapkan perbandingan mata uangnya terhadap 

Dollar, yang kemudian apabila perlu dapat ditukarkan dengan emas. 

DMI beranggotakan 134 negara, diantaranya 10 negara maju mempunyai 

posisi yang sangat kuat di dalam mengambil keputusan. Setiap anggota 

memperoleh jatah/quota, yang harus dibayar 25% dengan emas dan sisanya 

75% dengan mata uangnya. Besarnya quota menentukan hak suaranya serta 

jumlah pinjaman yang dapat diperoleh dari DMI. Dana pertama DMI dengan 

sendirinya 25% terdiri dari emas dan 75% berbagai mata uang negara anggota. 

Pinjaman diberikan kepada dalam mata uang negara lain yang harus di tukar 

dengan mata uang negara  peminjam. 
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5. Sistem semenjak 1973 

Semenjak  1973 sistem moneter Internasional merupakan campuran 

antara kurs tetap dengan kurs berubah-ubah. Mata uang Yen, Dollar Kanada, 

Franc Perancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan 

penawaran. Sering juga penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan 

campur tangan di pasar valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang 

berlebihan. Caranya apabila negara mengalami defisit dalam neraca 

pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah hal ini Bank 

Sentral melakukan tindakan dengan menjual valuta asing. Demikian juga apabila 

surplus di dalam neraca pembayaran, bank sentral membeli valuta asing di pasar 

untuk mengurangi penurunan kurs. Sisitem kurs demikian disebut “managed atau 

dirty” float, sebagai lawan dari “clean” float dimana bank Sentral sama sekali 

tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. 

Lima negara Eropa (Jerman Barat, Belgia, Luxembrug, Swedia, Netherlan 

dan Norwegia) mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di 

antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang 

negara lain. 

Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata 

uangnya dengan Dollar Amerika Serikat sehingga mempunyai mata uang yang 

mengambang. Namun demikian Dollar masih memegang peranan penting dalam 

lalulintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur 

tangan dalam valuta asing oleh Bank Sentral, serta catatan-catatan statistik Dana 

Moneter Internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menggunakan 

dasar mata uang Dollar. 
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2.4.2 Perkembangan Sistem Nilai Tukar di Indonesia 

Menurut Sartono (2003) ada empat sistem nilai tukar yaitu: 

a. Sistem Nilai Tukar Bertingkat 

   Indonesia menggunakan sistem ini pada Oktober 1996 – Juli 1997, salah 

satu tujuan Indonesia menggunakan sistem ini adalah untuk menghadapi 

fluktuasi nilai tukar Rupiah dengan cara mempertahankan maupun meningkat 

daya saing karena adanya Inflasi yang berlebihan mencapai 2 digit pada masa 

tersebut 

b. Sistem Nilai Tukar Tetap 

   Selanjutnya, Indonesia menggunakan sistem nilai tukar tetap dengan 

pertimbangan nilai neraca pedagangan dinilai cukup kuat. Sistem Nilai tukar 

tetap adalah sistem dimana nilai mata uang suatu negara ditentukan tetap 

terhadap mata uang negara lain oleh lembaga otoritas moneter pada negara 

tersebut. Sistem ini memaksa pemerintah untuk selalu menyesuaikan nilai 

tukarnya ke tingkat nilai tukar yang telah ditetapkan apabila terjadi kelebihan atau 

kekurangan penawaran maupun permintaan yaitu dengan cara pembelian 

maupun penjualan devisa. Langkah akhir adalah pendevaluasian mata uang saat 

nilai tukar tidak lagi sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan, Indonesia sendiri 

telah melakukan devaluasi mata uang sebanyak 3 kali pada waktu itu. 

c. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali, 

  Pemerintah mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan 

penawaran valuta asing agar stabilitas moneter dan neraca pembayaran terjaga. 

Dalam sistem ini bank sentral menentukan bahwa mata uangnya boleh bergerak 

dalam rentan tertentu yang telah di tetapkan. Jika mata uang bergerak melebihi 

batas atas dan batas bawah, maka bank sentral akan melakukan intervensi 

dengan membeli atau menjual US Dollar. Selain intervensi secara langsung 

dilakukan pemerintah juga menggunakan instrument lain seperti suku bunga. 
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Sistem ini berlaku di Indonesia sejak November 1978 sampai Agustus 1997, 

pada masa tersebut nilai tukar mata uang Rupiah tidak dikaitkan dengan niai 

tukarnya terhadap US Dollar, namun dilihat dari beberapa mata uang asing atau 

biasa disebut sekeranjang mata uang (basket currencies) 

d. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas, 

 Dalam sistem ini pemerintah tidak lagi berkewajiban untuk melakukan 

intervensi terhadap pergerakkan nilai tukar. Mata uangnya dibiarkan melakukan 

penyesuaian melalui mekanisme pasar. Selain itu sistem ini dapat menghemat 

cadangan devisa negara. Penerapan sistem ini dimaksudkan agar mencapai 

penyesuaian yang lebih berkesinambungan pada posisi eksternal (external 

equiblirium position). Indonesia memberlakukan Sistem Nilai Tukar 

Mengambang Bebas sejak 14 Agustus 1997 hingga saat ini. Awal diterapkannya 

sistem ini, Indonesia mengalami gejolak yang berlebihan (overshooting) karena 

pelemahan yang tajam. Banyak faktor yang mendasari kejadian tersebut, 

diantaranya adalah aksi ambil untung oleh pelaku pasar, tingginya permintaan 

perusahaan domestik maupun pembayaran utang luar negeri yang melebihi 

batas jatuh tempo juga memburuknya perkembangan perbankan nasional. 

Tekanan tersebut juga ditimbulkan oleh Issue Maker dari Thailand mengenai 

currency turmoil. Oleh sebab inilah Bank Indonesia masih melakukan intervensi 

melalui kurs langsung (spot exchange rate) dan kurs berjangka (forward 

exchange rate) untuk membantu menstabilkan nilai tukar Rupiah. Namun 

hasilnya malah menunjukkan nilai tukar Rupiah yang semakin terdepresiasi. IMF 

datang memberikan bantuan terhadap Indonesia untuk kestabilan nilai tukar 

Rupiah, namun nyatanya langkah ini tidak langsung membuahkan hasil. 

Akhirnya, untuk mengamankan cadangan devisa negara Indonesia, Bank 

Indonesia menghapus rentan intervensi tersebut dan selanjutnya menyerahkan 

penuh mekanisme pasar terhadap pembentukan nilai tukar Rupiah. 
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2.4.3 Definisi Kurs Menurut Para Ahli 

Konsep sebuah sistem perdagangan internasional adalah bahwa tiap – 

tiap  negara yang ikut dalam melakukan transaksi perdagangan terlebih dulu 

harus menyamakan sistem pembayaran/moneternya yaitu alat pembayaran. 

Oleh sebab itu, untuk dalam melakukan kegiatan transaksi - transaksi 

perdagangan maka digunakanlah satu acuan alat pembayaran yaitu kurs valuta 

asing. Kurs atau yang biasa disebut nilai tukar bermanfaat menunjukkan 

seberapa besar nominal mata uang Rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh 

mata uang asing. 

Menurut Mankiw (2007) Kurs atau nilai tukar mata uang antara dua 

negara merupakan harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk dalam 

negara – negara yang melakukan saling melakukan transaksi perdagangan 

internasional. Miskhin (2011) menjelaskan bahwa Kurs adalah harga dari mata 

uang satu negara dengan mata uang negara lainnya. 

Sedangkan ahli lain mendefinisikan nilai tukar sebagai berikut : 

“Exchange Rate is the price of nation’s currency  in term of another currency. An 

Exchange Rate thus has two component,the domestic currency and a foreign 

currency, and can be quoted either directly or indirectly” 

Pillbeam (2006) mendefinisikan nilai tukar merupakan harga mata uang 

suatu negara terhadap mata uang negara yang lain. Sedangkan Krugman (2000) 

mempunyai pandangan lain bahwa nilai tukar adalah sebuah mata uang ang 

diukur atau dinyatakan ke dalam bentuk mata uang yang lain. 
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2.4.4 Indikator – Indikator Ekonomi dan Pergerakan Nilai Tukar 

Mankiw (2004) menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mempunyai peran dalam pergerakan nilai tukar dalam jangka panjang. Faktor 

Pertama adalah tingkat harga domestik. Dalam jangka panjang, peningkatan 

harga domestik (Inflasi, peningkatan harga-harga komoditas secara serentak) 

menyebabkan nilai mata uang domestik menjadi terdepresiasi, namun sebaliknya 

nilai mata uang domestik akan terapresiasi apabila terjadi penurunan harga 

domestik. Faktor Kedua adalah tarif dan kuota. Dalam jangka panjang, tarif dan 

kuota menyebabkan nilai uang domestik terapresiasi. Dan Faktor Ketiga adalah 

produktivitas (tercermin dalam GDP/PDB). Dalam jangka panjang, suatu negara 

menjadi lebih produktif menyebabkan nilai uang domestik terdepresiasi. 

Selanjutnya, Faktor Keempat yang mempengaruhi perkembangan nilai tukar 

adalah preferensi antara barang domestik dan luar negeri; dalam jangka 

panjang, permintaan yang meningkat terhadap barang-barang domestik (ekspor 

meningkat) menyebabkan nilai uang domestik terapresiasi, sebaliknya 

permintaan yang meningkat terhadap barang-barang luar negeri (impor 

meningkat) menyebabkan nilai uang domestik terdepresiasi. 

Menurut pandangan para ahli yang lain melalui pendekatan di bidang 

moneter, pada umumnya para ekonom melihat bahwa sebenarnya pergerakan 

kurs disebabkan oleh variabel fundamental ekonomi, yaitu tingkat output riil, 

tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar di suatu negara. Selain variabel 

tersebut, ahli lain juga menambahkan ke dalam model bahwa variabel inflasi juga 

merupakan faktor yang mempengaruhi kurs. 
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2.4.5 Kurs Jisdor sebagai Alternatif Acuan Transaksi Valuta Asing 

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau yang biasa disebut JISDOR 

adalah Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing yang merupakan kurs 

tengah mata uang Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat yang disusun 

berdasarkan oleh Kurs transaksi valuta asing terhadap Rupiah pada antara bank 

di pasar domestik melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap 

Rupiah (SISMONTAVAR) di Bank Indonesia secara real time. 

Jisdor mulai diterbitkan oleh Bank Indonesia sejak 20 Mei 2013 yang 

bertepatan dengan Harga Kebangkitan Nasional, dengan nilai awal sebesar Rp. 

9.760 untuk US $1. Awalnya, Kurs Referensi ini hanya melibatkan 30 bank saja 

yang termasuk bank devisa bahkan diawal pembentukkannya perbankan 

melakukan sebuah kegiatan pelaporan dalam bentuk kuotasi. 

Kegunaan dari Kurs Referensi JISDOR ini adalah sebagai salah satu 

input atau masukan dalam perhitungan kurs transaksi aktual, UKA (Uang Kertas 

Asing) dan juga kurs tengah Bank Indonesia. Di sisi pelaku pasar maupun pihak 

perbankan, kegunaan Kurs Referensi JISDOR dapat digunakan sebagai acuan 

kurs untuk melakukan kontrak perdagangan dan pembayaran secara 

Internasional karena nilai Kurs Referensi ini lebih stabil karena sifatnya yang 

realtime sehingga mempunyai kemungkinan besar bahwa nilainya masih 

merefleksikan kondisi yang benar – benar terjadi secara aktual. 

Angka pada Kurs Referensi JISDOR merepresentasikan nilai rata – rata 

tertimbang antara Rupiah dan Dollar yang merupakan transaksi aktual oleh 

semua bank.  

Berikut merupakan beberapa kegunaan Kurs Referensi JISDOR : 

1. Kurs Jisdor dapat dijadikan suatu masukan untuk menghitung kurs 

transaksi 
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2. Jika suatu bank lainnya maupun pihak ketiga melakukan kontrak terhadap 

pembelian kurs dengan jangka waktu tertentu, Maka Kurs Jisdor dapat 

dijadikan sebagai kurs referensi acuan dalam pembuatan kontrak 

perjanjian yang bersangkutan. 

3. Kurs Jisdor sebagai bagian informasi untuk monitoring perkembangan 

dan pergerakan kurs di pasar. 

2.5 Inflasi dan Pengaruhnya terhadap Perekonomian Indonesia 

Inflasi merupakan kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa yang 

bersifat secara umum dan berlangsung terus menerus. Dari definisi tersebut, 

maka didapatkan 3 komponen yang harus dipenuhi agar suatu keadaan disebut 

inflasi, 3 komponen tersebut adalah : 

a) Kenaikan Harga 

b) Secara Umum 

c) Dan Kejadiannya berlangsung secara terus menerus. 

Terjadinya Inflasi pada suatu negara dapat mengindikasikan bahwa 

negara tersebut juga sedang mengalami penurunan nilai uang. Penyebab yang 

mendorong terjadinya inflasi ialah adanya gap antara kemampuan ekonomi 

masyarakat terhadap keinginan – keinginannya terhadap barang – barang. 

Dalam konteks ini, Gap adalah permintaan masyarakat terhadap barang – 

barang lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang penawaran yang tersedia 

sehingga akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga (Inflationary Gap). 

Pada kondisi yang lain, inflasi dapat timbul apabila jumlah uang beredar 

atau deposito lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang – barang dan 

jasa yang ditawarkan atau karena hilangnya kepercayaan terhadap mata uang 

nasional, sehingga membuat masyarakat lebih suka bertransaksi dengan mata 

uang asing karena dinilai lebih tinggi nilai uangnya yang akan meningkatkan 

daya beli masyarakat terhadap barang hasil produksi luar negeri.Tingkat Inflasi 
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yang terjadi di luar negeri merupakan salah satu faktor pencetak nilai tingkat 

inflasi yang terjadi di dalam negeri (Inflasi Relatif). 

Samuelson dan Nordhaus (2005) mengkategorikan inflasi menjadi 3 

bagian, yaitu : 

1. Low Inflation, 

Inflasi 1 digit atau single inflation, Inflasi yang besarnya di bawah 10% 

2. Galloping Inflation, 

Inflasi yang angka inflasinya mencapai 2 digit atau double digit bahkan 

hingga mencapai 3 digit atau triple digit, nilai inflasi pada jenis ini berkisar 

antara 10% hingga 100% per tahun. 

3. Hyperinflation, 

Kondisi dimana suatu negara mencapai angka inflasi di atas 200% per 

tahun. 

Berdasarkan Sumbernya, Inflasi dapat dibedakan menjadi : 

a. Inflasi karena kenaikan permintaan (Demand-Pull Iinflation) 

 Yaitu kenaikan harga – harga karena tingginya permintaan, namun 

barang yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi jumlah permintaan tersebut. 

Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan untuk beberapa 

komoditas. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkat secara agregat. 

Peningkatan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, 

peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan peningkatan dari 

permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat 

ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. 

b. Inflasi karena biaya produksi (Cost-Pull Inflation) 

  Yaitu Inflasi yang terjadi karena kenaikan harga maupun faktor produksi. 

Kenaikan biaya produksi terjadi karena kombinasi dari 3 faktor yaitu, karena 

keberhasilan serikat buruh dalam menaikan upah atau karena kenaikan bahan 
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bakar, tingginya harga bahan baku atau bahan pengganti dan juga keadaan 

perekonomian sedang berkembang pesat. Kenaikan biaya produksi inilah yang 

membuat produsen harus menaikan harga supaya tetap mendapatkan laba 

sehingga proses produksi dan terus berjalan. 

c. Inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah 

 Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada 

hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah 

barang tetap sedangkan uang beredar bertambah maka harga akan naik. 

Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya karena mencetak 

uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik. 

Uang dapat menimbulkan banyak persoalan dalam kegiatan 

perekonomian uang yang berlebihan akan menimbulkan kenaikkan harga-harga 

yang menyeluruh. Hal ini sesuai  dengn teori kuantitas yang menyatakan bahwa 

tingkat harga ditentukan oleh jumlah uang beredar. Kemudian harga-harga yang 

tinggi dan terus-menerus bukan saja menimbulkan beberapa efek buruk atas 

kegiatan ekonomi, tetapi juga kepada kemakmuran individu dan masyarakat. 

Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai negara 

diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah: 

1. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-

perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa 

2. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah 

3. Kenaikan barang-barang yang diimpor 

4. Penambahan penawaran uang tanpa diikuti oleh pertambahan produksi 

dan penawaran barang 

5. Kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang 

bertanggung jawab. 
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Menurut Alam (2007) akibat-akibat yang ditimbulkan inflasi terhadap 

kegiatan ekonomi masyarakat yaitu sebagai berikut: 

a. Dampak Inflasi terhadap Pendapatan, 

 Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat.perubahan dapat bersifat 

menguntungkan atau merugikan. Pada beberapa kondisi (kondisi inflasi lunak) 

inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para 

pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan tumbuh 

kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namum 

bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap inflasi akan menyebabkan mereka 

rugi karena penghasilan yang tetap itu jika ditukarkan dengan barang dan jasa 

akan semakin sedikit 

b. Dampak Inflasi terhadap Ekspor, 

 Pada keadaan inflasi daya saing untuk barang ekspor berkurang, 

berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. 

Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian 

karena daya saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan jumlah 

penjualan berkurang. 

c. Dampak Inflasi terhadap Minat Orang untuk Menabung, 

 Pada masa inflasi, pendapatan riil para penabung berkurang karena jumlah 

bunga yang diterima menjadi lebih sedikit, karena itu minat masyarakat untuk 

menginvestasikan dananya ke dalam bentu tabungan akan berkurang. 

d. Dampak Inflasi terhadap Kalkulasi Harga Pokok. 

 Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok 

yang pada kasusnya nilainya dapat menjadi terlalu kecil atau bahkan menjadi 

terlalu besar oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur maka tidak dapat 

dipastikan berapa persen perubahannnya pada masa tertentu. Akibatnya, 
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penetapkan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat, sehingga keadaan 

inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian, terutama pada pihak produsen. 

2.6 Kebijakan BI Rate salah satu Stabilitator Keuangan Indonesia 

Indikator makroekonomi yang berfluktuatif menandakan bahwa 

perekonomian Indonesia sedang berkembang. Bank Indonesia sebagai lembaga 

keuangan yang Independen dan juga sebagai otoritas moneter menjalankan 

perannya untuk menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia yaitu stabilisasi 

nilai tukar Rupiah dan tingkat inflasi melalui berbagai instrumen, salah satunya 

yaitu BI Rate. 

Pada pertengahan tahun 2006 Bank Indonesia mulai membuat kebijakan 

baru yaitu Inflation Targeting Framework dengan menggunakan instrumen suku 

bunga. Dengan hal ini, Bank Indonesia akan mengumumkan targt inflasi sebagai 

sasaran akhir dalam perekonomian dan kebijakan moneter yang sedang 

dijalankan. 

Kebijakan dalam mengatur stabilitas inflasi dan nilai tukar dilakukan 

dengan cara publikasi mengenai sasaran inflasi melalui penetapan tingkat Suku 

Bunga Bank Indonesia atau BI Rate diharapkan akan mempengaruhi suku bunga 

pasar uang, suku bunga deposito maupun suku bunga perbankan.  

Perkembangan BI Rate yang tidak wajar tentunya akan berdampak pada 

perekonomian terutama pada sisi perbankan. Menurut Pohan (2008) kondisi 

dimana tingkat suku bunga yang tinggi akan memberikan minat masyarakat 

untuk menabung sehingga jumlah dana yang diterima dari masyarakat akan 

meningkat. Selanjutnya, jika dilihat dari di sisi perbankan, dengan bunga yang 

tinggi bank akan mampu menghimpun dana untuk disalurkan ke dalam dunia 

usaha dalam bentuk kredit. 
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Tingkat suku bunga Bank Indonesia menjadi acuan bagi bank – bank lain 

dalam menetapakan tingkat suku bunga deposito dan pinjaman. Apabila tingkat 

suku bunga deposito dalam negeri relatif lebih tinggi dibandingkan dengan 

tingkat suku bunga di luar negeri, maka masyarakat umum dan investor domestik 

akan antusias untuk menanamkan modalnya di Indonesia dengan ekspektasi 

akan mendapatkan return yang menguntungkan. Namun di sisi pasar modal dan 

keuangan, kenaikan BI rate akan menurunkan nilai IHSG karena para investor 

domestik dan luar negeri beranggapan bahwa ekonomi sedang melambat karena 

adanya penurunan tingkat konsumsi secara nasional. Para Investor berspekulasi 

bahwa apabila tingkat konsumsi domestik maupun impor suatu negara tinggi 

maka hal tersebut akan mencerminkan kondisi perekonomian negara 

bersangkutan sedang dalam keadaan yang baik karena nilainya pengeluaran 

pemerintah naik. Semakin banyak transaksi perdagangan internasional akan 

membawa dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia, salah satunya yaitu 

nilai tukar Rupiah semakin terapresiasi dan akan cenderung stabil. 

BI Rate ditetapkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat 

Dewan Gubernur bulanan dengan mempertimbangkan rekomendasi BI Rate 

sebelumnya dengan mengkaji keadaan ekonomi dan Inflasi pada saat tersebut 

sebagai penetetapan tingkat BI Rate untuk stabilitas perekonomian. BI Rate 

diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui 

pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai 

sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter 

dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight 

(PUAB O/N). 

Penetapan BI Rate sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi. Bank 

Indonesia akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada 

di atas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan 
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menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara 

konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis point (bps). Besar perubahan 

BI Rate dapat 25,50 maupun 75 basis point sesuai dengan situasi moneter yang 

terjadi.  

Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dalam mengurangi Jumlah 

Uang Beredar di masyarakat melalui tingkat suku bunga, dengan suku bunga 

tinggi masyarakat atau nasabah akan cenderung menyimpan uangnya di bank 

dengan imbalan bunga tinggi karena risiko memegang uang lebih rendah dan 

lebih aman. Dalam permintaan uang di Indonesia selain dipengaruhi oleh 

pendapatan nominal juga dipengaruhi suku bunga karena Indonesia belum 

sepenuhnya menganut sistem syariah. 

Suku bunga ditentukan oleh 2 kekuatan, yaitu penawaran tabungan dan 

permintaan investasi modal (terutama pada Sektor Bisnis). Tabungan merupakan 

selisih antara tingkat konsumsi dan tingkat pendapatan. Jika nilai tingkat suku 

bunga (BI Rate) tinggi maka bunga yang diberikan oleh BI kepada bank-bank 

konvensional yang menitip dananya di BI juga akan tinggi dan bank akan 

menyimpan uangnya lebih banyak. Karena tingkat Suku Bunga berperan penting 

sebagai pendorong masyarakat untuk menabung, maka  bank – bank juga akan 

berusaha menarik dana dari nasabah atau masyarakat lebih banyak dengan 

menaikan tingkat suku bunga deposito bank tersebut agar masyarakat dan 

nasabah akan berlomba – lomba menabung sehinga bank tersebut dapat 

menitipkan dananya di BI dengan jumlah yang banyak juga. 

Dengan kondisi suku bunga yang tinggi, maka akan membuat masyarakat 

tertarik untuk menginvestasikan dananya ke dalam bentuk tabungan agar 

mendapat pengembalian yang lebih menguntungkan, sehingga permintaan 
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masyarakat memegang uang tunai berkurang karena beralih pada pengalokasian 

dana ke dalam bentuk portofolio perbankan yang baik berupa deposito maupun 

tabungan. Karena bahwa tinggi dan rendahnya penawaran dana Investasi 

dipengaruhi oleh kondisi tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat Jumlah Uang 

Beredar menurun, tingginya ketertarikan berinestasi tentu juga akan membuat 

minat belanja atau konsumtif masyarakat akan menurun, sehingga harga barang 

dan jasa cenderung akan bergerak stabil dan tidak terjadi dorongan inflasi 

sehingga akan meminimalisir terjadinya krisis keuangan dan perekonomian 

negara akan bertumbuh. 

Berikut merupakan fungsi suku bunga (Sunariyah, 2004) adalah : 

1. Sebagai pemantauan dan pengontrolan Jumlah Uang Beredar 

2. Merupakan daya tarik bagi para penabung dan investor yang mempunyai 

dana lebih 

3. Sebagai alat moneter dengan tingkat suku bunga yang disesuaikan, hal ini 

dimaksudkan agar penawaran dan permintaan Jumlah Uang Beredar dapat 

dikendalikan. Salah satu caranya ialah apabilla pemerintah mendukung 

pertumbuhan pada sektor properti, maka pemerintah akan memberikan 

tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor lain agar 

para pemain pada sektor properti akan meminjam dana ke Bank. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga 

(pinjaman dan simpanan) adalah sebagai berikut : 

1) Kebutuhan dana 

Apabila bank kekurangan dana sementara permohonan pinjaman 

meningkat maka yang dilakukan oleh bank tersebut agar dana cepat terpenuhi 

yaitu dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga 

simpanan secara otomatis akan meningkatkan suku bunga pinjaman. 
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2) Persaingan Dalam memperebutkan dana simpanan, 

Selain faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus 

memperhatikan pesaing. Dalam jika ingin cepat memperoleh kebutuhan dana, 

maka suku bunga untuk simpanan harus lebih besar dari suku bunga pesaing. 

Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus lebih kecil dari suku bunga 

pesaing. 

3) Kebijakan Pemerintah 

Penetapan tingkat suku bunga, baik bunga simpanan atau suku bunga 

deposito maupun bunga pinjaman atau suku bunga agunan suatu bank yang 

beredar di masyarakat tidak boleh melebihi tingkat suku bunga yang telah 

ditentukan dan di tetapkan oleh pemerintah yaitu suku bunga Bank Indonesia 

atau BI Rate. 

4) Harga laba yang diinginkan 

Sesuai dengan target yang diinginkan besar, maka tingkat suku bunga 

besar dan sebaliknya. 

5) Jangka waktu 

Semakin panjang jangka waktu pinjaman maka juga akan semakin tinggi 

bunganya, pernyataan ini disebabkan karena kemungkinan resiko dimasa akan 

datang besar nilainya. 

6) Kualitas jaminan 

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga pinjaman 

yang dibebankan dan sebaliknya. 

7) Reputasi perusahaan 

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh pinjaman sangat 

menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena 

biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan resiko pinjaman macet 

dimasa mendatang relatif kecil dan sebaliknya. 
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8) Hubungan baik. 

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya berdasarkan keaktifan dan 

loyalitas terhadap pihak bank yaitu nasabah utama dan 22 nasabah biasa. 

Nasabah utama biasanya memiliki hubungan baik dengan pihak bank, 

sehingga dalam penentuan suku bunga juga akan berbeda dengan nasabah 

biasa. 

9) Jaminan pihak ketiga 

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima 

pinjaman, biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid baik dari 

segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, 

maka bunga yang dibebankanpun berbeda. 

10) Permintaan Pinjaman 

Permintaan pinjaman perbankan mencerminkan keadaan dimana ada 

pihak tertentu yang membutuhkan dana. Pihak-pihak yang mengalami defisit 

tersebut misalnya rumah tangga, pemerintah dan perusahaan. 

Ramirez dan Khan (1999) menjelaskan bahwa ada 2 Faktor yang 

menentukan nilai suku bunga, yaitu faktor internal (pendapatan nasional, jumlah 

uang beredar dan inflasi) dan faktor eksternal (suku bunga luar negeri dan 

perubahan nilai valuta asing yang diduga). Asumsi ini berarti bahwa tingkat 

bunga dalam negeri dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia  sehingga membentuk 

suku bunga relatif. 

2.7 Jumlah Uang Beredar Wujud Kewajiban Sistem Keuangan Domestik 

Jumlah Uang Beredar (JUB) adalah uang yang berada di tangan 

masyarakat. Namun definisi ini mengalami perkembangan dan perluasan arti 

seiring dengan  arti seiring dengan perkembangan yang terjadi pada sebuah 
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negara. Definitif JUB pada negara maju lebih luas dibandingkan dengan negara 

yang sedang berkembang seperti Indonesia. 

Bank Indonesia menjelaskan bahwa uang yang beredar merupakan 

kewajiban bagi sistem keuangan atau moneter terhadap sektor swasta domestik. 

Di negara Indonesia, ada 3 klasifikasi uang beredar, yaitu : 

a. Uang Primer atau Uang Inti (M0) 

Yaitu uang tunai (kartal) yang dipegang oleh masyarakat dan Bank 

Umum, ditambah dengan saldo rekening giro atau cadangan milik Bank 

Umum dan masyarakat di Bank Indonesia yang terdiri dari uang kartal 

dan uang giral (demand deposit). 

b. Uang Beredar dalam arti sempit atau Narrow Money (M1) 

Yaitu kewajiban sistem moneter terhadap swasta domestik yang terdiri 

dari uang kartal (C) dan uang giral (D) 

c. Uang Beredar dalam artian luas atau Broad Money (M2) 

Yaitu kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang 

terdiri dari uang kartal (C), uang giral (D), dan uang kuasi (T). T 

merupakan tagihan yang berada di Bank Umum yang sewaktu – waktu 

dapat digunakan sebagai alat pembayaran. M2 ini disebut juga sebagai 

likuditas perekonomian yang terdiri dari M1 ditambah dengan kuasi atau 

deposito berjangka (time deposit). 

Sementara ahli lain menambahkan dengan M3, yang terdiri dari M2 

ditambah dengan semua deposito pada lembaga-lembaga keuangan non bank.  

Uang primer atau uang inti atau reserve money, Insukindro (1993) 

menjelaskan bahwa M0 merupakan kewajiban otoritas moneter (Bank 

Indonesia), yang terdiri atas uang kartal yang berada di luar Bank Indonesia dan 

Kas Negara, dan rekening giro Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) dan sektor 

swasta (perusahaan maupun perorangan) di Bank Indonesia.  
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Dengan demikian, uang kartal yang dipegang oleh pemerintah, dalam 

bentuk kas pemerintah atau kas negara, dan simpanan giral pemerintah pada 

Bank Indonesia, tidak termasuk ke dalam kategori komponen dari uang primer. 

Uang beredar dalam arti sempit, secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa uang beredar dalam arti sempit adalah seluruh uang kartal dan uang giral 

yang ada di tangan masyarakat. Sedangkan uang kartal milik pemerintah (Bank 

Indonesia) yang disimpan di bank-bank umum atau bank sentral itu sendiri, tidak 

dikelompokkan sebagai uang kartal. 

Sedangkan uang giral merupakan simpanan rekening koran (giro) 

masyarakat pada bank-bank umum. Simpanan ini merupakan bagian dari uang 

beredar, karena sewaktu-waktu dapat digunakan oleh pemiliknya untuk 

melakukan berbagai transaksi. Namun saldo rekening giro milik suatu bank yang 

terdapat pada bank lain, tidak dikategorikan sebagai uang giral. 

Uang beredar dalam arti luas, uang beredar merupakan penjumlahan 

dari M1 (uang beredar dalam arti sempit) dengan uang kuasi atau deposito 

berjangka. Uang kuasi atau near money adalah simpanan masyarakat pada bank 

umum dalam bentuk deposito berjangka (time deposit) dan tabungan. Uang 

kuasi diklasifikasikan sebagai uang beredar, dengan alasan bahwa kedua bentuk 

simpanan masyarakat ini dapat dicairkan menjadi uang tunai oleh pemiliknya, 

untuk berbagai keperluan nasabah atau pemilik tabungan sesuai dengan 

transaksi yang dilakukan. 

Seperti telah dikatakan sebelumnya bahwa dasar terciptanya uang 

beredar adalah karena uang inti atau uang primer. Dengan demikian, besarnya 

uang beredar ini sangat dipengaruhi oleh besarnya uang inti yang tersedia. 

Boediono (1993) menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi 

besarnya uang inti atau uang primer, yaitu : 
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1. Keadaan neraca pembayaran (surplus atau defisit); 

Apabila neraca pembayaran mengalami surplus, berarti ada devisa yang 

masuk ke dalam negara, hal ini berarti ada penambahan jumlah uang 

beredar. Demikian pula sebaliknya, jika neraca pembayaran mengalami 

defisit, berarti ada pengurangan terhadap devisa negara. Hal ini berari ada 

pengurangan terhadap jumlah uang beredar. 

2. Keadaan APBN (surplus atau defisit); 

Apabila pemerintah mengalami defisit dalam APBN, maka pemerintah 

dapat mencetak uang baru. Hal ini berarti ada penambahan dalam jumlah 

uang beredar. Demikian sebaliknya, jika APBN negara mengalami surplus, 

maka sebagian uang beredar masuk ke dalam kas negara. Sehingga 

jumlah uang beredar semakin kecil. 

3.  Perubahan kredit langsung Bank Indonesia; 

Sebagai penguasa moneter, Bank Indonesia tidak saja dapat memberikan 

kredit kepada bank-bank umum, tetapi BI juga dapat memberikan kredit 

langsung kepada lembaga-lembaga pemerintah yang lain seperti 

Pertamina, dan badan usaha milik negara (BUMN) lainnya. Perubahan 

besarnya kredit langsung ini akan berpengaruh terhadap besar kecilnya 

jumlah uang beredar. 

4.  Perubahan kredit likuiditas Bank Indonesia. 

Sebagai banker’s bank, Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas 

kepada bank-bank umum. Sebagai contoh, ketika terjadi krisis ekonomi 

sejak tahun 1997 lalu, Bank Indonesia memberikan kredit likuiditas dalam 

rangka mengatasi krisis likuiditas bank-bank umum, yang jumlahnya 

mencapai ratusan trilyun Rupiah. Hal ini berdampak pada melonjaknya 

jumlah uang beredar. 
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Di samping itu, adanya pinjaman luar negeri, kebijakan tarif pajak, juga 

dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah uang beredar pada suatu negara. 

2.8 Kegiatan Ekspor Impor pada Pasar Internasional 

Cikal Bakal timbulnya Ekspor dan Impor adalah karena tidak ada suatu 

negarapun yang mampu menghasilkan semua barang dan jasa untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk negara itu sendiri. Oleh sebab itu, negara tersebut 

memerlukan impor barang dan jasa sesuai kebutuhannya pada negara lain. 

Setiap negara yang melakukan ekspor dan impor terhadap barang dan jasa 

melakukan transaksi perdagangan dalam lalulintas perdagangan internasional. 

Samuelson dan Nordhaus (2005), Setiap negara yang termasuk ke dalam 

pelaku pasar perdagangan Internasional akan berusaha untuk mencapai 

keuntungan atau surplus perdagangan yaitu kelebihan ekspor atas impor dan 

menghindari defisit yaitu kelebihan impor terhadap ekspor. 

Ekspor merupakan bagian penting dalam perdagangan Internasional, 

penjualan dan pembelian barang dan jasa pada tiap negara mempunyai syarat 

dan ketentuan masing – masing termasuk cara penanganannya sesuai dengan 

kebijakan negara – negara yang bersangkutan. Secara garis besar, 2 barang 

yang diekspor oleh Indonesia yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan 

nonmigas. Yang termasuk ke dalam kategori nonmigas adalah hasil perikanan 

dan kelautan, hasil pertanian dan perkebunan, hasil industri dan hasil tambang 

nonmigas. Di Indonesia mempunyai syarat dan ketentuan yang cukup rumit 

untuk ekspor pada komoditas di sektor pertanian dan juga sektor perikanan, 

namun dalam perkembangan terakhir ini pemerintah telah membantu dalam 

memberikan kemudahan kepada setiap perusahaan untuk mengekspor hasil 

pertanian dan perikanannya pada pasar Internasional. 

Banyak keinginan yang tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang 

terbatas merupakan faktor utama terjadinya ekspor. Selain itu, terjadinya 
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kegiatan ekspor tentunya beralaskan oleh beberapa kebutuhan dan 

pertimbangan perekonomian yang lainnya. Berikut merupakan faktor yang 

menjadi alasan perkembangan ekspor suatu negara : 

1. Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan Luar Negeri 

Kebijakan pemerintah dalam mempermudah kegiatan ekspor akan menarik 

eksportir untuk menambah barang dan jasa yang akan diekspor. Kemudahan 

yang diberikan pemerintah untuk hal ini diantaranya ialah penyerdehanaan 

prosedur ekspor, pengapusan berbagai biaya ekspor, penyediaan sarana dan 

prasarana ekspor. 

2. Keadaan pasar di Luar Negeri 

Kekuatan permintaan dan penawaran barang dan jasa yang menjadi produk 

ekspor juga sangat berpengaruh terhadap harga barang dan jasa tersebut. 

Seperti Hukum Permintaan dan Penawaran, apabila jumlah barang yang 

diminta di pasar Internasional lebih banyak daripada jumlah barang yang 

diproduksi atau ditawarkan maka harga akan cenderung naik, kondisi ini akan 

mendorong minat eksportir untuk menambah jumlah produk ekspornya. 

3. Keluwesan dan kelincahan eksportir untuk membaca serta memanfaatkan 

peluang yang terjadi di pasar 

Eksportir harus pandai membaca dan memanfaatkan peluang pasar 

Internasional, dengan keterampilan ini para eksportir akan menjadi lebih 

tinggi daya saingnya karena dapat mengekspansi wilayah pasar yang 

menjadi target sasaran ekspornya. 

Selain memberikan kemudahan bagi para eksportir, pemerintah juga 

tetap melakukan intervensi untuk kegiatan ekspor tersebut dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai berikut : 
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1. Menambah macam barang Ekspor 

Misalnya di Indonesia, pada sektor perkebunan apabila pada waktu yang 

lampau hanya terjadi eskpor kelapa sawit, maka selanjutnya pemerintah 

menambah keanekaragaman produk ekpor tersebut menjadi kelapa sawit 

dan minyak kelapa sawit. 

2. Memberikan sarana dan prasarana kepada produsen barang ekspor 

Agar jumlah ekspor meningkat, pemerintah harus menambahkan fasilitas 

kepada produsen barang ekspor. Salah satu caranya ialah memperbanyak 

barang produksi tersebut dengan harga yang lebih murah. 

3. Mengontrol dan mengendalikan produk ekspor di Dalam Negeri atau Lokal 

Pemerintah mengendalikan agar harga barang yang diekspor ke 

perdagangan Internasional lebih murah harganya untuk masyarakat lokal 

dengan menekan laju inflasi dan menurunkan tingkat bunga pinjaman yang 

lebih rendah. Maka hal ini mempermudah eksportir untuk memperoleh modal 

sebagai langkah untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang 

diekspornya. 

4. Menciptakan sebuah iklim usaha yang kondusif dan relevan 

Cara yang ditempuh oleh pemerintah agar iklim usaha tetap kondusif dan 

relevan ialah dengan penyerderhanaan prosedur ekspor barang dan jasa. 

5. Mengendalikan nilai tukar Rupiah 

Dengan banyaknya kegiatan pada perdagangan internasional, memaksa 

pelaku pasar untuk menggunakan kurs valuta saing dalam perdagangannya, 

jumlah kuota yang diekspor maupun diimpor tentunya berpengaruh terhadap 

fluktuasi nilai tukar Rupiah negara tersebut karena pembayaran dalam 

transaksi perdagangan Internasional menggunakan mata uang asing sesuai 

dengan kesepakatan sehingga pelaku perdagangan baik akan 

mengkonversikan mata uang negaranya ke dalam mata uang yang telah 
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disepakati, oleh sebab itu pemerintah melakukan banyak intervensi terhadap 

perdagangan internasional agar perdagangan ekspor maupu  impor dapat 

berjalan namun disisi lain, kestabilan nilai tukar Rupiah tetap terjaga. 

6. Pembuatan Perjanjian Dagang Internasional 

7. Peningkatan Promosi dagang di Luar Negeri 

8. Penyuluhan dan Sosialisasi kepada pelaku pasar 

Sedangkan Impor merupakan proses pembelian. Impor Barang dalam 

jumlah yang besar pada umumnya membutuhkan intervensi dari Pemerintah 

yaitu urusan Bea dan Cukai dari penerima maupun pengirim berupa 

pembebanan tarif dan kuota. 

Selain Ekspor, Peran Impor juga sangat penting dalam Perdagangan 

Internasional. Jika suatu barang dan jasa dari sebuah instansi perusahaan 

menjual produknya secara nasional atau lokal mereka akan mendapat 

keuntungan harga yang lebih murah dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan 

pasokan barang da jassa yang tersedia di dalam negeri. 

Tarif dan Kuota merupakan faktor penting yang memberikan pengaruh 

terhadap Impor. Pemerintah akan mengenakan tarif atau pajak yang dibebankan 

terhadap barang dan jasa yang diimpor kepada pihak importir, yang kemudian 

pihak importir akan membebankan pajaknya kepada konsumen dengan cara 

menaikkan harga barang dan jasa produk impor tersebut. Hal ini dilakukan agar 

pihak importir tetap memperoleh keuntungan walaupun ada pembebanan tarif 

pajak atas barang dan jasa yang menjadi produk impor tersebut. 

Peran pemerintah terhadap Impor yang lain ialah Pemerintah akan 

membatasi jumlah atau kuota barang yang dapat diimpor. Dengan kuota yang 

terbatas, diharapkan penggunaan mata uang asing dalam transaksi pembayaran 

pada perdagangan Internasional dapat ditekan, sehingga nilai tukar Rupiah stabil 

dan diharapkan bisa menguat atau terapresiasi. 
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Pembatasan kegiatan impor ini mempunyai dampak yang positif bagi 

perekonomian dan kehidupan masyarakat negara tersebut, anatara lain : 

1. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap produk buatan dalam negeri 

2. Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri 

3. Mengurangi ketergantungan masyarakat dalam negeri untuk menggukan 

barang – barang hasil impor dari luar negeri 

4. Memperkuat dan menjaga kestabilan posisi neraca perdagangan 

Berikut merupakan beberapa dampak negatif dari pembatasan kuota impor : 

1. Jika ada aksi balas membalas pembatasan kuota impor maka keadaan pasar 

perdagangan internasional akan pasif, hal ini akan berpegaruh terhadap 

perekonomian negara yang bersangkutan 

2. Produsen dalam negeri merasa tidak punya pesaing maka mereka akan 

cenderung kurang efesien dan maksimal dalam mutu saat memproduksi 

barang. 

Salah satu dorongan yang mendasari masyarakat melakukan kegiatan 

impor ialah karena harga di luar negeri lebih murah dibandingkan harga di dalam 

negeri. Harga yang lebih murah tersebut terbentuk karena : 

1. Negara pengahasil mempunyai sumber daya yang lebih banyak 

2. Negara penghasil bisa meproduksi barang dengan biaya produksi yang 

lebih rendah 

3. Negara produksi mampu menhasilkan barang dengan kuantitas yang 

lebih banyak. 
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2.9 Konsep Hubungan Antar Variabel 

Konsep hubungan variabel ialah kajian secara teoritis ekonomi dan 

penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen yang akan diteliti. 

2.9.1 Hubungan Inflasi dengan Kurs 

Definisi Inflasi merupakan sebagai suatu proses kenaikan harga – harga 

yang berlaku dalam perekonomian Sukirno (2004) dan diperkuat oleh pernyataan 

Eachern (2000) yang menyatakan bahwa Inflasi adalah kenaikan secara terus 

menerus dalam rata – rata tingkat harga. 

Melihat dari definisi Inflasi menurut para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

Inflasi mengandung sebuah makna, antara lain : 

1. Terdapat kecenderungan kenaikan harga – harga komoditas secara 

serentak  yang terus melaju naik 

2. Kenaikan harga bukan terjadi pada suatu komoditas tertentu saja 

melainkan terjadi pada beberapa tingkat komoditi secara umum 

3. Kenaikan harga tersebut berlansung secara berkelanjutan 

Adapun salah satu penyebab dari terjadinya inflasi adalah karena adanya 

kenaikan pada jumlah permintaan suatu komoditas yang tidak diimbangi dengan 

kenaikan jumlah penawaran terhadap komoditas tersebut dengan faktor lain 

dianggap tetap (cateris paribus) sehingga menyebabkan kurva permintaan 

bergeser ke kanan. 

Akibat dari perubahan kenaikan tingkat harga tersebut membuat 

komoditas di Indonesia yang meroket dan lebih mahal dibanding dengan harga 

komoditas yang sama pasokan dari luar negeri, contohnya Amerika yang 

cenderung lebih murah. Kejadian ini akan berdampak pada peningkatan 

permintaan masyarakat pada barang – barang impor dari Amerika yang diikuti 
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juga dengan melonjaknya permintaan masyarakat umum untuk mengkonsumsi 

US Dollar.  

Jadi pada dasarnya kenaikan tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan 

perekonomian, namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang tinggi dapat 

memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga 

barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Harga 

yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing barang domestik di pasar 

Internasional. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang relatif 

lebih murah. Hal ini berdampak pada turunnya nilai ekspor dan naiknya nilai 

impor. Transaksi terhadap barang dan jasa impor membutuhkan konversi mata 

uang domestik menjadi mata uang asing. Meningkatnya permintaan terhadap 

mata uang asing cenderung melemahkan mata uang domestik. 

Dengan kata lain, kenaikan tingkat inflasi akibat kenaikan harga secara 

serentak cenderung menurunkan daya saing produk domestik dibandingkan 

dengan produk dari luar negeri dan melemahkan nilai mata uang domestik. 

Kenaikan Inflasi domestik akan membuat masyarakat domestik cenderung 

memilih produk impor karena harga barang di luar negeri relatif lebih murah, oleh 

sebab itu kenaikan permintaan US Dollar semakin lama akan menyebabkan 

penawaran Dollar semakin sedikit dan mengalami Dollar mengalami kelangkaan, 

sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh Dollar akan semakin 

mahal. Kondisi Inflasi domestik yang lebih tinggi dari Inflasi di luar negeri 

membuat mata uang suatu negara melemah atau terdepresiasi. 
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2.9.2 Hubungan BI Rate dengan Kurs 

Sejak Awal tahun 2005 tepatnya pada bulan Juli,  Bank Indonesia 

menggunakan mekanisme BI Rate (Suku Bunga BI/Suku Bunga Acuan), yaitu 

Bank Indonesia akan mengumumkan target dari tingkat suku bunga yang 

diinginkan oleh Bank Indonesia untuk pelelangan dalam kurun waktu tertentu. BI 

Rate yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ini akan digunakan sebagai Suku 

Bunga Acuan para pelaku pasar dalam menentukan suku bunga tabungan dan 

suku bunga kredit. 

Bank Indonesia menjelaskan bahwa BI Rate merupakan suku bunga 

acuan yang mencermikan sikap atau stance kebijakan moneter yang telah 

ditetapkan oleh Bank Indonesia yang selanjutnya akan diumumkan kepada 

publik. BI Rate merupakan salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk 

mengontrol jumlah uang beredar dan menjaga kestabilan tingkat nilai tukar 

Rupiah. 

Bank Indonesia memerankan perannya sebagi lembaga keuangan yang 

independen yang salah satu tugasnya adalah menstabilkan nilai tukar Rupiah 

dengan menaikan maupun menurunkan BI Rate. Saat terjadi kenaikan tingkat BI 

Rate, sasaran Bank Indonesia yaitu agar masyarakat akan lebih berminat untuk 

menginvestasikan dananya ke dalam bentuk Rupiah di pasar uang untuk di 

tabung.  

Jika BI Rate mengalami kenaikan maka hal ini akan berdampak pada 

sektor riil dan sektor keuangan, dampak yang ditimbulkan akibat kenaikan BI 

Rate adalah : 

1. Kenaikan BI Rate akan menaikan suku bunga kredit yang akan 

berdampak pada sektor properti karena sebagai besar konsumen pada 

sektor ini menggunakan KPR. Sehingga mampu menjadi penyebab 

penjualan properti akan menurun. 
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2. Akibat kenaikan suku bunga kredit maka akan menyebabkan aktifitas 

bisnis pada sektor riil akan berkurang pada beberapa bulan ke depan  

3. Kenaikan BI Rate akan diikuti oleh kenaikan pada suku bunga perbankan, 

namun kenaikan ini terjadi pada tempo yang berkala 

4. Pasar modal dan pasar uang menilai negatif atas kenaikan BI Rate. Dari 

sisi pasar modal, kenaikan BI Rate akan menyebabkan IHSG menurun 

karena keluarnya dana asing. Dari sisi mata uang domestik, kenaikan BI 

Rate akan berdampak pada melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika 

Kenaikan BI Rate pada umumnya akan mendorong masyarakat untuk 

menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dana di bank. 

Penurunan tingkat konsumsi oleh masyarakat tentunya akan memperlambat 

pertumbuhan perekonomian Negara yang bersangkutan, maka dari sisi investor 

asing berspekulasi bahwa menanamkan modalnya ke dalam bentuk Rupiah 

dinilai akan cukup berisiko sehingga menyebabkan keluarnya modal asing dan 

akan berdampak pada nilai Rupiah yang akan menjadi terdepresiasi. 

2.9.3 Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Kurs 

Total jumlah uang yang beredar pada suatu perekonomian secara teoritis 

diwujudkan dalam M1, M2, dan M3 yang menurut Salvatore (1997) yang 

dimaksud dengan M1 adalah semua uang kartal dan uang giral, dimana uang 

kartal adalah uang kertas dan koin yang dicetak dan diedarkan oleh bank sentral. 

Sedangkan uang giral adalah uang yang diciptakan oleh bank umum melalui 

lintas giral. M2 adalah M1 ditambah tabungan dan berbagai macam deposito 

yang berjangka pendek. Sedangkan M3 adalah M2 ditambah beberapa 

komponen seperti sertifikat deposito. Dalam pendekatan moneter yang 

mendasarkan kebijakan kurs mengambang bebas, menyatakan bahwa nilai tukar 
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aktual mata uang dari suatu negara dalam satuan mata uang negara lain 

ditentukan oleh pertumbuhan penawaran uang dan permintaan uang. 

Jumlah uang beredar yang berlebihan dalam suatu negara akan 

menyebabkan nilai tukar mata uangnya melemah (depresiasi), hal itu 

dikarenakan tidak diimbangi dengan permintaan yang sesuai.  

Salvatore (1997) menyebutkan sebaliknya jika permintaan akan mata 

uang lebih besar daripada jumlah kenaikan penawaran uang, maka nilai tukarnya 

akan menguat atau terapresiasi. Penjelasan yang relevan mengenai masalah ini 

adalah apabila jumlah uang beredar di suatu negara berlebihan maka akan 

mengakibatkan masyarakat akan membelanjakan kelebihan uang ini ke dalam 

bentuk pembelian surat berharga yang menyebabkan adanya aliran modal keluar 

(capital outflow) sehingga permintaan valas akan naik yang akan menyebabkan 

mata uang domestik menjadi terdepresiasi (Nopirin, 1997) Karena banyaknya 

Rupiah yang beredar, maka akan mengakibatkan cadangan mata uang asing 

merosot dan kurs mata uang asing menjadi merosot dan mata uang asing 

meningkat. Kejadian ini menimbulkan efek yang buruk pada perekonomian yaitu 

inflasi dan biaya produksi naik sehingga menurunkan daya beli masyarakat. 

2.9.4 Hubungan Ekspor dengan Kurs 

Menurut Arifin, Imamul dan Hadi (2009), Faktor penyebab pergerakan 

nilai tukar secara langsung penawaran dan permintaan valas. Penawaran valas 

ditentukan oleh ekspor barang dan jasa (perdagangan) yang menghasilkan 

Dollar atau valas dan impor modal (investasi) dari luar negeri ke dalam negeri. 

Apabila kondisi suatu negara mempunyai tingkat ekspor meningkat maka 

akan menambah supply nasional negara tersebut terhadap valuta asing di dalam 

negeri sehingga kuantitas penawaran valas lebih banyak, dalam kasus ini jumlah 

permintaan dianggap sama dengan kondisi sebelumnya (cateris paribus), maka 
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akan membuat penawaran valuta asing lebih besar daripada permintaan. Hal ini 

akan menyebabkan valuta asing terdepresiasi dan nilai tukar negara tersebut 

menjadi terapresiasi. 

2.9.5 Hubungan Impor dengan Kurs 

Selain penawaran valas, permintaan valas merupakan faktor yang 

memperngaruhi pergerakan nilai tukar secara langsung. Permintaan valas akan 

ditentukan oleh impor barang dan jasa (perdagangan) yang memerlukan Dollar 

atau valas dan ekspor modal (investasi) dari dalam ke luar negeri.  

Jika kuantitas impor berbagai macam barang dan jasa pada suatu negara 

meningkat, maka valuta asing yang diperlukan untuk membayar transaksi impor 

tersebut lebih besar. Hal ini akan membuat jumlah permintaan terhadap valuta 

asing lebih besar daripada jumlah penawaran sehingga akan membuat valuta 

asing terapresiasi dan nilai tukar Rupiah negara yang melakukan kegiatan impor 

menjadi terdepresiasi karena permintaan terhadap valuta asing lebih besar 

daripada penawarannya. 

Neraca perdagangan atau neraca ekspor impor merupakan perbedaan 

antara nilai ekspor dan impor barang dan jasa suatu negara pada periode 

tertentu yang diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Apabila suatu 

negara mempunyai neraca yang bernilai positif berarti nilai ekpor lebih tinggi dari 

nilai impor begitu pula sebaliknya apabila kondisi neraca negatif. 
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2.10 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dilakukan mengacu dari beberapa penelitian yang relevan 

dengan penelitian. Berikut merupakan tabel dari berbagai penelitian terdahulu : 

Tabel 2.3 : Hasil Penelitian Terdahulu 
 

No. Peneliti Tahun Judul Variabel Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

1. Muchlas, Zainul 
dan Agus 
Rahman 
Alamsyah 

2015 Faktor – 
Faktor yang 
mempengaru
hi Kurs 
Rupiah 
terhadap 
Dollar 
Amerika 
Pasca Krisis 
(2009 – 
2010) 

Y = Kurs 
X = Inflasi, 
SBI, JUB, 
GDP Riil, 
BOP 
Indonesia 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Inflasi dan 
BOP 
berpengaruh 
negatif. 
Tingkat Suku 
Bunga  dan 
JUB 
berpengaruh 
positif 

2. Hakim, Nurul 2013 Pengaruh 
PDB, JUB, 
Inflasi, 
Current 
Account, 
Financial 
Account dan 
Harga Minyak 
Dunia 
terhadap 
Kurs Rupiah 
per Dollar 
Amerika 
tahini 2002 – 
2012 

Y = Kurs 
X = PDB, 
JUB, Inflasi, 
Current 
Account, 
Financial 
Account dan 
Harga 
Minyak 
Dunia 

Regresi 
Linear 
Berganda 

JUB dan 
Financial 
Account 
berpengaruh 
signifikan 
positif, 
Sementara 
Harga Minyak 
Dunia 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
sedangkan 
PDB, Inflasi 
dan Current 
Account tidak 
berpengaruh 
terhadap Nilai 
Tukar 

3 Theo, William 
dan Ratna 
Juwita 

2013 Pengaruh 
suku bunga, 
inflasi, dan 
pendapatan 
nasional 
terhadap nilai 
tukar Rupiah  
Tahun 2008-
2012 

Y = Kurs 
X = Suku 
Bunga, 
Inflasi, 
Pendapatan 
Nasional 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Secara 
simultan Suku 
bunga, inflasi, 
dan 
Pendapatan 
nasional tidak 
berpengaruh 
secara 
signifikan 
terhadap Kurs 
di Indonesia. 
Secara parsial 
Suku Bunga, 
Inflasi, dan 
Pendapatan 
Nasional tidak 
berpengaruh 
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No. Peneliti Tahun Judul Variabel Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

terhadap Kurs 
di Indonesia 

4. Puspitaningrum, 
Roshinta  
Suhadak  
Zahroh Z.A 

2014 Pengaruh 
Tingkat 
Inflasi, 
Tingkat Suku 
Bunga SBI, 
dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
terhadap Nilai 
Tukar Rupiah  
Studi Pada 
Bank 
Indonesia 
Periode 
Tahun 2003-
2012 

Y = Nilai 
Tukar Rupiah 
X = Inflasi, 
Suku Bunga 
SBI, 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Inflasi, Suku 
Bunga SBI, 
dan 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
berpengaruh 
Simultan 
terhadap Nilai 
Tukar Rupiah. 
Sedangkan 
secara Parsial 
diketahui 
bahwa Inflasi 
dan Suku 
Bunga SBI 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap Nilai 
Tukar Rupiah, 
namun 
pertumbuhan 
ekonomi 
secara parsial 
tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap Nilai 
Tukar Rupiah. 

5 Istiqommah 2013 Pengaruh 
Inflasi dan 
Investasi 
terhadap Nilai 
Tukar Rupiah 

Y = Kurs 
X = IHK, 
PMDN, 
PMDA, DM 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Inflasi 
berpengaruh 
terhadap nilai 
tukar, PMDN 
tidak 
berpengaruh 
terhadap nilai 
tukar, PMA 
dan krisis 
berpengaruh 
positif 
terhadap nilai 
tukar. 

6 Ulfa, Siti Aminah 2011 Pengaruh 
Jumlah Uang 
Beredar, 
Suku Bunga 
Bank 
Indonesia, 
Impor, 
Ekspor 
terhadap 
Kurs Rupiah/ 
Dollar 
Amerika 

Y = Kurs 
X = JUB, 
SBI, Ekspor, 
Impor 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

Adanya 
pengaruh 
JUB, SBI, 
Ekspor dan 
Impor 
terhadap Kurs 
Rupiah/ Dollar 
secara 
bersama – 
sama maupun 
secara 
parsial. 
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No. Peneliti Tahun Judul Variabel Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

Serikat pada 
Periode 
Januari 2006 
sampai Maret 
2010 

7. Wibowo, Tri dan 
Hidayat Amir 

2005 Faktor – 
Faktor yang 
mempengaru
hi nilai tukar 
Rupiah 

Y = Kurs 
Rupiah/USD 
X = 
WPI,JUB, 
PDB Riil, 
Suku Bunga, 
Neraca 
Perdaganga
n 

Identificati
on 
Variabel 

Variabel yang 
mempengaru
hi Nilai Tukar 
Rupiah/USD 
adalah selisih 
pendapatan 
riil Indonesia 
dan Amerika, 
selisih tingkat 
suku bunga 
Indonesia dan 
Amerika 

8. Triyono 2008 Analisis 
Perubahan 
Kurs Rupiah 
terhadap 
Dollar 
Amerika 

Y = Kurs 
X = JUB, 
inflasi, Suku 
Bunga SBI, 
Impor 

Error 
Correction 
Model 

Berdasarkan 
hasil ECM 
dan analisis 
jangka 
panjang 
variabel 
Inflasi, suku 
bunga SBI, 
dan Impor 
mempunyai 
pengaruh 
yang 
signifikan 
positif, 
sedangkan 
JUB 
berpengaruh 
negatif 

9 Muhammadinah 2011 Pengaruh 
tingkat suku 
bunga Bank 
Indonesia 
dan tingkat 
Inflasi 
terhadap Nilai 
Tukar Rupiah 
atas Dollar 
Amerika. 

Y = Kurs 
X = Tingkat 
Suku Bunga 
Bank 
Indonesia, 
Tingkat 
Inflasi 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Terdapat 
hubungan 
yang 
signifikan 
antara tingkat 
suku bunga 
Bank 
Indonesia dan 
tingkat Inflasi 
secara 
bersama – 
sama dan 
secara 
Parsial. 

10. Dauda, Paris 2011 Analisis 
Pengaruh 
Fundamental 
Ekonomi dan 
Pergerakan 
Nilai Tukar 

Y = Nilai 
Tukar 
X = Inflasi, BI 
Rate, GDP 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 

Inflasi 
berpengaruh 
positif, BI 
Rate 
berpengaruh 
negatif, dan 
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No. Peneliti Tahun Judul Variabel Alat 
Analisis 

Kesimpulan 

Rupiah 
terhadap 
Dollar 

PDB 
berpengaruh 
positif 
signifikan 
terhadap 
pergerakan 
nilai tukar 
USD/IDR 

11. Indrawanti, Bie 
dan Erika 
Nurmianti 

2006 Analisis Nilai 
Tukar 
Rupiah/Dollar 
(Aplikasi 
Model 
Moneter) 
Periode 
1997-2004 

Engle 
Granger – 
Error 
Correction 
Model (EG-
ECM) Linier 
Regression 

Y = Nilai 
Tukar 
X = Suku 
Bunga riil, 
Pendapat
an 
nasional, 
Jumlah 
Uang 
Beredar 

Suku bunga 
riil, 
pendapatan 
nasional dan 
jumlah uang 
beredar 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
perubahan 
nilai tukar 
Rupiah/Dollar 

 12. Sumarlani 2013 Analisis 
Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaru
hi Nilai Tukar 
Rupiah 
terhadap 
Dollar 
Amerika 
Serikat 
Tahun 1986-
2011 

Y = Nilai 
Tukar 
X = Nilai 
Tukar, Suku 
Bunga 
Deposito, 
PDB dan 
Inflasi 

Analisis 
Regresi 
Linear 
Berganda 
: Partial 
Adjusment 
Model 

Kurs, Suku 
bunga 
deposito, PDB 
dan 
Inflasi secara 
bersama-
sama 
mempengaru
hi nilai tukar 
Rupiah 
terhadap 
Dollar 
Amerika 
Serikat yang 
signifikan. 

13. Pratiwi, Tarra 
Eka 

2012 Analisis 
Perilaku Kurs 
Rupiah (IDR) 
terhadap 
Dollar 
Amerika 
(USD) pada 
Sistem Kurs 
Mengambang 
Bebas di 
Indonesia 
Periode 
1997.3 – 
2011.4 

Y = Kurs 
X = 
perbedaan 
JUB (M2), 
perbedaan 
tingkat suku 
bunga, 
perbedaan 
PDB dan 
perbedaan 
CPI 

Regresi 
Linear 
Berganda 

Variabel 
perbedaan 
JUB (M2), 
perbedaan 
tingkat suku 
bunga dan 
perbedaan 
CPI 
berpengaruh 
signifikan 
positif 
sedangkan 
variabel 
perbedaan 
PDB 
berpengaruh 
signifikan 
negatif 
terhadap kurs. 

Sumber : Berbagai sumber diolah, 2015 
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Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang telah disebutkan di 

atas, maka pada penelitian ini penulis menggunakan gabungan variabel yang 

terdapat pada penelitian-penelitian sebelumnya yaitu Kurs, Tingkat Inflasi, 

Tingkat BI Rate, Jumlah Uang Beredar (M1), Ekspor, dan Impor dengan research 

gap penelitian menggunakan periode penelitian yang berbeda dengan spesifikasi 

yang berbeda pada variabel dependen atau Kurs yaitu Kurs Referensi Jisdor. 

2.11 Kerangka Pikir Penelitian 

Berdasarkan judul penelitian dan variabel-variabel yang digunakan 

peneliti dalam penelitian ini, yaitu Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor, Inflasi, BI Rate, Jumlah Uang Beredar, Ekspor dan Impor maka 

kerangka konsep pada penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut ini. 

Gambar 2.2 : Kerangka Pikir Penelitian 

 

Sumber : Data Olahan Penulis. 2015 

Pengukuran Indikator Ekonomi Indonesia yang diduga sebagai faktor – 

faktor yang mempengaruhi Kurs Referensi Jisdor sebagai acuan dalam 

menentukan kebijakan moneter yang sesuai. Acuan kebijakan moneter ini 
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selanjutnya akan digunakan sebagai indikator pendeteksi dan upaya dalam 

mengantisipasi krisis keuangan baik secara nasional maupun global. Nilai tukar 

Rupiah yang relatif stabil merupakan tolok ukur yang mengindikasikan bahwa 

perekonomian suatu negara sedang bertumbuh dan berkembang dengan baik. 

2.12 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan penelitian 

dan digunakan sebagai pijakan penelitian yang harus dibuktikan secara empiris 

melalui pengumpulan data dan pengujian hipotesis penelitian. 

Berdasarkan perumusan masalah dan telaah teoritis serta tinjauan 

penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dan penggunaan variabel kurs dengan 

spesifikasi kurs referensi transaksi acuan valuta asing maka rumusan hipotesis 

disajikan sebagai berikut: 

H1 = Variabel Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kurs 

Referensi/Jisdor  

H2 = Variabel BI Rate mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kurs 

Referensi/Jisdor 

H3 = Variabel Ekspor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kurs 

Referensi/Jisdor 

H4 = Variabel Impor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kurs 

Referensi/Jisdor 

H5 = Variabel JUB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kurs 

Referensi/Jisdor. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian dengan 

menggunakan metode kuantitatif. Kountur (2004) mendefinisikan penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang informasinya atau data-datanya dikelola 

dengan statistik. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau 

besaran dari sebuah objek yang akan diteliti. Pada penelitian kuantitatif, kejelian 

dan ketelitian penulis sangat diperlukan karena data yang digunakan bersifat 

nyata atau dapat diterima oleh panca indera untuk mendapatkan keakuratan data 

dari objek yang akan diteliti (Sugiyono, 2003). Variabel-variabel tersebut disusun 

menjadi dalam sebuah model yang diestimasi dengan alat analisis regresi. Tipe 

penelitian ini menggunakan hipotesis berdasarkan teori sebagai pedoman untuk 

memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data. 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada data bidang moneter yang sudah di 

publikasikan pada website resmi Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik dan 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mengetahui Faktor – Faktor 

yang mempengaruhi Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing/Kurs Jisdor. 

Dalam pengambilan data pada penelitian ini, penulis mencari range data BI Rate, 

Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Ekspor, dan Impor serta Kurs Referensi/Jisdor 

pada bulan Mei 2013 sampai dengan bulan Oktober 2015. 
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3.3  Populasi 

Wijaya (2013) Populasi memiliki pengertian sebagai seluruh kumpulan 

elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat 

beberapa kesimpulan. Populasi bisa disebut sebagai totalitas subjek penelitian. 

Menurut Sugiyono (2003) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah indikator ekonomi negara Indonesia. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data 

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk time series, yaitu dalam kurun 

waktu 30 bulan. Dalam penelitian ini, data tersebut diperoleh dari website resmi 

Bank Indonesia (www.bi.go.id)  dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) serta 

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (www.kemendag.go.id) dalam 

kisaran waktu antara bulan Mei 2013 sampai dengan Oktober 2015.  

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel mengacu pada makna serta pengukuran dari 

variabel (sebuah variabel yang mempunyai karakteristik yang bersifat formatif 

maupun reflesif). Dalam proses penelitian, agar fokus suatu penelitian dapat 

diteliti secara empiris maka harus diterjemahkan ke dalam definisi yang lebih 

operasional, yaitu dalam bentuk konsep penelitian. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2015) Konsep Operasional Variabel 

adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak 

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
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kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu 

sosial. 

Sedangkan Nassir (1999) Definisi Operasional adalah suatu definisi yang 

diberikan kepada suatu variabel atau kontraks dengan cara memberikan arti, 

atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur kontraks atau variabel tersebut. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yaitu variabel terikat, yang dipengaruhi oleh variabel  

independen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kurs Referensi Acuan 

Transaksi/Kurs Jisdor (Y) yaitu diukur dari besarnya Kurs Referensi yang 

merupakan referensi harga pasar yang representatif untuk transaksi spot 

USD/IDR pasar domestik. 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel Independen adalah variabel bebas, yang mempengaruhi variabel 

dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah:  

1. BI Rate (X1) adalah Suku Bunga Kebijakan yang mencerminkan sikap atau 

stance kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan 

diumumkan kepada publik atau masyarakat pada umumnya. 

2. Inflasi (X2) adalah meningkatnya harga barang atau komoditas secara 

serentak dan terus menerus atau berkepanjangan. 

3. Jumlah Uang Beredar (X5) adalah nilai keseluruhan uang yang beredar di 

tangan masyarakat, pada penelitian ini menggunakan data Jumlah Uang 

Beredar Narrow Money (M1) 

4. Ekspor (X4) adalah kegiatan penjualan barang dan jasa ke luar negeri 

menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas beserta dengan syarat 
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penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir 

barang dan jasa tersebut 

5. Impor (X5) adalah proses pembelian barang dan jasa asing dari suatu negara 

lain. 

Tabel 3.1 : Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Penjelasan dan Indikator Ukuran 

1. BI Rate (X1) Suku Bunga Bank 
Indonesia, merupakan 
Suku Bunga Acuan 
Simpanan dan Pinjaman 
Bank – Bank Umum, 
Tingkat Suku Bunga di 
dalam negeri dipengaruhi 
oleh Tingkat Suku Bunga 
di luar negeri. (Suku Bunga 
Relatif) 

Bulanan, Persen 

2. Inflasi (X2) Kenaikan harga barang 
komoditas yang bersifat 
umum dan berlangsung 
terus menerus, Inflasi yang 
terjadi di dalam negeri juga 
dipenaruhi oleh kondisi 
Inflasi di luar negeri. (Inflasi 
Relatif) 

Bulanan, Persen 

3. JUB (X3) Nilai keseluruhan uang 
yang dipegang oleh 
masyarakat 

M1, Bulanan, Triliun 

4. Ekspor (X4) Nilai total kegiatan Barang 
dan Jasa ke Luar Negeri 

Bulanan, Milyar 

5. Impor (X5) Nilai total kegiatan 
pembelian Barang dan 
Jasa dari Luar Negeri 

Bulanan 

6. Kurs Jisdor (Y) Yaitu Kurs Referensi 
Acuan Valuta Asing yang 
merupakan rata – rata 
tertimbang antara Rupiah 
dan Dollar secara realtime 

Bulanan, Rata – Rata 
Harian, Rupiah 

Sumber : Data Penulis, 2015 
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Karena variabel dalam penelitian ini menggunakan satuan yang berbeda 

– beda maka dalam pengujian analisis regresi linear berganda akan di ubah 

dalam bentuk logaritma agar nilainya lebih sederhana dan satu acuan. 

3.6  Batasan Objek Penelitian 

Data Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing/Kurs Jisdor dipilih 

sebagai Variabel Dependen karena Kurs Acuan termasuk ke dalam spesifikasi 

variabel baru dalam Indikator Ekonomi karena Bank Indonesia baru menerbitkan 

Kurs Jisdor pada pertengahan tahun 2013 yaitu sekitar bulan Mei, oleh sebab itu 

penulis mengambil data sampel secara bulanan. Demikian juga dengan Variabel 

Independen penelitian ini, penulis mengambil data bulanan atau monthly. 

3.7  Metode Analisis 

Berdasarkan landasan teori dan tujuan penelitian, maka metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Analisis 

Regresi Linear Berganda ini untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 

terjadi antara variabel Independen dengan variabel Dependen dengan 

pendekatan OLS (Ordinary Least Square), yaitu analisis peramalan yang 

menggunakan lebih dari satu macam variabel bebas (Gujarati, 2006). Dengan 

cara ini maka dapat diketahui sejauh mana hubungan Inflasi, BI Rate, Jumlah 

Uang Beredar, Ekspor, dan Impor dengan Kurs Referensi Acuan Transaksi 

Valuta Asing/Kurs Jisdor. 

Model dasar yang dipakai adalah model persamaan Regresi Linear 

Berganda, sebagai berikut:  

Y = α + β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + β4(X4) + β5(X5) +ε  

Dimana:  

Y  = Kurs Referensi Transaksi Valuta Asing/Jisdor 

α = Konstanta (β0) 
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X1  = Inflasi 

X2 = BI Rate 

X3 = Jumlah Uang Beredar (M1) 

X4 = Ekspor 

X5 = Impor 

   ε = Faktor Pengganggu (error term) 

β1– β5 = Koefisien masing-masing variabel independen 

 3.8  Uji Asumsi Klasik 

Menurut Gujarati (2006) Supaya diperoleh model yang baik, maka model 

harus memenuhi kriteria BLUE. Berikut ini adalah Asumsi BLUE : 

1. Memiliki nilai rata-rata kesalahan pengganggu atau error term nol 

2. Variannya tetap (homoskedastisity) 

3. Tidak terdapat gangguan korelasi sosial (serial correlation) dari error 

term  

4. Kovarian antar error term adalah nol  

5. Tidak ada multikolinearitas diantara variabel yang menjelaskan  

Untuk mengetahui apakah model tersebut memenuhi asumsi BLUE atau 

tidak, perlu dilakukan beberapa pengujian yaitu: Uji Multikolinearitas, Uji 

Autokorelasi, Uji Normalitas, dan Uji Heteroskesdastisitas untuk memastikan 

bahwa data terdistribusi secara normal.  

3.8.1 Uji Multikolinearitas 

Dalam prakteknya, pengujian seringkali menemui adanya hubungan yang 

erat antara variabel dependen dan variabel independen di dalam suatu model 

regresi. Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi 

diantara variabel Independen. Jika terdapat hubungan linear antara variabel 

independen di dalam Regresi Linear Berganda maka hal ini disebut adanya 
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multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dari R2 yang sangat tinggi tapi hanya sedikit variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen. Model yang baik adalah model yang tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebasnya. 

Hipotesis pada pengujian ini adalah:  

H0 : Tidak terjadi Multikolinearitas 

H1 : Terjadi Multikolinearitas  

Belum ada kriteria yang jelas dalam mendeteksi masalah multikolinearita 

dalam model regresi linear. Selain itu hubungan kolerasi yang tinggi belum tentu 

mengimplikasikan masalah multikolinearitas. Ada berbagai cara untuk 

menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Cara yang 

digunakan adalah dengan melihat nilai tolerance, uji Variance Inflaction Factor 

(VIF) dan melihat matriks korelasi dari variabel bebas. 

Jika pengambilan keputusan melihat dari nilai VIF, maka : 

1. Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00 

2. Terjadi Multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 10,00 

Selain melihat dari nilai VIF, pengujian Multikolinearitas dapat dilihat juga 

dari nilai tolerance, yaitu : 

1. Tidak terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih besar 0,10 

2. Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,10 

Sedangkan menurut Nachrowi (2006), pengambilan keputusan dengan 

menggunakan matriks korelasi adalah :  

1. Koefisien korelasi < 0,90 maka tidak terjadi multikolinearitas atau H0 diterima.  

2. Koefisien korelasi > 0,90 maka terjadi multikolinearitas atau H0 ditolak.  

3.8.2 Uji Autokorelasi 

Widarjono (2013) menyebutkan bahwa secara harfiah autokorelasi berarti 

adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang 
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berlainan waktu. Korelasi dapat terjadi pada serangkaian pengamatan dari data 

yang diperoleh pada suatu waktu  tertentu seperti data silang atau cross 

sectional atau data yang diurutkan menurut waktu (time series data). 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji Durbin Watson (DW-Test) dan Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test. 

Apabila menggunakan tabel Durbin Watson, maka ketentuannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat masalah Autokorelasi 

2. Jika d terletak di antara dU dan (4-dU) maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak terdapat masalah Autokorelasi 

3.  Jika d terletak di antara dL dan dU atau di antara (4-dU) dan (4-dL), maka 

tidak mengahsilkan kesimpulan yang pasti. 

Untuk melihat adanya korelasi atau tidak dalam penelitian ini maka penulis 

menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. 

Hipotesis pada pengujian ini adalah:  

H0 : Tidak terjadi Autokorelasi  

H1 : Terjadi Autokorelasi  

Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Breusch-Godfrey Serial 

Correlation LM Test adalah:  

1. Nilai Probabilitas Chi-Square > α (10%) berarti tidak terjadi autokorelasi 

atau H0 diterima.  

2. Nilai Probabilitas Chi-Square < α (10%) berarti terjadi autokorelasi atau H0 

ditolak. 
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3.8.3 Uji Heteroskesdastisitas 

Heteroskesdastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak 

memiliki varian yang sama. Adanya heteroskesdastisitas dalam model analisis 

mengakibatkan varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan 

penaksir—penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak 

bias dan konsisten. 

Heteroskesdastisitas juga dapat diartikan terjadinya ketidaksamaan 

varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk menguji ada 

atau tidak variasi error yang berpola atau disebut dengan heteroskesdastisitas. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

H0 : Homoskesdastisitas  

H1 : Heteroskesdastisitas 

Akibat adanya heteroskesdastisitas maka nilai koefisien tidak berbias, 

tetapi varian estimasi koefisien regresi tidak minimal lagi. Akibatnya pengujian 

pada uji F dan uji T cenderung tidak signifikan. Dan ini berarti akan terjadi 

kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. 

Menurut Widarjono (2013) keberadaan Heteroskesdastisitas dapat 

dideteksi menggunakan Metode Informal, Metode Glejser, Metode Korelasi 

Spearman, Metode GlodFeld – Quant, Park Test, Breusch-Pagan-Godfrey Test, 

dan White General Heteroscesdasticity. Penelitian ini menggunakan uji White 

Test 

Pengambilan keputusan dengan pengujian ini adalah:  

1. Prob Chi-Square > α (10%) maka tidak terjadi heteroskesdastisitas atau H0 

diterima.  

2. Prob Chi-Square < α (10%) maka terjadi heteroskesdastisitas atau H0 ditolak.  
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3.8.4 Uji Normalitas 

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

dalam suatu model regresi. Normalitas data untuk suatu analisis adalah sebuah 

keharusan. Jika data tidak terdistribusi secara normal maka dikhawatirkan hasil 

analisis Regresi nantinya tidak memberikan kesimpulan yang valid. Normalitas 

data dalam penelitian ini diuji dengan uji Jarque-Bera melalui Histogram – 

Normality Test. 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

H0 : Mempunyai residual atau error term yang tidak berdistribusi normal.  

H1 : Mempunyai residual atau error term berdistribusi normal.  

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah:  

1. Probabilitas dari Jarque-Bera Test> α (10%) maka H0 ditolak atau error term 

terdistribusi normal.  

2. Probabilitas dari Jarque-Bera Test< α (10%) maka H0 diterima atau error term 

tidak terdistribusi normal.  

3.8.5 Uji Linearitas 

Uji Linearitas dilakukan sebelum pengujian regresi linear untuk 

memastikan bahwa data yang akan diuji tidak ada masalah linearitas. bertujuan 

untuk mengetahui apakah secara signifikan variabel – variabel yang terdapat 

dalam model mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Pada penelitian ini 

menggunakan Uji Linearitas Ramsey Reset Test. 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

H0 : Data tidak Linear 

H1 : Data Linear 
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Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah : 

1. Prob F hitung > α (10%) maka H0 ditolak atau model memenuhi asumsi 

linearitas 

2. Prob F hitung > α (10%) maka H0 diterima atau model tidak memenuhi asumsi 

linearitas. 

3.9 Uji Statistik 

Uji Statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel BI Rate, Inflasi, 

Jumlah Uang Beredar, Ekspor, dan Impor mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap besarnya nilai Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing/Kurs 

Jisdor. Uji statistik yang digunakan adalah Uji F, Uji t dan Uji R2 (Koefisien 

Determinasi).  

3.9.1 Uji Keterandalan Model atau Uji F (Simultan) 

Uji F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang 

dijelaskan variabel independen secara serempak. Tujuan uji F statistik ini adalah 

untuk menguji apakah variabel-variabel independen yang diambil mempengaruhi 

variabel dependen secara bersama-sama atau tidak. 

Untuk mengetahui kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F:  

1. Taraf signifikan α = 0,1 atau α = 10% 

2. Kriteria pengujian dimana H0 diterima apabila value < α dan H0 ditolak 

apabila value > α.   

3.9.2 Uji Koefisien Regresi atau Uji T (Parsial) 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji parameter secara 

individual (parsial) dengan tingkat kepercayaan tertentu untuk melihat apakah 

variabel independen dalam penelitian mempunyai pengaruh yang signifikan 
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terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikan level 0,1 (α=10%). 

 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:  

1. Jika nilai signifikan > 0,1 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,1 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.   

3.9.3 Uji R-Squared atau Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Uji R2 merupakan sebuah ukuran yang penting dalam regresi, karena 

pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai 

R2 memiliki range antara 0-1, dengan ketentuan : 

1. Jika nilai R2 mendekati angka 0 (nol) maka artinya antara variabel 

dependen dan variabel independen tidak ada keterkaitan. 

2. Jika nilai R2 mendekati 1 maka antara variabel dependen dan variabel 

independen ada keterkaitan atau dengan kata lain hasil estimasi akan 

semakin mendekati sebenarnya atau model tersebut dikatakan baik. 

(Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel independen, digunakan 

Adjusted R2 sebagai koefisien determinasi) 

Nilai koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi 

dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Penelitian 

Kurs merupakan instrumen yang penting dalam perekonomian terbuka. 

Kurs yang stabil merepresentasikan kondisi perekonomian sebuah negara dalam 

kondisi yang relatif baik dan stabil. Kurs mata uang satu negara terhadap negara 

yang lainnya ditentukan oleh daya beli pada masing – masing negara. Negara 

yang menganut sistem perekonomian terbuka akan melakukan perdagangan 

internasional yang membutuhkan konversi mata uang dalam transaksi 

perdagangan. Indonesia memberikan wewenang kepada Bank Indonesia 

sebagai lembaga keuangan yang independen untuk menjaga stabilisasi kurs dan 

inflasi sebagai sasaran akhir kebijakan moneter, oleh sebab itu diperlukan 

penelitian berkala mengenai kurs dan faktor – faktor yang mempengaruhi 

pergerakan kurs agar kebijakan yang diciptakan sesuai sasaran. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif dan jenis data pada 

penelitian ini berupa data sekunder yang diambil melalui website resmi Bank 

Indonesia (www.bi.go.id) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 

(www.kemendag.go.id) dengan total 30 observasi yaitu data monthly dari bulan 

Mei 2013 sampai bulan Oktober 2015.Pada penelitian ini peneliti mengambil 5 

variabel independen (Inflasi, BI Rate, JUB, Ekspor dan Impor) yang akan diteliti 

apakah variabel – variabel tersebut merupakan faktor yang pergerakannya 

berpengaruh terhadap variabel bebas (Kurs Referensi Jisdor) menggunakan 

metodologi penelitian asumsi klasik dilanjutkan dengan uji analisis regresi linear 

berganda untuk melihat arah dan besar pengaruh 5 variabel tersebut baik secara 

simultan maupun parsial.  

http://www.bi.go.id/
http://www.kemendag.go.id/
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4.2 Hasil Olah Data 

4.2.1 Hasil Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model persamaan tersebut memenuhi 

persyaratan Asumsi Blue atau tidak, maka perlu dilakukan tahapan pengujian 

Asumsi Klasik, yang terdiri atas: Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, Uji 

Heteroskedastisitas dan Uji Normalitas untuk memastikan bahwa data penelitian 

mempunyai sebaran data yang terdistribusi secara normal. 

4.2.1.1 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi 

diantara variabel Independen. Jika terdapat hubungan linear antara variabel 

independen di dalam Regresi Linear Berganda maka hal ini disebut adanya 

multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat 

dilihat dari R2 yang sangat tinggi tapi hanya sedikit variabel independen yang 

mempengaruhi variabel dependen. Model yang baik adalah model yang tidak 

terjadi korelasi antar variabel bebasnya. 

Hipotesis pada pengujian ini adalah:  

H0 : Tidak terjadi Multikolinearitas 

H1 : Terjadi Multikolinearitas  

Belum ada kriteria yang jelas dalam mendeteksi masalah multikolinearita 

dalam model regresi linear. Selain itu hubungan kolerasi yang tinggi belum tentu 

mengimplikasikan masalah multikolinearitas. Ada berbagai cara untuk 

menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinearitas. Cara yang 

digunakan adalah dengan melihat nilai tolerance, uji Variance Inflaction Factor 

(VIF) dan melihat matriks korelasi dari variabel bebas. 
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Jika pengambilan keputusan melihat dari nilai VIF, maka : 

1. Tidak terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih kecil 10,00 

2. Terjadi multikolinearitas, jika nilai VIF lebih besar atau sama dengan 

10,00 

Tabel 4.1 : Hasil Uji Multikolinearitas - VIF 

Variable 
Coefficient Uncentered Centered 

Variance VIF VIF 

LOG(X1INF) 0.000764 222.7439 1.267983 

LOG(X2BIRATE) 0.028529 7738.620 1.819261 

LOG(X3JUB) 0.015151 41580.31 4.390063 

LOG(X4EKS) 0.017377 63618.82 6.087294 

LOG(X5IMP) 0.010751 39247.85 7.550233 

C 3.616935 144980.8 NA 
 Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

 Pada tabel 4.1 di atas merupakan hasil uji Multikolinearitas menggunakan 

tabel VIF. Di lihat dari nilai VIF lebih kecil dari 10,00 mengindikasikan bahwa 

tidak terjadi multikolinearitas dalam model penelitian yang berarti bahwa H0 

diterima. 

4.2.1.2 Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan lain pada model regresi. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya autokorelasi yaitu dengan Uji Durbin Watson (DW-Test) dan Breusch-

Godfrey Serial Correlation LM Test. Dalam penelitian ini menggunakan uji 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. 

Hipotesis pada pengujian ini adalah:  

H0 : Tidak terjadi Autokorelasi  

H1 : Terjadi Autokorelasi  
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Pengambilan keputusan dengan menggunakan uji Breusch-Godfreyserial 

Correlation LM Test adalah:  

1. Nilai Probabilitas Chi-Square > α (10%) berarti tidak terjadi autokorelasi 

atau H0 diterima.  

2. Nilai Probabilitas Chi-Square < α (10%) berarti terjadi autokorelasi atau H0 

ditolak. 

Tabel 4.2 : Hasil Uji Autokorelasi - Breush-Godfrey Serial Correlation LM 

Test 
 

VARIABEL SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Prob. Chi Square (2) 0.1654 Tidak Terjadi Autokorelasi 

Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

Dari tabel 4.2 di atas terlihat bahwa nilai probabilitas Chi-Square (2) 

0.1654 > α (10%) mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah Autokorelasi 

dengan begitu maka H0 diterima. 

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskesdastisitas melihat apakah terjadi ketidaksamaan varians 

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain pada suatu model regresi. 

Hipotesisnya adalah sebagai berikut:  

H0: Homoskesdastisitas  

H1:Heteroskesdastisitas  

Menurut Widarjono (2013) keberadaan Heteroskesdastisitas dapat 

dideteksi menggunakan Metode Informal, Metode Glejser, Metode Korelasi 

Spearman, Metode GlodFeld – Quant, Park Test, Breusch-Pagan-Godfrey Test, 

dan White General Heteroscesdasticity. Penelitian ini menggunakan uji Breusch-

Pagan-Godfrey Test.  
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Pada penelitian ini menggunakan White Test yang berarti pengujian tidak 

tergantung pada variabel mana yang menyebabkan heteroskedastisitas. 

Pengambilan keputusan dengan pengujian ini adalah:  

1. Prob Chi-Square > α (10%) maka tidak terjadi heteroskesdastisitas atau H0 

diterima.  

2. Prob Chi-Square < α (10%) maka terjadi heteroskesdastisitas atau H0 ditolak.  

Tabel 4.3 : Hasil Uji Heteroskedastistas – White Test 

 
VARIABEL SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Prob. Chi Square (16) 0.4335 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

 Pada tabel 4.3 nilai Prob Chi-Square (16) 0.4335 > α (10%) maka tidak 

terjadi heteroskesdastisitas atau H0 diterima. 

4.2.1.4 Uji Normalitas 

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, 

variabel independen, atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak 

dalam suatu model regresi. Normalitas data untuk suatu analisis adalah sebuah 

keharusan. Jika data tidak terdistribusi secara normal maka dikhawatirkan hasil 

analisis Regresi nantinya tidak memberikan kesimpulan yang valid. Normalitas 

data dalam penelitian ini diuji dengan uji Jarque-Bera melalui Histogram – 

Normality Test. 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

H0 : Mempunyai residual atau error term yang tidak berdistribusi normal.  

H1 : Mempunyai residual atau error term berdistribusi normal.  

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah:  

1. Probabilitas dari Jarque-Bera Test > α (10%) maka H0 ditolak atau error term 

terdistribusi normal.  
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2. Probabilitas dari Jarque-Bera Test < α (10%) maka H0 diterima atau error term 

tidak terdistribusi normal.  

Tabel 4.4 : Hasil Uji Normalitas - Histogram - Normality Test 

VARIABEL SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Probability JB 0.421125 Data Terdistribusi Normal 

Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana 

dengan membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan 

tingkat alpha 0,1 (10%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,1 maka dapat 

disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya 

lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi 

normal. Pada tabel 4.4 nilai Prob. JB hitung sebesar 0.421125 > 0,1 (α = 10%) 

maka H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi 

normal yang artinya asumsi klasik tentang kenormalan telah dipenuhi. 

4.2.1.5 Uji Linearitas 

Uji Linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah secara signifikan 

variabel – variabel yang terdapat dalam model mempunyai hubungan yang linear 

atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan Uji Linearitas Ramsey RESET Test. 

Hipotesis pengujiannya adalah:  

H0 : Data tidak Linear 

H1 : Data Linear 

Pengambilan keputusan dalam uji ini adalah : 

1. Prob F hitung > α (10%) maka H0 ditolak atau model memenuhi asumsi 

linearitas 

2. Prob F hitung > α (10%) maka H0 diterima atau model tidak memenuhi 

asumsi linearitas. 
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Tabel 4.5 : Hasil Uji Linearitas - Ramsey RESET Test 

 

VARIABEL SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Probability Ramsey Test 0.4768 Data Linear 

Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

Pengambilan keputusan apakah data dalam penelitian linear atau tidak 

adalah dengan membandingkan nilai probabilitas F statistik/F Hitung dengan 

tingkat α. Dalam penelitian ini α = 10% (0.1), apabila Probabilitas > α = 10% 

maka data dapat dikatakan linear. Setelah dilakukan pengujian menggunakan 

Ramsey Reset Test di dapat hasil nilai probabilitas F- Hitung 0.4768 > α = 10% 

maka H0 ditolak karena data linear. 

Dari penjelasan dari beberapa penjelasan dan tabel tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel – variabel yang di gunakan di dalam model 

memenuhi Asumsi BLUE, dengan rincian dalam tabel berikut : 

Tabel 4.6  : Rangkuman Hasil Pengujian Asumsi Klasik 

JENIS PENGUJIAN PROBABILITAS SIGNIFIKANSI 

(> α, α=10%) 

KETERANGAN 

Uji Multikolinearitas 
(Variance Inflaction 
Factor (VIF) test) 

LOGX1 = 1.26 
LOGX2 = 1.81 
LOGX3 = 4.39 
LOGX4 = 6.08 
LOGX5 = 7.55 

Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 
Signifikan 

Terbebas dari 
masalah 
Multikolinearitas 

Uji Autokorelasi 
(Breusch-Godfrey Serial 
Correlation LM Test) 

0.1654 Signifikan Tidak terdapat 
Autokorelasi 

Uji Heteroskedastisitas 
(Heteroskedasticity Test: 
White Test) 

0.4335 Signifikan Tidak Terjadi 
Heteroskedastisitas 

Uji Normalitas 
(Histogram - Normality 
Test) 

0.4211 Signifikan Data terdistribusi 
normal 

Uji Linearitas 
(Ramsey RESET Test) 

0.4768 Signifikan Data Linear 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2015 
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4.2.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Regresi Linear Berganda merupakan sebuah analisis regresi yang 

menjelaskan hubungan antara variabel dependen (peubah respon) dengan faktor 

– faktor yang mempengaruhi terdiri oleh lebih dari satu variabel independen 

(predictor variable) terhadap variabel Dependen .yang terlibat dalam sebuah 

permodelan. 

Secara keseluruhan, Regresi Linear Berganda sangat mirip dengan 

Regresi Linear Sederhana. Yang menjadi pembeda antara regresi linear 

sederhana dan regresi linear berganda ialah jumlah variabel penduga (variabel 

Independen) dalam sebuah model matematis. Sedangkan tujuan dari analisis 

Regresi Linear Berganda ialah untuk mengukur besar insentisitas hubungan atau 

kaitan antara dua variabel atau lebih. 

Dengan mengacu pada pemahaman teori diatas, berikut merupakan 

model persamaan Regresi Linear Berganda : 

Y = α + β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + β4(X4) + β5(X5) +ε  

Dimana:  

Y  = Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing/Jisdor 

α = Konstanta (β0) 

X1  = Inflasi 

X2 = BI Rate 

X3 = Jumlah Uang Beredar (M1) 

X4 = Ekspor 

X5 = Impor 

   ε = Faktor Pengganggu (error term) 

β1– β5 = Koefisien masing-masing variabel independen 
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Dari pengujian data pada penelitian yang menggunakan Eviews 7, maka 

persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah : 

Y = α + β1(X1) + β2(X2) + β3(X3) + β4(X4) + β5(X5) +ε  

Dalam penelitian ini, data asli terlebih dahulu ditransformasikan ke dalam 

bentuk logaritma saat memasukan rumus ke dalam Eviews, karena penggunaan 

satuan pada data asli yang berbeda maka untuk menyederhanakan hasilnya 

maka data dimasukkan ke dalam rumus log regresi linear berganda dan didapat 

hasil sebagai berikut : 

 

Dimana:  

Y  = Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing/Jisdor 

α = Konstanta (β0) 

Ln X1  = Inflasi 

Ln X2 = BI Rate 

Ln X3 = Jumlah Uang Beredar (M1) 

Ln X4 = Ekspor 

Ln X5 = Impor 

        ε = Faktor Pengganggu (error term) 

β1– β5 = Koefisien masing-masing variabel independen 

Mengacu pada hasil penelitian regresi linear berganda diatas maka dapat 

diartikan bahwa : 

 = 3.687624 Merupakan nilai konstanta atau intercept, yaitu Nilai Y’ apabila 

variabel lain (X1, X2, X3, X4, X5, . . . Xn = 0) di anggap 0. Hasil tersebut 

menunjukkan bahwa apabila variabel lain di anggap 0 atau konstan maka Kurs  

Referensi Transaksi Valuta Asing adalah sebesar 3.687624. 
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 = 0.52175 merupakan slope atau koefisien yang menunjukkan arah 

variabel Inflasi (X1) yang mempengaruhi pergerakan tingkat Kurs Referensi 

Acuan Transaksi Valuta Asing (Y). Koefisien regresi  sebesar 0.052175 

dengan tanda positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa apabila variabel Inflasi berubah (naik) dalam satu satuan maka secara 

rata – rata nilai dari Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing akan naik 

sebesar 0.052175 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan atau nilai 

sama dengan nol. 

 = 0.459184 merupakan slope atau koefisien yang menunjukkan 

arah variabel BI Rate (X2) yang mempengaruhi pergerakan tingkat Kurs 

Referensi Acuan Transaksi Valuta asing (Y). Koefisien regresi  sebesar 

0.459184 dengan tanda positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa apabila variabel BI Rate berubah (naik) dalam satu satuan 

maka secara rata – rata nilai dari Kurs Referensi Acuan Valuta Asing akan naik 

sebesar 0.459184 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan atau nilai 

sama dengan nol. 

 = 0.822352 merupakan slope atau koefisien yang menunjukkan 

arah variabel JUB (X3) yang mempengaruhi pergerakan tingkat Kurs Referensi 

Acuan Transaksi Valuta Asing (Y). Koefisien regresi  sebesar 0.822352 

dengan tanda positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa apabila variabel JUB berubah (naik) dalam satu satuan maka secara rata 

– rata nilai dari kurs referensi valuta asing akan naik sebesar 0.822352 dengan 

asumsi variabel yang lain dianggap konstan atau nilai sama dengan nol. 
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 = 0.292487 merupakan slope atau koefisien yang menunjukkan 

arah variabel Ekspor (X3) yang mempengaruhi pergerakan tingkat Kurs 

Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing (Y). Koefisien regresi  sebesar 

0.292487 dengan tanda positif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa apabila variabel Ekspor berubah (naik) dalam satu satuan 

maka secara rata – rata nilai dari Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing 

akan naik sebesar 0.292487 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan 

atau nilai sama dengan nol. 

 = -0.268017 merupakan slope atau koefisien yang menunjukkan 

arah variabel Impor (X5) yang mempengaruhi pergerakan tingkat Kurs Referensi 

Acuan Tranksaksi Valuta Asing (Y). Koefisien regresi  sebesar 0.268017 

dengan tanda negatif. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa apabila variabel Impor berubah (naik) dalam satu satuan maka secara 

rata – rata nilai dari Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing akan turun 

sebesar 0.268017 dengan asumsi variabel yang lain dianggap konstan atau nilai 

sama dengan nol. 

4.2.3 Hasil Uji Statistik 

Setelah variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan 

lolos dalam pengujian asumsi klasik, maka selanjutnya hal yang dilakukan ialah 

melakukan pengujian secara statistik yaitu secara serentak maupun individual 

untuk mengukur tingkat kepercayaan terhadap parameter data yang digunakan. 

Tahapan pengujian tersebut ialah Uji Keterandalan Model, Uji Koefisien Regresi 

dan R2 (Koefisien Determinasi). 
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4.2.3.1 Uji Keterandalan Model atau Uji F (Simultan). 

Uji F dikenal sebagai Uji Serentak atau Uji Model/Uji ANOVA yaitu 

pengujian untuk melihat pengaruh variabel independen secara bersama – sama 

terhadap variabel dependen. Uji F digunakan untuk mengetahui proporsi variabel 

dependen yang dijelaskan variabel independen secara serempak. 

Untuk mengetahui kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F:  

1. Taraf signifikan α = 0,1 atau α = 10% 

2. Kriteria pengujian dimana H0 diterima apabila value < α dan H0 ditolak apabila 

value > α. 

Tabel 4.7 : Hasil Uji Keterandalan Model atau Uji F (Simultan) 

TINGKAT α = 10% NILAI PROBABILITAS 

0.1 0.000000 

    Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

Pada hasil pengujian estimasi Regresi Linear Berganda pada penelitian 

ini diperoleh nilai probabilitas 0.000000 yang berarti lebih kecil dari nilai  α = 

10% maka H0 diterima yang berarti bahwa variabel Inflasi, BI Rate, JUB, Ekspor 

dan Impor secara bersama – sama atau serempak berpengaruh signifikan 

terhadap Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing. 

4.2.3.2 Uji Koefisien Regresi atau Uji T (Parsial) 

Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji parameter secara 

individual (parsial) dengan tingkat kepercayaan tertentu untuk melihat apak+ah 

variabel independen dalam penelitian mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Uji T digunakan untuk menguji bagaimana 

pengaruh masing – masing variabel independen secara sendiri – sendiri 

terhadap variabel terikatnya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikan level 0,1 (α=10%). 
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Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:  

1. Jika nilai signifikan > 0,1 (α=10%). Maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,1 (α=10%). Maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variebel independen tersebut mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.   

Tabel 4.8 : Hasil Uji Koefisien Regresi atau Uji T (Parsial) 

VARIABEL X PROBABILITAS 

C 0.0643 

LOG(X1INF) 0.0712 

LOG(X2BIRATE) 0.0120 

LOG(X3JUB) 0.0000 

LOG(X4EKS) 0.0362 

LOG(X5IMP) 0.0162 

    Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

Dari pengujian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam uji T secara parsial 

seluruh variabel X dalam model persamaan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel Y, dengan penjelasan sebagai berikut : 

1. Dari hasil estimasi persamaan diatas, Konstanta mempunyai probabilitas 

0.0643 < 0,1 (α=10%) yang berarti bahwa secara individu Konstanta 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y (Kurs Referensi 

Acuan Transaksi Valuta Asing) 

2. Pada Variabel X1 (Ln X1) atau Variabel Inflasi diketahui bahwa nilai 

Probabilitas 0.0712 < 0,1 (α=10%) yang berarti bahwa secara individu 

Variabel Inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y 

(Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing) 

3. Pada Variabel X2 (Ln X2) atau Variabel BI Rate diketahui bahwa nilai 

Probabilitas 0.012 < 0,1 (α=10%) yang berarti bahwa secara individu 
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Variabel BI Rate mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y 

(Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing) 

4. Pada Variabel X3 (Ln X3) atau Variabel JUB diketahui bahwa nilai 

Probabilitas 0.0000 < 0,1 (α=10%) yang berarti bahwa secara individu 

Variabel JUB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y 

(Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing) 

5. Pada Variabel X4 (Ln X4) atau Variabel Ekspor diketahui bahwa nilai 

Probabilitas 0.0362 < 0,1 (α=10%) yang berarti bahwa secara individu 

Variabel Ekspor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y 

(Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing) 

6. Pada Variabel X5 (Ln X5) atau Variabel Impor diketahui bahwa nilai 

Probabilitas 0.0643 < 0,1 (α=10%) yang berarti bahwa secara individu 

Variabel Impor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Variabel Y 

(Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing) 

4.2.3.3 Uji R-Squared atau R2 (Koefisien Determinasi) 

Uji R2 merupakan sebuah ukuran yang penting dalam regresi, karena 

pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Nilai 

R2 memiliki range antara 0-1, dengan ketentuan : 

1. Jika nilai R2 mendekati angka 0 (nol) maka artinya antara variabel 

dependen dan variabel independen tidak ada keterkaitan. 

2. Jika nilai R2 mendekati 1 maka antara variabel dependen dan variabel 

independen ada keterkaitan atau dengan kata lain hasil estimasi akan 

semakin mendekati sebenarnya atau model tersebut dikatakan baik. 
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Tabel 4.9 : Hasil Uji R-Squared atau R2 (Koefisien Determinasi) 

KETERANGAN 
NILAI KOEFISIEN 

DETERMINASI 

Variabel Independen = 1, R-squared 93% atau 0.931890 

Variabel Independen > 1, Adjusted R-squared 91% atau 0.917700 

Sumber : Data Olahan Penulis, Eviews 7 (diolah), 2015 

Nilai R-Squared pada penelitian ini adalah sebesar 91% yang berarti 

bahwa variabel Y mampu dijelaskan 91% oleh variabel – variabel independen 

(Inflasi, BI Rate, JUB, Ekspor dan Impor), sedangkan 9% sisanya dijelaskan oleh 

variabel – variabel lain diluar model. 

Nilai koefisien determinasi 0.91 (mendekati angka 1) mengindikasikan 

bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan baik. 

4.3 Pembahasan 

  Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa seluruh variabel yang 

digunakan dalam model yaitu Inflasi (X1), BI Rate (X2), JUB (X3), Ekspor (X4) 

dan Impor (X5) merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs 

referensi acuan transaksi valuta asing dengan besar dan arah pengaruh seperti 

yang telah digambarkan pada tabel 4.10 di bawah ini : 

Tabel 4.10 : Pengaruh Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat 
 

VARIABEL PROBABILITAS 
SIGNIFIKANSI 
( < α, α=10%) 

NILAI 
KOEFISIEN 

PENGARUH 

C 0.0643 Signifikan 3.687624 
Positif (+) 

(Depresiasi) 
X1 

(INFLASI) 
0.0712 Signifikan 0.052175 

Positif (+) 
(Depresiasi) 

X2 
(BI RATE) 

0.0120 Signifikan 0.459184 
Positif (+) 

(Depresiasi) 

X3 
(JUB) 

0.0000 Signifikan 0.822352 
Positif (+) 

(Depresiasi) 
X4 

(EKSPOR) 
0.0362 Signifikan 0.292487 

Positif (+) 
(Depresiasi) 

X5 
(IMPOR) 

0.0162 Signifikan -0.268017 
Negatif (-) 
(Apresiasi) 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2015 
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Variabel Inflasi, BI Rate, JUB dan Ekspor berpengaruh signifikan positif 

sedangkan Variabel Impor berpengaruh signifikan negatif terhadap Variabel Kurs 

Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing, sehingga hipotesis H1-H5 pada 

penelitian ini telah terbukti secara empiris dan dapat diterima. 

Gambar 4.1 : Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Pergerakan  Kurs 

Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing 

 

   Sumber : Data Olahan Penulis, 2015 

Pada Gambar 4.1 mengintepretasikan faktor – faktor yang mempengaruhi 

kurs referensi acuan transaksi valuta asing dari faktor yang paling dominan yaitu 

JUB, BI Rate, Ekspor, Impor dan Inflasi. JUB merupakan satu – satunya faktor 

yang bernilai murni dari kondisi perekonomian negara dalam penelitian, 

selanjutnya yaitu BI Rate, Ekspor, Impor dan Inflasi yang nilainya merupakan 

nilai relatif negara yang diteliti dibandingkan dengan Amerika Serikat (Kurs 

Referensi Acuan Transaksi Valuta Asing USD/IDR). 

4.3.1 Hubungan Inflasi dengan Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor 

 Hasil yang didapat dalam pengujian sejalan dengan penelitian yang 

diadakan oleh Triyono (2008) yang menyatakan bahwa Inflasi merupakan faktor 

yang mempengaruhi kurs secara signifikan positif, yang artinya penambahannya 

akan menaikan kurs ke angka yang lebih besar (depresiasi) 

 Nilai tukar dibedakan menjadi dua yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar 

riil. Nilai tukar nominal menunjukkan harga relatif mata uang dan dua negara, 
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sedangkan nilai tukar riil menunjukkan tingkat ukuran (rate) suatu barang dapat 

diperdagangkan antar negara. Jika nilai tukar riil tinggi berarti harga produk luar 

negeri relatif murah dan harga produk domestik relatif mahal. 

 Pada dasarnya kenaikan tingkat inflasi menunjukkan pertumbuhan 

perekonomian, namun dalam jangka panjang, tingkat inflasi yang tinggi dapat 

memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi menyebabkan harga 

barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Harga 

yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing barang domestik di pasar 

Internasional. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang relatif 

lebih murah. Hal ini berdampak pada turunnya nilai ekspor dan naiknya nilai 

impor. Transaksi terhadap barang dan jasa impor membutuhkan konversi mata 

uang domestik menjadi mata uang asing. Meningkatnya permintaan terhadap 

mata uang asing cenderung melemahkan mata uang domestik. 

 Kenaikan Inflasi domestik yang mengacu pada Inflasi di luar negeri akan 

menyebabkan Kurs Referensi Transaksi Acuan Valuta Asing akan melemah atau 

terdepresiasi, karena kenaikan inflasi akan menurunkan daya beli pelaku pasar 

(rumah tangga produsen dan konsumen, perusahaan, eksportir dan importir atau 

masyarakat luar negeri). Daya beli masyarakat yang menurun akan mengurangi 

jumlah konsumsi dalam negeri sehingga akan menyebabkan pendapatan 

nasional menurun. Hal ini akan menyebabkan perekonomian negara Indonesia 

melembat, jika hal ini dibiarkan secara terus menerus dalam waktu yang 

berkepanjangan maka Indonesia akan berpotensi mengalami krisis 

perekonomian sehingga perlu diluncurkan kebijakan agar menjaga nilai inflasi 

tetap rendah. 
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4.3.2 Hubungan BI Rate dengan Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor 

Dari hasil pengujian regresi linear berganda dapat disimpulkan bahwa BI 

Rate mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap Kurs Referensi Acuan 

Transaksi Valuta Asing pada periode penelitian ini. Dengan menggunakan 

metode penelitian, periode penelitian dan spesifikasi kurs yang berbeda namun 

mendapatkan hasil yang serupa seperti penelitian yang pernah dilakukan oleh 

Indrawanti dan Erika Nurmianti (2009) yang menyatakan bahwa BI Rate sebagai 

suku bunga rill mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan kurs 

referensi acuan transaksi valuta asing. Apabila terjadi kenaikan suku bunga 

domestik yang lebih tinggi akan mendorong kenaikan aliran modal masuk ke 

dalam negeri (Capital Inflow) ke Indonesia, hal ini juga akan berimbas pada nilai 

tukar Rupiah/Dollar.  

Kenaikan BI Rate pada umumnya akan mendorong masyarakat untuk 

menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dana di bank. 

Penurunan tingkat konsumsi oleh masyarakat tentunya akan memperlambat 

pertumbuhan perekonomian negara yang bersangkutan, maka dari sisi investor 

asing berspekulasi bahwa menanamkan modalnya ke dalam bentuk Rupiah 

dinilai akan cukup berisiko sehingga menyebabkan keluarnya modal asing dan 

akan berdampak pada nilai Rupiah yang akan menjadi terdepresiasi. 

4.3.3 Hubungan JUB dengan Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor 

Hasil yang didapat dalam penelitian ini memperkuat hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ulfa (2011) yang menyatakan bahwa JUB memberikan pengaruh 

signifikan positif terhadap pergerakan kurs. Jumlah uang beredar yang 

berlebihan dalam suatu negara akan menyebabkan nilai tukar mata uangnya 

melemah (depresiasi), hal itu dapat terjadi dikarenakan tidak diimbangi dengan 
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permintaan yang sesuai. Salvatore (1997) menyebutkan sebaliknya jika 

permintaan akan mata uang lebih besar daripada jumlah kenaikan penawaran 

uang, maka nilai tukarnya akan menguat atau terapresiasi. 

Penjelasan yang relevan mengenai masalah ini adalah apabila jumlah 

uang beredar di suatu Negara berlebihan maka akan mengakibatkan masyarakat 

akan membelanjakan kelebihan uang ini ke dalam bentuk pembelian surat 

berhaga dan impor yang menyebabkan adanya aliran modal keluar (capital 

outflow) sehingga permintaan valas akan naik yang akan menyebabkan mata 

uang domestik menjadi terdepresiasi (Nopirin, 1997). 

4.3.4 Hubungan Ekspor dengan Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor 

Ekspor merupakan salah satu faktor penyebab nilai tukar Rupiah secara 

langsung, Penawaran Valas Penawaran valas ditentukan oleh ekspor barang dan 

jasa (perdagangan) yang menghasilkan Dollar atau valas dan impor modal 

(investasi) dari luar negeri ke dalam negeri. 

Ekspor akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang diinginkan 

dalam masyarakat di dalam negeri. Permintaan masyarakat akan mempengaruhi 

kesempatan kerja dan pendapatan nasional. Dalam konteksnya, jika nilai ekspor 

tinggi akan membuat penawaran. 

Pada penelitian ini kenaikan ekspor justru akan menyebabkan nilai tukar 

negara Indonesia terhadap Dollar amerika melemah karena China melakukan 

Devaluasi Yuan sebagai langkah perbaikan nilai Ekspor China yang telah 

tergerus pada periode 10 tahun terakhir dan Internasionalisasi Yuan sebagai 

SDR pada pasar valas utama.  

The Fed menormalisasi pendevaluasian Yuan dengan cara stimulus 

Dollar pada pasar valuta asing. Pengurangan dan penambahan dana Dollar yang 

tidak bisa diprediksi inilah yang membuat para spekulan sulit memprediksi nilai 



98 
 

 
 

nilai Dollar dan menghasilkan keputusan investasimenjadi kurang tepat. 

Devaluasi Yuan mengakibatkan daya saing produk impor asal Indonesia 

menurun sehingga membuat sentimen negatif terhadap defisit transaksi berjalan 

pada negara Indonesia, apabila hal ini dibiarkan dalam waktu yang 

berkepanjangan, maka akan mengakibatkan cadangan devisa negara Indonesia 

berkurang, sehingga Dollar akan terapresiasi dan Rupiah terdepresiasi.  

4.3.5 Hubungan Impor dengan Kurs Referensi Acuan Transaksi Valuta 

Asing/Jisdor 

Dalam konteks Impor, Permintaan valas akan ditentukan oleh impor 

barang dan jasa (perdagangan) yang memerlukan Dollar atau valas dan ekspor 

modal (investasi) dari dalam ke luar negeri. Kebijakan pelonggaran kuantitatif 

Dollar direspon yang baik oleh negara Indonesia. Indonesia melakukan 

pembelian barang maupun bahan baku dari luar negeri, pembelian emas yang 

harganya dinilai stabil dan relatif murah dikarenakan nilai Dollar lebih murah 

akibat kebijakan stimulus oleh The Fed. Dalam jangka panjang investor melihat 

bahwa negara dengan tingkat impor yang meningkat berarti mempunyai tingkat 

konsumsi yang tinggi. Tingkat konsumsi yang relatif tinggi mengindikasikan 

bahwa perekonomian sebuah negara sedang stabil sehingga cocok untuk 

dijadikan lahan berinvestasi. Penggelontoran Dollar akan membuat penawaran 

menjadi leih banyak dibandingkan dengan penawarannya sehingga akan 

membuat Dollar depresiasi dan Rupiah terapresiasi 

4.4 Implikasi Hasil Penelitian 

Dari pembahasan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil 

penelitian mengenai arah pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar dan BI Rate 

terhadap nilai tukar sudah sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian 

ini yang menyatakan bahwa Inflasi, BI Rate dan JUB berpengaruh negatif yang 

artinya setiap kenaikan Inflasi, BI Rate dan JUB akan membuat nilai tukar 
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Indonesia terdepresiasi, namun hasil yang didapat terhadap arah hubungan pada 

ekspor dan impor justru kebalikannya yaitu kenaikan ekspor akan membuat nilai 

tukar Rupiah terdepresiasi dan kenaikan impor justru akan membuat nilai tukar 

Rupiah terapresiasi. Melihat dari penemuan hasil yang berbeda pada pengaruh 

ekspor dan impor pada penelitian ini, peneliti melakukan kajian ulang dengan 

melihat beberapa peristiwa ekonomi maupun kebijakan moneter yang 

dikeluarkan sehingga memberikan pengaruh yang berbeda pada nilai tukar yang 

terjadi pada periode yang digunakan pada penelitian ini. 

Penyebab dari pelemahan rupiah masih sama yaitu karena tekanan 

ekonomi global. Namun pada periode penelitian ini, terdapat ketidakpastiaan 

kebijakan suku bunga The Fed akibat pelemahan Yuan. Pelemahan Yuan 

dilakukan oleh China sebagai perbaikan aktivitas ekspor China dan langkah 

internasionalisasi Yuan sebagai Special Drawing Right (SDR) yang 

diperdagangkan di pasar valuta asing utama. Implikasi kebijakan yang 

dikeluarkan oleh negara Amerika Serikat atas devaluasi Yuan ini memberikan 

imbas terhadap negara – negara yang lain termasuk Indonesia, karena USD 

merupakan salah satu hard currency yang dijadikan patokan mata uang oleh 

negara – negara yang lain. Kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ialah 

penggelontoran dan pembatasan USD dengan penyesuaian sesaat (one-time 

adjusment) menurut keadaan dan kondisi perekonomian negara tersebut. 

Saat Amerika Serikat membatasi peredaran USD maka penawaran valuta 

asing (USD) menjadi sedikit, hal ini akan mengakibatkan Dollar mengalami 

apresiasi dan depresiasi mata uang lain. Sebaliknya, apabila penawaran Dollar 

meningkat maka akan membuat Dollar terdepresiasi dan mata uang lain akan 

terapresiasi. Permintaan terhadap Dollar akan selalu ada berapapun harga Dollar 

pada saat itu karena Dollar dikategorikan dalam hard currency yang sering 
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digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor antar negara sebagai pembayaran 

transaksi internasional. 

Ketidakpastian Suku Bunga the Fed dipengaruhi oleh keputusan China 

mendevaluasi Yuan sehingga terjadi pelemahan mata uang secara global negara 

kawasan Asia Pasifik  (Lembaga Penjamin Simpanan, 2015). Dalam serangkaian 

rilis dan minutes of meeting The Fed, diketahui bahwa timing dan besaran 

penyesuaian kebijakan moneter tergantung pada tiga faktor yakni: (1) kondisi 

pasar ketenagakerjaan, (2) capaian inflasi, dan (3) posisi nilai tukar dolar AS 

(terhadap sejumlah mata uang, trade weighted index). Devaluasi yuan 

mendorong apresiasi lanjutan dolar AS dan ini berpotensi menimbulkan risiko 

negatif terhadap kinerja perekonomian AS.   

Dornbusch, Park dan Claessens (2000) mendefinisikan contagion 

sebagai meningkatnya hubungan yang signifikan di antara beberapa pasar 

keuangan  setelah terjadinya kejutan yang di transmisikan pada beberapa negara 

atau kelompok negara. Pelemahan mata uang asing yang terjadi akibat 

depresiasi hard currency biasa disebut contagion effect (domino effect) atau efek 

menular. Contagion effect merupakan salah satu faktor yang muncul diakibatkan 

mekanisme pasar yang semakin bebas dan juga sistem ekonomi/moneter yang 

diterapkan. Efek ini muncul dengan mengasumsikan ekspektasi kesamaan reaksi 

dari satu negara dengan negara lainnya, yang diakibatkan persamaan profil dan 

kondisi ekonomi dan politik.  

Contagion effect muncul karena sebuah kiblat terhadap negara tertentu 

(suatu negara dianggap sebagai representasi dari negara lainnya). Contohnya 

depresiasi Baht Thailand mempengaruhi depresiasi Rupiah karena antara 

Thailand dan Indonesia mengalami persamaan kondisi ekonomi. Jepang 

dianggap sebagai kiblat ASIA sehigga jika mata uang Yen Jepang terdepresiasi, 

diasumsikan nilai mata uang lainnya akan terdepresiasi juga. Demikian juga 
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devaluasi Yuan China akan mengakibatkan Rupiah Indonesia terdepresiasi 

karena Indonesia merupakan mitra dagang China, sehingga devaluasi Yuan 

secara terus menerus akan berdampak negatif pada ekspor mitra dagang karena 

produk dan daya saing China semakin kompetitif sehingga ekspor China akan 

semakin meningkat. Dalam jangka panjang, apabila kejadian ini tetap berlanjut 

maka akan membuat produk impor asal Indonesia berpotensi tertekan karena 

devaluasi Yuan berimbas pada pelemahan terhadap Dollar AS dan Rupiah 

sehingga akan menyebabkan produk impor asal Indonesia menjadi lebih mahal 

di pasar China. 

Penurunan nilai tukar Yuan dikhawatirkan akan memicu terjadinya 

currency war. Untuk meningkatkan daya saing ekspornya agar tetap kompetitif, 

setiap negara diperkirakan akan ikut melemahkan mata uangnya. Ini yang 

dikhawatirkan akan menimbulkan perang mata uang akibat adanya persaingan. 

Devaluasi yuan memberikan sentimen negatif terhadap pasar saham Indonesia. 

Mengingat China merupakan mitra dagang utama Indonesia maka perlambatan 

ekonomi China akan turut berdampak pada perekonomian Indonesia.Pelaku 

pasar keuangan Indonesia merespon negatif akibat devaluasi Yuan, Arus modal 

yang masuk ke dalam juga akan berkurang karena para investor asing akan 

melepas kepemelikan sahamnya pada pasar saham maupun obligasi Indonesia 

menyebabkan kinerja pasar keuangan Indonesia akan mengalami penurunan.  

Inflasi dan Tingkat bunga merupakan capital inflow dan capital outflow 

dalam negeri dan luar negeri. Indonesia merupakan country risk dengan dana 

asing dan aliran modal yang rentan terhadap gejolak karena seringkali aliran 

dana dan modal mudah masuk namun juga mudah keluar. Hal ini sangat 

mempengaruhi ketersediaan valuta asing, kondisi valuta asing yang tidak stabil 

dan rentan terhadap gejolak ekonomi sangat mempengaruhi faktor psikologis 



102 
 

 
 

investor domestik maupun asing sehingga akan menimbulkan ekspektasi dan 

spekulasi dalam menentukan keputusan investasi. 

Selain mengacu pada teori dan pembuktian empiris mengenai hal – hal 

yang dapat mempengaruhi pergerakan kurs, masih ada bahan pertimbangan 

yang perlu dipantau juga terkait mengenai faktor – faktor lain di luar model 

penelitian yang dapat memberikan pengaruh yang berbeda maka hal tersebut 

perlu menjadi perhatian dalam pembuatan keputusan kebijakan moneter. Dari 

sejarah mengenai situasi dan perkembangan yang telah terjadi, faktor – faktor 

eksternal berikut sangat berperan penting dan dapat mematahkan teori yang 

berkembang yaitu ekspektasi, isu dan spekulasi yang berkembang di 

masyarakat. 

Ekspektasi yang berlebihan merupakan salah satu faktor penyebab 

kehancuran nilai tukar mata uang di beberapa negara Asia Tenggara, pasalnya 

tindakan spekulatif tersebut membuat permintaan akan Dollar menjadi naik 

karena terjadi peningkatan harga – harga di atas perkiraan. Peningkatan harga 

dalam negeri mengurangi daya beli masyarakat dan mengurangi daya saing 

barang – barang ekspor di luar negeri sehingga terjadi penurunan kepercayaan 

masyarakat terhadap mata uang domestik negara tersebut. 

Sehubungan dengan hal itu, tekanan yang berkelanjutan pada neraca 

pembayaran dan defisit neraca transaksi berjalan secara terus menerus yang 

dapat mengakibatkan hutang luar negeri bertambah dan cadangan devisa 

berkurang akan dapat menurunkan ekspektasi masyarakat terhadap nilai tukar 

Rupiah sehingga nilai tukar rupiah melemah. Ekspektasi ini mendorong 

terjadinya spekulasi pada pasar valuta asing yang dipengaruhi oleh faktor – 

faktor psikologis yang mendorong munculnya ekspektasi rasional dan ekspektasi 

emosional terhadap keputusan investasi dan harapan untuk memperoleh imbal 

hasil yang maksimal dan menguntungkan. Kondisi emosional para pelaku pasar 
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yang tidak menentu juga menjadi perhatian khusus pemerintah karena mampu 

mempengaruhi keputusan para pelaku dalam melakukan keputusan investasi 

maupun konsumsi baik terhadap mata uang domestik maupun pada pasar valuta 

asing sehingga akan mempengaruhi angka permintaan dan penawarannya. 

Selain dari instrumen moneter, beberapa wacan kebijakan juga yang 

akan diterapkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya ialah Kebijakan tersebut 

mencakup perbaikan kepatuhan wajib pajak, peningkatan tax ratio dan tax 

coverage, penguatan dan perluasan basis data perpajakan. Di sisi lain, 

pemerintah juga berencana menggunakan kebijakan perpajakan untuk 

meningkatkan investasi dan daya saing, misalnya dalam bentuk pemberian tax 

holiday, tax allowance, dan pembebasan pajak pertambahan nilai untuk barang 

strategis. Kontrol dan peran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani 

masalah ini dilakukan melalui kebijakan dan peraturan.  Untuk mengatasi isu 

yang berkembang, pemerintah melakukan transparansi keuangan dengan 

penerbitan laporan keuangan resmi secara berkala dan moral suasion agar para 

spekulan dengan berspekulasi berlebihan dapat dibatasi dan terkontrol sehingga 

tidak munculnya ekspektasi dan spekulasi yang berdampak pada nilai tukar 

rupiah dan kepercayaan masyarakat terhadap nilai tukar Rupiah. Secara garis 

besar, instrumen kebijakan pemerintah, pondasi perekonomian yang kokoh 

dalam mempertahankan daya saing produk Indonesia dan spekulasi yang 

berkembang pada negara Indonesia baik menurut pasar domestik maupun 

global, harus selaras dan seimbang agar nilai tukar rupiah tetap terjaga 

kestabilannya sehingga perekonomian Indonesia dapat bersaing dan upaya 

antisipasi krisis keuangan berjalan dengan baik. 



104 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa Inflasi, BI Rate, JUB, Ekspor dan 

Impor merupakan variabel – variabel yang mempengaruhi Kurs Referensi Jisdor. 

Dapat disimpulkan bahwa variabel yang paling dominan yang menjelaskan 

pergerakan kurs referensi acuan transaksi valuta asing adalah Jumlah Uang 

Beredar (JUB). 

Secara lebih rinci adalah sebagai berikut : 

1. Apabila inflasi meningkat maka penambahannya akan membuat kurs 

terdepresiasi. Tingginya Inflasi dalam negeri daripada Inflasi luar negeri 

menyebabkan harga barang dalam negeri meningkat dan daya beli 

masyarakat menurun sehingga masyarakat lebih memilih untuk berbelanja 

impor karena lebih murah atau harganya tetap sehingga akan membuat 

permintaan valas naik sehingga Rupiah terdepresiasi. 

2. Saat BI Rate mengalami peningkatan maka kurs akan terdepresiasi. Apabila 

terjadi kenaikan suku bunga domestik yang lebih tinggi dibandingkan suku 

bunga luar negeri yang cateris paribus maka akan mendorong masyarakat 

untuk lebih menginvestasikan dananya ke dalam bentuk tabungan dan 

mengurangi kegiatan konsumsi. Penurunan tingkat konsumsi suatu negara 

akan memperlambatan pertumbuhan ekonomi suatu negara, hal ini direspon 

oleh investor asing yang mencabut investasinya ke dalam bentuk Rupiah 

karena dirasa kurang menguntungkan. Dampaknya permintaan terhadap 

Rupiah menurun dibandingkan dengan penawarannya yang cateris paribus 

sehingga nilai tukar Rupiah terdepresiasi. 
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3. Peningkatan Jumlah Uang Beredar akan mendepresiasi nilai tukar Rupiah. 

Jumlah uang beredar yang berlebihan dalam suatu negara akan 

menyebabkan nilai tukar mata uangnya melemah (depresiasi), hal itu 

dikarenakan kenaikan penawaran tidak diimbangi oleh permintaannya. Karena 

banyaknya Rupiah yang beredar, maka akan mengakibatkan cadangan mata 

uang asing merosot dan kurs mata uang asing menjadi merosot dan mata 

uang asing meningkatkan. Kejadian ini menimbulkan efek yang buruk pada 

perekonomian yaitu inflasi dan biaya produksi naik sehingga menurunkan 

daya beli masyarakat. 

4. Apabila tingkat ekspor meningkat maka akan kurs melemah atau depresiasi. 

Sebenarnya, Penambahan angka ekspor membuat nilai tukar terapresiasi 

namun dalam penelitian ini muncul kasus bahwa penambahan jumlah ekspor 

justru akan membuat nilai tukar Rupiah terdepresiasi, hal ini diakibatkan 

karena adanya Devaluasi Yuan. Akibat devaluasi Yuan China maka Indonesia 

terkena dampak Contagion effect yang merupakan salah satu faktor yang 

muncul diakibatkan mekanisme pasar yang semakin bebas dan juga sistem 

ekonomi/moneter yang diterapkan. Keputusan spekulan ini menutup hasil  

apresiasi karena sebagai spekulan para investor akan beralih pada pembelian 

valuta asing berupa Yuan akan meningkat daripada permintaan terhadap 

rupiah sehingga akan mengakibatkan rupiah terdepresiasi. 

5. Setiap kenaikan impor akan membuat nilai tukar Rupiah menjadi terapresiasi. 

Kebijakan the Fed dengan menambah jumlah Suntikan Dollar pada pasar 

Internasional membuat penawaran Dollar menjadi banyak sehingga Dollar 

terdepresiasi dan apresiasi mata uang lain termasuk Rupiah Indonesia, 

karena Dollar merupakan Hard Currency yang digunakan dalam pembayaran 

pada perdagangan Internasional. Sehingga kenaikan impor akan membuat 

rupiah terapresiasi. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang diberikan 

oleh peniliti yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku 

regulator ekonomi, penelitian selanjutnya maupun pihak-pihak lain yang 

terkait. Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Pada penelitian ini didapatkan hasil bahwa JUB merupakan faktor yang paling 

dominan yang mempengaruhi pergerakan kurs referensi acuan transaksi 

valuta asing. JUB merupakan instrumen perantara yang murni dapat 

dikendalikan oleh pemerintah dalam negara yang menganut sitem 

perekonomian terbuka, oleh sebab itu peran pemerintah terhadap 

pengendalian jumlah uang beredar perlu mendapatkan fokus perhatian terkait 

kebijakan moneter mengenai stabilisasi kurs agar memberikan keuntungan 

dan pertumbuhan ekonomi bagi negara Indonesia. 

2. Sebaiknya  pemerintah Indonesia mengkaji aturan perdagangan internasional 

mengenai ekspor impor, seperti pembatasan kuota impor, pajak dan hedging 

pada sistem perekonomian terbuka untuk menanggapi kebijakan stimulus the 

Fed yang belum dapat diprediksi sehingga risiko investasi maupun risiko 

transaksi perdagangan internasional dapat diminimalisir. 

3. Karena kurs referensi acuan transaksi valuta asing merupakan instrumen baru 

yang diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, maka 

diperlukan pengujian lanjutan dengan periode penelitian yang lebih jauh serta 

menggunakan metode yang lain dengan menambahan variabel 

makroekonomi dan beberapa data ekonomi pada sektor yang lain yang 

diduga mempengaruhi pergerakan kurs sehingga dapat dilakukan 

pemantauan agar sasaran akhir untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah 

dan inflasi dapat tercapai. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1. Data Penelitian Periode Mei 2013 – Oktober 2015 

NO BULAN INFLASI 
BI 

RATE EKSPOR IMPOR 
JUB M1 
(Trilliun) 

KURS 
JISDOR 

1 May, 2013 5.47% 6.50% 16133.40 16660.5 3426.3 9,786.10 

2 Jun, 2013 5.90% 6.50% 14758.80 15636 3413.4 9,881.53 

3 Jul, 2013 8.61% 7.00% 15087.90 17417 3506.6 10,073.39 

4 Aug, 2013 8.79% 7.25% 13083.70 13012.1 3502.4 10,589.12 

5 Sep, 2013 8.40% 7.25% 14706.80 15509.8 3584 11,346.24 

6 Oct, 2013 8.32% 7.50% 15698.30 15674 3576.9 11,366.90 

7 Nov, 2013 8.37% 7.50% 15938.60 15149.3 3614.6 11,613.10 

8 Dec, 2013 8.38% 7.50% 16983.60 15458.5 3727.9 12,087.10 

9 Jan, 2014 8.22% 7.50% 14472.30 14916.2 3652.2 12,179.65 

10 Feb, 2014 7.75% 7.50% 14634.10 13790.7 3642.8 11,935.10 

11 Mar, 2014 7.32% 7.50% 15192.62 14523.7 3660.3 11,427.05 

12 Apr, 2014 7.25% 7.50% 14292.47 16255 3730.1 11,435.75 

13 May, 2014 7.32% 7.50% 14823.60 14770.3 3789.1 11,525.94 

14 Jun, 2014 6.70% 7.50% 15409.45 15697.8 3865.8 11,892.62 

15 Jul, 2014 4.53% 7.50% 14124.13 14081.7 3896 11,689.06 

16 Aug, 2014 3.99% 7.50% 14481.66 14793.2 3895.1 11,712.45 

17 Sep, 2014 4.53% 7.50% 15275.85 15546.1 4009.9 11,890.77 

18 Oct, 2014 4.83% 7.50% 15348.97 15328 4024.2 12,144.87 

19 Nov, 2014 6.23% 7.75% 13616.20 14041.6 4076.7 12,158.30 

20 Dec, 2014 8.36% 7.75% 14621.31 14434.5 4173.3 12,438.29 

21 Jan, 2015 6.96% 7.75% 13244.88 12613.42 4174.8 12,579.10 

22 Feb, 2015 6.29% 7.50% 12172.80 11510.11 4218.1 12,749.84 

23 Mar, 2015 6.38% 7.50% 13634.33 12608.69 4246.4 13,066.82 

24 Apr, 2015 6.79% 7.50% 13103.68 12626.28 4275.7 12,943.00 

25 May, 2015 7.15% 7.50% 12690.21 11613.59 4288.4 13,140.53 

26 Jun, 2015 7.26% 7.50% 13506.08 12978.09 4358.8 13,313.24 

27 Jul, 2015 7.26% 7.50% 11465.78 10081.86 4373.2 13,374.79 

28 Aug, 2015 7.18% 7.50% 12726.79 12399.25 4404.1 13,781.75 

29 Sep, 2015 6.83% 7.50% 12588.36 11558.6 4508.6 14,396.10 

30 Oct, 2015 6.25% 7.50% 12122.06 11108.92 4442 13,795.86 
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Lampiran 2. Output Uji Auto Korelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.499230     Prob. F(2,22) 0.2452 

Obs*R-squared 3.598374     Prob. Chi-Square(2) 0.1654 
     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 01/13/16   Time: 21:50   
Sample: 2013M01 2015M06   
Included observations: 30   
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1INF) 0.004114 0.027182 0.151344 0.8811 

LOG(X2BIRATE) -0.020076 0.166502 -0.120574 0.9051 
LOG(X3JUB) 0.029155 0.121984 0.239006 0.8133 
LOG(X4EKS) -0.073461 0.136464 -0.538319 0.5958 
LOG(X5IMP) 0.059920 0.107336 0.558249 0.5823 

C -0.151921 1.865522 -0.081436 0.9358 
RESID(-1) 0.375723 0.223468 1.681329 0.1068 
RESID(-2) -0.004928 0.232279 -0.021214 0.9833 

     
     R-squared 0.119946     Mean dependent var 1.33E-15 

Adjusted R-squared -0.160071     S.D. dependent var 0.024888 
S.E. of regression 0.026806     Akaike info criterion -4.177237 
Sum squared resid 0.015808     Schwarz criterion -3.803584 
Log likelihood 70.65855     Hannan-Quinn criter. -4.057702 
F-statistic 0.428352     Durbin-Watson stat 1.846136 
Prob(F-statistic) 0.873953    
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Lampiran 3. Output Uji Multikolinearitas 

 

Variance Inflation Factors  
Date: 01/13/16   Time: 21:51  
Sample: 2013M01 2015M12  
Included observations: 30  

    
     Coefficient Uncentered Centered 

Variable Variance VIF VIF 
    
    LOG(X1INF)  0.000764  222.7439  1.267983 

LOG(X2BIRATE)  0.028529  7738.620  1.819261 
LOG(X3JUB)  0.015151  41580.31  4.390063 
LOG(X4EKS)  0.017377  63618.82  6.087294 
LOG(X5IMP)  0.010751  39247.85  7.550233 

C  3.616935  144980.8  NA 
    
     

Lampiran 4. Output Uji Normalitas 

0
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-0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04 0.06

Series: Residuals

Sample 2013M01 2015M06
Observations 30

Mean       1.33e-15
Median  -2.54e-05

Maximum  0.067524
Minimum -0.048878

Std. Dev.   0.024888

Skewness   0.534313

Kurtosis   3.491691

Jarque-Bera  1.729650

Probability  0.421125
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Lampiran 5. Output Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 0.964234     Prob. F(16,13) 0.5344 

Obs*R-squared 16.28101     Prob. Chi-Square(16) 0.4335 
Scaled explained SS 12.98151     Prob. Chi-Square(16) 0.6741 

     
          

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 01/13/16   Time: 21:54   
Sample: 2013M01 2015M06   
Included observations: 30   
Collinear test regressors dropped from specification 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 5.569642 9.980459 0.558055 0.5863 

LOG(X1INF) 1.049534 0.658831 1.593026 0.1352 
(LOG(X1INF))^2 0.011377 0.008540 1.332126 0.2057 

(LOG(X1INF))*(LOG(X2BIRATE)) 0.163257 0.125448 1.301389 0.2157 
(LOG(X1INF))*(LOG(X3JUB)) -0.033086 0.048738 -0.678863 0.5091 
(LOG(X1INF))*(LOG(X4EKS)) -0.068890 0.086554 -0.795915 0.4404 
(LOG(X1INF))*(LOG(X5IMP)) 0.038984 0.073495 0.530428 0.6048 

LOG(X2BIRATE) 3.151377 7.613215 0.413935 0.6857 
(LOG(X2BIRATE))^2 0.140940 0.722049 0.195194 0.8483 

(LOG(X2BIRATE))*(LOG(X3JUB)) -0.217311 0.509224 -0.426749 0.6765 
(LOG(X2BIRATE))*(LOG(X4EKS)) 0.300144 0.333771 0.899250 0.3849 
(LOG(X2BIRATE))*(LOG(X5IMP)) -0.317134 0.327165 -0.969341 0.3501 

(LOG(X3JUB))^2 -0.030607 0.079729 -0.383889 0.7073 
(LOG(X3JUB))*(LOG(X4EKS)) 0.008147 0.095553 0.085261 0.9334 
(LOG(X3JUB))*(LOG(X5IMP)) -0.023417 0.075502 -0.310145 0.7614 

(LOG(X4EKS))^2 0.026922 0.047906 0.561966 0.5837 
(LOG(X5IMP))^2 -0.027239 0.030557 -0.891429 0.3889 

     
     R-squared 0.542700     Mean dependent var 0.000599 

Adjusted R-squared -0.020130     S.D. dependent var 0.000961 
S.E. of regression 0.000971     Akaike info criterion -10.73960 
Sum squared resid 1.23E-05     Schwarz criterion -9.945583 
Log likelihood 178.0939     Hannan-Quinn criter. -10.48558 
F-statistic 0.964234     Durbin-Watson stat 1.647539 
Prob(F-statistic) 0.534351    
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Lampiran 6. Output Uji Linearitas 

Ramsey RESET Test   
Equation: PERSAMAAN2LOG   
Specification: LOG(Y) LOG(X1INF) LOG(X2BIRATE) LOG(X3JUB) 
                       LOG(X4EKS) LOG(X5IMP) C  
Omitted Variables: Squares of fitted values  

     
      Value df Probability  

t-statistic  0.723240  23  0.4768  
F-statistic  0.523075 (1, 23)  0.4768  
Likelihood ratio  0.674630  1  0.4114  

     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.000399  1  0.000399  
Restricted SSR  0.017962  24  0.000748  
Unrestricted SSR  0.017563  23  0.000764  
Unrestricted SSR  0.017563  23  0.000764  

     
     LR test summary:   
 Value df   

Restricted LogL  68.74197  24   
Unrestricted LogL  69.07929  23   

     
          

Unrestricted Test Equation:   
Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 01/13/16   Time: 21:53   
Sample: 2013M01 2015M06   
Included observations: 30   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1INF) 1.285298 1.705229 0.753739 0.4587 

LOG(X2BIRATE) 10.84342 14.35897 0.755167 0.4578 
LOG(X3JUB) 20.13611 26.70481 0.754026 0.4585 
LOG(X4EKS) 7.110415 9.427873 0.754191 0.4584 
LOG(X5IMP) -6.525810 8.653086 -0.754160 0.4584 

C -21.32477 34.63716 -0.615662 0.5442 
FITTED^2 -1.245112 1.721577 -0.723239 0.4768 

     
     R-squared 0.933404     Mean dependent var 9.394728 

Adjusted R-squared 0.916032     S.D. dependent var 0.095362 
S.E. of regression 0.027633     Akaike info criterion -4.138619 
Sum squared resid 0.017563     Schwarz criterion -3.811673 
Log likelihood 69.07929     Hannan-Quinn criter. -4.034026 
F-statistic 53.72794     Durbin-Watson stat 1.337523 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 7. Output Estimasi Analisis Regresi Linear Berganda 

Dependent Variable: LOG(Y)   
Method: Least Squares   
Date: 01/13/16   Time: 22:09   
Sample (adjusted): 2013M01 2015M06  
Included observations: 30 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(X1INF) 0.052175 0.027633 1.888158 0.0712 

LOG(X2BIRATE) 0.459184 0.168904 2.718601 0.0120 
LOG(X3JUB) 0.822352 0.123088 6.681025 0.0000 
LOG(X4EKS) 0.292487 0.131822 2.218810 0.0362 
LOG(X5IMP) -0.268017 0.103685 -2.584911 0.0162 

C 3.687624 1.901824 1.938993 0.0643 
     
     R-squared 0.931890     Mean dependent var 9.394728 

Adjusted R-squared 0.917700     S.D. dependent var 0.095362 
S.E. of regression 0.027357     Akaike info criterion -4.182798 
Sum squared resid 0.017962     Schwarz criterion -3.902559 
Log likelihood 68.74197     Hannan-Quinn criter. -4.093147 
F-statistic 65.67398     Durbin-Watson stat 1.330160 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

 


