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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Globalisasi dalam bidang ekonomi menyebabkan berkembangnya sistem 

perekonomian ke arah yang lebih terbuka. Perekonomian terbuka ini membawa 

suatu dampak ekonomis yaitu terjadinya perdagangan internasional antar negara-

negara di dunia. Dengan adanya perdagangan internasional akan dijumpai 

masalah baru yaitu perbedaan mata uang yang digunakan oleh negara-negara yang 

bersangkutan. 

Perbedaan mata uang yang digunakan baik di negara yang menjadi 

pengimpor maupun pengekspor menimbulkan suatu perbedaan nilai tukar mata 

uang (kurs). Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (kurs) pada prinsipnya 

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

2002:129). Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam 

perekonomian terbuka, mengingat pengaruhnya yang 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, 1997:10). 

Fakta menunjukkan bahwa semenjak terjadinya krisis moneter yang 

berdampak pada lemahnya nilai tukar mata uang negara-negara di Asia khususnya 
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Indonesia, pertumbuhan perekonomian di Indonesia mengalami trend yang 

berfluktuasi. Akibatnya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengalami 

kerugian yang disebabkan oleh tingginya biaya operasional dan non-operasional 

serta tingginya nilai hutang yang diderita oleh perusahaan akibat melemahnya 

nilai tukar rupiah, mengingat sebagian besar hutang dalam mata uang dollar AS. 

Dengan melemahnya nilai tukar mata uang Indonesia menandakan lemahnya 

kondisi untuk melakukan transaksi luar negeri baik itu untuk ekspor-impor 

maupun untuk  pembayaran  hutang luar negeri. Terdepresiasinya mata uang 

Indonesia menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi goyah dan dilanda 

krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap mata uang domestik. 

Penerapan sistem devisa bebas dan ditambah dengan penerapan sistem 

nilai tukar mengambang (free floating) di Indonesia sejak tahun 1997, 

menyebabkan pergerakan nilai tukar di pasar menjadi sangat rentan oleh pengaruh 

faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi. Sebagai contoh, pertumbuhan nilai mata 

uang rupiah terhadap dolar AS pada era sebelum krisis melanda Indonesia dan 

kawasan asia lainnya masih relatif stabil. Semenjak krisis ini terjadi lonjakan kurs 

dolar AS terhadap rupiah di angka Rp 6.700–Rp 9.530, sedangkan periode 1981–

1996 di bawah Rp. 2.500 (www.bi.go.id). Pergerakan nilai dolar AS dapat 

dibacakan sebagai determinan utama nilai rupiah. Dan melalui penerapan sistem 

devisa bebas dan penerapan sistem nilai tukar mengambang (free floating) ini, 

inflasi serta suku bunga domestik juga turun ketingkat terendah dalam sejarah. 

Madura (2000) mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pergerakan nilai tukar, yaitu faktor fundamental, faktor teknis, dan sentimen 
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pasar. Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti 

inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar 

dan intervensi Bank Sentral. Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran 

dan permintaan devisa pada saat-saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, 

sementara penawaran tetap, maka harga valuta asing akan naik dan sebaliknya. 

Sedangkan sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita 

politik yang bersifat insidentil, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun 

secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, 

maka nilai tukar akan kembali normal. 

Memasuki periode krisis, hubungan antara suku bunga dan nilai tukar 

menjadi tidak menentu atau terjadi decoupling (putus hubungan) antara suku 

bunga dan nilai tukar, dimana suku bunga meningkat tetapi nilai tukar terus 

merosot. Rupiah dua kali mencapai titik terendah, yaitu bulan Januari dan Juni 

1998. Efektifitas suku bunga dalam mempengaruhi nilai tukar sejak Januari 1998 

sampai Agustus 1998 seperti tampak dalam tabel 1.1, menunjukkan bahwa terjadi 

peningkatan suku bunga efektif untuk memperkuat rupiah apabila tidak terdapat 

faktor-faktor lain di luar faktor ekonomi yang mengganggu. Sebaliknya, suku 

bunga kurang atau tidak efektif untuk memperkuat nilai tukar apabila terdapat 

faktor-faktor non-ekonomi yang mengganggu, seperti isu politik, sosial, dan 

keamanan akibat meningkatnya country risk (Budilaksono, 2005:2).  
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Tabel 1.1 
Efektifitas Kebijakan Perubahan Suku Bunga SBI 

 
PE
RI
OD
E 

PERUBAHAN 
SUKU BUNGA 

SBI 

DAMPAK 
TERHADAP NILAI 

TUKAR 
KETERANGAN 

I 27 Januari 1998 Efektif hingga 11 
Februari, kurs menguat 
33,16% dari Rp.10.473 
menjadi Rp. 7.000 

Efektifitas berkurang karena adanya 
berbagai isu di antaranya penerapan 
SBS, penundaan bantuan IMF dan 
sebagainya. 

9 Maret 1998 
(22%) 

Efektif hingga 23 Maret, 
kurs menguat 14,7% dari 
Rp. 10.650 menjadi Rp. 
9.075 per USD 

Efektifitas menguat seiring dengan 
penjaminan pemerintah terhadap 
masyarakat 

II 23 Maret 1998 
(45%) 

Efektif hingga 21 April, 
kurs menguat 13,9% dari 
Rp. 9.075 menjadi Rp. 
7.810 

Efektifitas kebijakan juga didorong 
oleh penandatanganan LOI tambahan 
dengan IMF 

III 21 April 1998 
(50%) 

Tidak efektif, nilai tukar 
hingga 7 Mei melemah 
23,6% dari Rp. 7.810 
menjadi Rp. 9.650/USD 

Pengaruh negatif faktor nonekonomi 
lebih kuat seperti kerusuhan massa 
tanggal 5 s/d 7 Mei 

IV 7 Mei 1998 
(58%) 

Tidak efektif sampai 17 
Juni, nilai tukar melemah 
75,9% dari Rp. 8.669 

Pengaruh negatif faktor nonekonomi 
lebih dominan seperti insiden 
Trisakti, kerusuhan massa dan 
ketistabilan politik serta pengaruh 
regional melemahnya Yen dan mata 
uang regional lainnya. 

V 29 Juli 1998 
(65,16%) 

Kurang efektif, kurs 
cenderung menguat 6,3% 
sampai 19 Agustus, dari 
Rp. 13.100 menjadi Rp 
12.275. 

Pengaruh di luar suku bungadominan, 
seperti menguatnya mata uang 
regional dan rencana intervensi 
HKMA untuk mendukung penguatan 
Yen dan janji pencairan bantuan 
internasional sebesar USD 7,9 miliar 

19 Agustus 1998 
(71,1%) 

Efektif, kurs menguat 
14,7% sampai tanggal 26 
Agustus, dari Rp. 12.275 
menjadi Rp. 10.700 

− Kurs menguat karena respon positif 
terhadap program restrukturisasi 
perbankan 

− Penjadwalan utang pemerintah 
USD 4,2 miliar melalui Paris Club 

− Kerusuhan dan demonstrasi sekitar 
minggu II September tidak 
berlanjut 

VI 30 September 1998 
(64,75% dan 
60,02% pada 7 
Oktober 1998) 

Kondusif, kurs menguat 
15,9% sampai 14 
Oktober, dari Rp.10.700 
menjadi Rp. 9.000 

Kurs menguat karena penguatan Yen 
dan mata uang regional lainnya yang 
didorong oleh penurunan suku bunga 
AS dan kemungkinan buruknya 
ekonomi AS, rencana bantuan Jepang 
USD 30 miliar, isu penerapan 
monitoring devisa, dan intervensi 
valas yang mengacu pada market 
intelligence secara terus menerus. 

Sumber: Budilaksono (2005:25) 
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Sejak 19 Agustus 1998 terjadi fenomena menarik, yaitu penurunan suku 

bunga diikuti oleh nilai tukar yang menguat (situasi kondusif). Perkembangan 

tersebut dapat dilihat sejak Bank Indonesia menerapkan sistem lelang dengan 

target kuantitas, sementara suku bunga ditentukan pasar. Suku bunga SBI 1 bulan 

langsung melonjak mencapai rekor 71,1% tanggal 19 Agustus 1998. Peningkatan 

suku bunga tersebut terjadi pada saat rupiah cenderung menguat sejak 17 Juni 

1998. Tekanan inflasi mulai mereda, situasi sosial, politik, dan keamanan relatif 

lebih baik, berita-berita positif lebih dominan (seperti penjadwalan utang 

pemerintah dan rencana restrukturisasi perbankan) dan perkembangan ekonomi 

internasional yang menguntungkan. Dengan demikian walaupun suku bunga 

menurun tetapi karena bermula dari tingkat yang sangat tinggi dan situasi non- 

ekonomi yang relatif baik, disamping rupiah yang masih undervalued, maka 

rupiah juga cenderung mengalami penguatan (Budilaksono, 2005:24).  

Tingkat suku bunga SBI dalam beberapa tahun terakhir terlihat mengalami 

penurunan. Hal ini dapat dilihat dari data yang diperoleh dari Bank Indonesia 

(www.bi.go.id), dimana tingkat suku bunga SBI pada tahun Desember 2002 

adalah sebesar 12,93%, yang menurun menjadi 8,31% di tahun 2003, dan kembali 

menurun menjadi 7,43% di tahun 2004. Semakin menurunnya tingkat suku bunga 

SBI ini dapat dipicu oleh tingginya aktivitas perdagangan valuta asing dalam hal 

ini dollar Amerika. Dengan kata lain terdapat kecenderungan banyak investor 

yang lebih memilih menginvestasikan dananya di sektor perdagangan valuta 

asing. Nilai fluktuasi perdagangan valuta asing dalam hal ini rupiah dan dollar 

AS  dalam beberapa tahun terakhir terbukti menunjukkan fluktuasi yang sangat 

http://www.bi.go.id/
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tinggi dimana pada bulan Januari 2002 nilai kurs rupiah terhadap Dollar AS 

adalah Rp. 10.320 dan ditutup pada akhir Desember 2002 adalah sebesar Rp. 

8.940. Pada bulan Januari 2003 nilai kurs rupiah adalah sebesar Rp. 8.876 dan 

ditutup pada akhir Desember 2003 adalah sebesar Rp. 8.456, dan pada tahun 2004 

nilai kurs rupiah terhadap dollar pada bulan Januari 2004 adalah sebesar Rp. 8.841 

dan ditutup pada Desember 2004 sebesar Rp. 9.290. 

Rupiah memberikan sambutan positif saat presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono dilantik. Kurs rupiah menguat hingga di bawah Rp. 9.000/US$, tetapi 

apresiasi itu bersifat sementara. Kurs rupiah tidak dapat bergerak dari kisaran Rp. 

9.300/US$. Dalam situasi seperti ini sudah seharusnya mulai memasang kuda-

kuda apabila trend itu terus berlanjut, atau malah menjurus pada depresiasi. Dan 

ketika Bank Central Amerika Federal Reserve (The Fed) yang pada Februari 2004 

lalu yang telah menaikkan suku bunganya menjadi 2,5%, memberi isyarat akan 

menaikkan bunganya lagi hingga 3,5-4%, maka kenaikkan ini akan berdampak 

pada suku bunga di banyak negara termasuk Indonesia. Suku bunga sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) akan melonjak untuk menahan kelemahan kurs rupiah lebih 

lanjut.  

Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan 

kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Arah 

kebijakan didasarkan pada sasaran laju inflasi yang ingin dicapai dengan 

memperhatikan berbagai sasaran ekonomi makro lainnya, baik dalam jangka 

pendek, menengah, maupun panjang. Implementasi kebijakan moneter dilakukan 

dengan menetapkan sasaran operasional, yaitu uang primer (base money), dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Otoritas
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Moneter&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Operasional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uang_primer&action=edit&redlink=1
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selanjutnya mengamati perkembangan indikator-indikator yang memberikan 

tekanan pada harga dan nilai tukar rupiah (www.bi.go.id).  

Perkembangan indikator tersebut dikendalikan melalui piranti moneter 

tidak langsung yaitu: pertama, menggunakan Operasi Pasar Terbuka (OPT). 

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan jumlah uang yang beredar 

dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (goverment securities) 

seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia) dan SBPU (Surat Berharga Pasar Uang). 

Kedua, dengan menentukan tingkat diskonto.  Penentuan tingkat diskonto 

dimaksudkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan menaikkan atau 

menurunkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Dan ketiga, melalui 

penetapan rasio cadangan wajib minimum bagi perbankan. Rasio cadangan wajib 

minimum dimaksudkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan 

menaikkan atau menurunkan rasio jumlah dana cadangan perbankan yang harus 

disimpan pada pemerintah (www.bi.go.id).  

Pada periode krisis ini Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk lebih 

mengetatkan moneter melalui kenaikan tingkat bunga SBI, sementara pemerintah 

menyatakan langkah stabilisasi rupiah ditempuh dengan sinkronisasi fiskal 

moneter. Ini berarti BI akan terus berusaha melakukan intervensi untuk menahan 

fluktuasi kurs rupiah terhadap dollar Amerika (www.bi.go.id). Kalau kita cermati 

lagi masih terdapat satu alternatif kebijakan untuk menguatkan kurs rupiah, yaitu 

dengan meningkatkan suku bunga SBI sehingga rupiah kembali diburu dan 

kemudian mengalami apresiasi, namun kebijakan itu kurang popular karena bisa 

melumpuhkan sektor riil. Kebijakan ini baru akan efektif bila ada koordinasi 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Indikator&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Piranti
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Diskonto&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan
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dengan kebijakan fiskal (www.bi.go.id). Berdasarkan uraian tersebut, penulis 

tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian tentang "ANALISIS 

KAUSALITAS TINGKAT SUKU BUNGA SERTIFIKAT BANK 

INDONESIA (SBI) DENGAN KURS DI INDONESIA”. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, 

permasalahan dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berpengaruh 

terhadap kurs? 

2. Apakah kurs berpengaruh terhadap tingkat suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI)? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di 

atas, maka tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pola kausalitas antara tingkat suku bunga Sertifikat 

Bank Indonesia (SBI) dengan kurs selama tahun 2001 sampai dengan 

tahun 2005. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jangka pendek dan jangka 

panjang suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap kurs 

selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 
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3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh jangka pendek dan jangka 

panjang kurs terhadap suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat atau memberikan 

kontribusi bagi semua pihak yang berkepentingan baik bagi akademisi, praktisi, 

investor, perusahaan maupun pemerintah. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis yang 

memberikan bukti empiris tentang pola kausalitas antara tingkat suku 

bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan literatur akuntansi dan memperkaya referensi bagi 

pembaca. 

3. Bagi para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian yang relevan 

lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi. 

4. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para investor dalam 

mengambil keputusan untuk melakukan investasi khususnya pada sektor 

perdagangan valuta asing. 

5. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

perusahaan dalam menyusun anggaran, khususnya perusahaan yang dalam 

aktivitas produksi dan operasinya banyak memanfaatkan mata uang asing. 
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6. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan masukan bagi 

pemerintah khususnya otoritas moneter sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya memutuskan dan mengimplementasikan kebijakan di bidang 

moneter. 

  



11 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

 

2.1. VALUTA ASING 

Valuta asing disebut juga foreign exchange (forex) atau foreign currency 

adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan dalam 

transaksi ekonomi internasional berdasarkan kurs resmi yang ditetapkan oleh bank 

sentral (Khalwaty, 2000). PSAK NO. 10 menyatakan bahwa mata uang asing 

adalah mata uang selain mata uang pelaporan suatu perusahaan.  

Menurut Yuliati (2002:23) valuta asing adalah harga mata uang suatu 

negara dalam unit komoditas (seperti emas dan perak) atau mata uang negara lain. 

Valuta asing merupakan arti penting uang secara eksplisit yang dimasukan ke 

dalam perhitungan, sehingga harga-harga komoditi dinyatakan dalam satuan mata 

uang domestik dan mata uang luar negeri (Salvatore, 1997:2). 

Konsep konvertibilitas mata uang asing secara implisit menekankan 

pentingnya penggunaan mata uang yang dapat dengan mudah ditukarkan dengan 

mata uang negara lain. Suatu mata uang dikatakan konvertibel (convertible 

currency) apabila mata uang tersebut bisa dipertukarkan secara bebas dengan 

mata uang negara lain (Yuliati, 2002:24). Konsep konvertibilitas menunjukkan 

derajad kebebasan suatu mata uang untuk dikonversikan ke dalam mata uang lain 

(Kuncoro, 2001:20). 
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Dalam praktek, memang tidak setiap mata uang dapat dengan mudah 

ditukarkan di pasar dunia. Oleh karena itu konsep konvertibilitas berkaitan erat 

dengan hard currency dan soft currency. Suatu mata uang dinamakan hard 

currency apabila mata uang negara tersebut secara luas diterima sebagai bukti 

pembayaran internasional dan digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi 

internasional. Di lain pihak, soft currency adalah mata uang yang tidak secara luas 

diterima sebagai media dalam transaksi keuangan internasional (Kuncoro, 

2001:20).  

Hard currency adalah mata uang yang diharapkan mengalami revaluasi 

atau apresiasi relatif terhadap sebagian besar mata uang dunia, sehingga diterima 

secara luas sebagai bukti pembayaran internasional. Sedangkan soft currency 

adalah mata uang yang diharapkan mengalami devaluasi atau depresiasi terhadap 

sebagian mata uang didunia sehingga tidak secara luas diterima negara-negara 

yang melakukan perdagangan internasional (Yuliati, 2002:24). 

 

2.1.1. Pasar Valuta Asing 

Sama halnya dengan harga-harga lainya dalam perekonomian yang 

ditentukan oleh interaksi pembeli dan penjual, kurs juga ditentukan oleh interaksi 

antara berbagai rumah tangga, perusahaan dan lembaga-lembaga keuangan yang 

membeli dan menjual valuta asing guna keperluan pembayaran internasional. 

Pasar yang memperdagangkan mata uang internasional disebut pasar valuta asing  

(foreign exchange market) (Krugman, 1992:475).  
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Menurut Madura (2000:57) pasar valuta asing (foreign exchange market) 

adalah pasar yang memfasilitasi pertukaran valuta untuk mempermudah transaksi 

perdagangan dan keuangan internasional. Sedangkan salvatore (1997:2) 

mendefinisikan pasar valas sebagai sebuah pasar atau tempat pertemuan dimana 

individu, perusahaan, dan kalangan perbankan mengadakan jual beli mata uang 

dari berbagai negara atau valauta-valuta asing. 

Perdagangan valuta asing sangat dipengaruhi oleh kebijakan yang dianut 

oleh masing-masing negara untuk mengelola lalu lintas valuta asingnya. Beberapa 

negara mengendalikan perdagangan valuta asingnya dengan menetapkan nilai 

tukar dasar resmi melalui penawaran terbuka. Harga penutupan akan 

dipublikasikan sebagai harga resmi atau nilai tukar resmi pada hari itu (Yuliati, 

2002:81). 

Pertukaran satu mata uang dengan mata uang lain disebut transaksi valas 

(foreign exchange transaction). Ada dua jenis transaksi valas menurut Kuncoro 

(2001:116), yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Transaksi spot terdiri dari 

transaksi valas yang biasanya selesai dalam maksimal dua hari kerja. Dalam pasar 

spot, dibedakan tiga jenis transaksi: (1) Cash, dimana pembayaran satu mata uang 

dan pengiriman mata uang lain diselesaikan pada hari yang sama, (2) Tom 

(kependekan dari tomorrow/besok), dimana pengiriman dilakukan pada hari 

berikutnya, dan (3) Spot, dimana pengiriman diselesaikan dalam tempo 48 jam 

setelah perjanjian. 

Transaksi forward merupakan transaksi valas dimana pengiriman mata 

uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa mendatang. Transaksi forward 
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biasanya terjadi bila eksportir, importir, atau pelaku ekonomi lain yang terlibat 

dalam pasar valas harus membayar atau menerima sejumlah mata uang asing pada 

suatu tanggal tertentu di masa mendatang. 

Yuliati (2002:84) membagi tipe-tipe transaksi dipasar valuta asing menjadi 

tiga tipe transaksi, yaitu: Transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. 

Transaksi spot dilakukan berdasarkan nilai tukar saat transaksi terjadi. Transaksi 

spot antara bank dan klien (di pasar eceran) dapat diselesaikan saat itu juga. 

Sementara itu, transaksi spot antar bank umumnya terselesaikan dua hari kerja 

setelah kesepakatan. Transaksi forward dilakukan dengan menentukan kapan 

pembayaran dan penyerahan valuta asing dilakukan di masa yang akan datang. 

Nilai tukar mata uang ditentukan pada saaat kontrak disepakati. Sedangkan 

transaksi swap adalah pembelian atau penjualan mata uang asing secara 

bersamaan. Tipe transaksi swap yang umum dilakukan adalah membeli valuta 

asing di pasar spot dan pada waktu yang sama menjualnya di pasar forward 

(disebut spot against forward tipe). Kedua transaksi dilakukan di bank yang sama. 

 

2.1.2. Struktur Pasar Valuta Asing 

Perantara utama dalam pasar valas adalah bank-bank utama yang 

beroperasi di seluruh dunia teruatama yang berdagang valas. Bank-bank ini 

dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih, 

dimana dapat menghubungkan bank-bank tersebut dengan klien utamanya dan 

bank-bank lain di seluruh dunia. 
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Gambar 2.1 
Struktur Pasar Valuta Asing 

 

 

Konsumen membeli $ 
dengan DM 

Bank lokal Pialang saham 

IMM, LIFFE, 
PSE Pasar antarbank 

Catatan:   IMM adalah International Money Market Chicago yang memperdagangkan valas jenis 
futures dan options. LIFFE merupakan London International Financial Futures Trading 
yang memperdagangkan valas jenis futures. PSE adalah Philadelphia Stock Exchange 
yang memperdagangkan valas jenis options. 

Sumber: Federal Reserve Bank of St. Louis dalam Kuncoro (2001:119) 

 

Pelaku utama dalam pasar valas sangat beragam, tidak hanya dalam skala 

operasi namun juga tujuan dan metode memanfaatkan pasar ini. Pelaku ekonomi 

yang utama dalam pasar valas dapat digolongkan menjadi: (1) individu, (2) 

institusi, (3) perbankan (terutama bank-bank komersial), (4) Bank sentral dan 

lembaga lain milik pemerintah, (5) spekulan dan arbitraser, (6) pialang-pialang 

valas (Kuncoro, 2001:118). 

Bank lokal 

Konsumen membeli 
DM dengan $ 

Pialang valas 

Pialang saham 
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2.2. KURS (NILAI TUKAR) 

Menurut PSAK No. 10, kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang. 

Krugman (1992:40), kurs atau nilai tukar (exchange rate) adalah harga suatu mata 

uang terhadap mata uang lainnya. Sedangkan menurut Boediono (1990), 

perdagangan antara negara dimana masing-masing mempunyai alat tukarnya 

sendiri mengharuskan adanya angka perbandingan nilai suatu mata uang dengan 

mata uang lainnya, yang disebut nilai tukar valuta asing.  

Salvatore (1997:49) mendefinisikan nilai tukar atau kurs sebagai harga 

mata uang luar negeri dalam satuan harga domestik. Daryanto (2008) 

mengemukakan bahwa kurs mata uang asing adalah nilai perbandingan atau bisa 

juga disebut nilai tukar antara suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Kurs 

ini biasanya digunakan sebagai indicator utama untuk melihat kekuatan ekonomi 

ataupun tingkat kestabilan perekonomian suatu Negara. Madura (2000:86) 

menyatakan bahwa nilai tukar atau kurs mengukur nilai suatu valuta dari 

prespektif valuta lain. Sedangkan menurut kuncoro (2001:124) kurs adalah harga 

mata uang suatu Negara yang dinilai dalam mata uang lain. 

 

2.2.1. Kuotasi 

Kuotasi valuta asing menunjukkan pernyataan kesediaan untuk membeli 

atau menjual suatu mata uang (untuk ditukar dengan mata uang lain) pada tingkat 

harga yang berlaku. Kuotasi secara sederhana diartikan sebagai cara penulisan 

nilai tukar antar mata uang (Yuliati, 2002:85). Karena nilai tukar berubah 
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sepanjang hari, kurs dikuotasikan dalam surat-surat kabar hanya mencerminkan 

harga jual pada suatu waktu tertentu pada hari yang dimaksud (Madura, 2000:64). 

Kuotasi dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung. Kuotasi 

langsung menunjukkan harga mata uang domestik per unit mata uang asing. 

Kuotasi tidak langsung menunjukkan harga mata uang asing per unit mata uang 

domestik (Yuliati, 2002:85). Kuotasi langsung mewakili nilai dari suatu valuta 

asing dalam dollar (atau jumlah dollar per valuta tersebut), sebaliknya kuotasi 

tidak langsung mewakili jumlah unit valuta asing per dollar. Sebagai contoh,jika 

franc Perancis $0,2, maka kuotasi langsung dari franc adalah $0,2, sedangkan 

kuotasi tidak langsungnya adalah FFr 5,000 (atau 5 franc per dollar) (Madura, 

2000:65). 

 

2.2.2. Bid Rates, Offer/Ask Rates, Dan Spread 

Kuncoro (2001:127) membagi kurs menjadi dua jenis, yaitu: (1) kurs beli 

(bid rates) adalah kurs dimana bank bersedia membeli suatu mata uang, dan (2) 

kurs jual (offer rates) adalah kurs dimana bank bersedia menjual suatu mata uang. 

Perbedaaan kurs beli dan kurs jual disebut bid-offer spread atau trading margin. 

 

Spread =       (2.1) 

Dim a: an

 = kurs beli (bid price) 
 = kurs jual (offer price) 
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Besar kecilnya margin (spread) untuk suatu mata uang dipengaruhi oleh; 

Pertama, jumlah mata uang yang diperdagangkan: semakin kecil jumlahnya, maka 

semakin besar marginnya. Kedua, besar kecilnya pusat keuangan yang 

memperdagangkan valas: di pusat keuangan dunia, seperti New York atau 

London, margin akan semakin kecil. Ketiga, fluktuasi harga mata uang: semakin 

besar fluktuasinya, semakin besar marginnya. Keempat, jenis instrumen yang 

diperdagangkan: bila uang kertas atau cek bank biasanya marginnya lebih tinggi 

(Kuncoro, 2001:128). 

Sedangkan menurut Madura (2000:60), Bid-ask spread adalah selisih 

antara harga jual (ask) dengan harga beli (bid) valuta asing pada sebuah bank. 

Selisih (spread) antara bid dan ask (bid/ask spread) tersebut dimaksudkan untuk 

menutupi biaya-biaya yang muncul dalam memenuhi permintaan-permintaan jual-

beli valas. 

 

Bid/ask spread  =  
  

 
    (2.2) 

 
Tabel 2.1 

Perhitungan Bid/Ask Spread 
 

Valuta Kurs Beli 
(Bid) 

Kurs Jual 
(Ask)   = Persentase 

Bid/Ask Spread 

Pound Inggris $1,52 $1,60 
$ , $ ,

$ ,
       = 0,05 atau 5% 

Yen Jepang $0,0070 $0,0074 
$ , $ ,

$ ,
 = 0,054 atau 5,4% 

Sumber: Madura (2000: 61) 
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2.2.3. Kurs Silang 

Umumnya tidak semua valuta asing aktif diperdagangkan di suatu negara. 

Kondisi ini menyulitkan untuk selalu dapat memperbarui nilai tukar dengan mata 

uang domestik. Tipe kurs yang dibutuhkan disini adalah kurs silang, karena kurs 

ini mencerminkan jumlah satu valuta asing per unit valuta asing (Madura, 

2000:66). Kurs silang dapat dihitung apabila terdapat mata uang ketiga yang aktif 

diperdagangkan, baik dengan mata uang domestik maupun dengan mata uang 

asing yang tidak aktif diperdagangkan (Yuliati, 2002:88). Menurut Madura 

(2000:66) formula umum dari kurs silang adalah: 

 

 1          $
   $

   (2.3) 

 
 

2.2.4. Keseimbangan Kurs (Nilai Tukar) Valuta Asing 

Pada umumnya, kurs selalu bergerak menyesuaikan diri untuk 

mempertahankan kondisi interest parity (Krugman, 1992:69).  Keseimbangan 

kurs valuta asing ditentukan oleh perpotongan kurs valuta asing tersebut. 

Permintaan untuk valuta asing timbul terutama bila kita mengimpor barang-

barang dan jasa-jasa dari luar negeri atau melakukan bantuan dan pinjaman luar 

negeri. Sedangkan penawaran valuta asing timbul bila kita mengekspor barang-

barang dan jasa-jasa atau menerima bantuan dan pinjaman luar negeri. Kondisi 

yang terus berubah, membuat permintaan dan penawaran juga berubah dan 

akhirnya akan menyebabkan perubahan harga valuta (Madura, 2000:83). 
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Gambar 2.2 
Kurva Permintaan, Kurva Penawaran  
dan Kurva Ekuilibrium Pound Inggris 

 

 

 

Sumber: Madura (2000:83-90) 

 

2.2.5. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kurs (Nilai Tukar) Valuta Asing 

Madura (2000:89) menjelaskan bahwa nilai tukar valuta asing dipengaruhi 

oleh beberapa faktor sebagai berikut: 
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1. Laju inflasi relatif 

Perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdangan 

internasional, karena mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta, dan 

dengan demikian mempengaruhi nilai tukar. 

 

Gambar 2.3 
Dampak Meningkatnya Inflasi Di AS  

Atas Nilai Tukar Ekuilibrium Pound Inggris 
 

 
Sumber: Madura (2000:90) 

 

2. Suku bunga relatif 

Perubahan dalam suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam 

sekuritas-sekuritas asing, selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran valuta asing, dan nilai tukar. 
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Gambar 2.4 
Dampak Meningkatnya Suku Bunga Di AS 

Atas Nilai Tukar Ekuilibrium Pound Inggris 
 

 
Sumber: Madura (2000:91) 

 

3. Tingkat pendapatan relatif 

Asumsikan bahwa tingkat pendapatan nasional AS meningkat secara 

substansial sementara pendapatan nasional Inggris tetap tidak berubah. 

Sehingga pertama, kurva permintaan Pound akan bergerak ke kanan atas, yang 

mencerminkan naiknya permintaan konsumen AS terhadap produk-produk 

Inggris akibat kenaikan tingkat pendapatan di AS. Kedua, kurva penawaran 

Pound tidak berubah, jadi nilai tukar ekuilibrium akan naik. 

4. Kontrol pemerintah 

Pemerintah negara-negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar 

ekuilibrium dengan berbagai cara, diantaranya melalui (1) hambatan jual beli 

valuta asing, (2) hambatan perdagangan, (3) intervensi (pembelian dan 
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penjualan valuta) dalam pasar valas,dan (4) pengubahan variabel-variabel 

makro seperti; inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan nasional. 

 

Gambar 2.5 
Dampak Meningkatnya GNP AS 

Atas Nilai Tukar Ekuilibrium Pound Inggris 
 

 
Sumber: Madura (2000:91) 
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5. Ekspektasi 

Faktor kelima yang mempengaruhi nilai tukar valuta asing adalah 

ekspektasi akan nilai tukar di masa depan. Sama seperti pasar keuangan yang 

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

memiliki dampak ke depan. Sebagai contoh, berita mengenai bakal 

melonjaknya inflasi di AS mungkin bisa menyebabkan pedagang valas 

menjual dollar, karena memperkirakan nilai dollar akan menurun di masa 

depan. Reaksi ini langsung menekan nilai tukar dollar dalam pasar valas.  
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2.2.6. Sistem Kurs (Nilai Tukar) Valuta Asing 

Madura (2000:156) mengklasifikasikan sistem nilai tukar valuta asing 

sebagai berikut: 

1. Sistem nilai tukar tetap (fixed) 

Dalam Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate system), nilai tukar 

dibuat konstan atau hanya dibiarkan berfluktuasi dalam batas-batas yang 

sangat sempit. Jika nilai tukar mulai bergerak tajam, pemerintah dapat 

melakukan intervensi untuk mempertahankannya dalam batas-batas yang 

dimaksud. 

2. Sistem nilai tukar menggambang bebas (freely floating) 

Dalam sistem nilai tukar menggambang bebas (freely floating exchange 

rate system), nilai tukara valuta akan ditentukan oleh kekuatan pasar tanpa 

intervensi dari pemerintah. Dalam sistem ini, perusahaan-perusahaan 

multinasional perlu mencurahkan sumber daya yang substansial untuk 

mengukur dan mengelola resiko valuta asing. 

3. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed float) 

Sistem nilai tukar sejumlah valuta asing yang ada sekarang berada 

diantara sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang bebas. 

Sistem tersebut menyerupai sistem mengambang bebas karena nilai tukar 

dibiarkan berfluktuasi setiap hari dan tidak ada batasan resmi. Tetapi, 

menyerupai sistem nilai tukar tetap dalam hal pemerintah dapat dan kadang-

kadang melakukan intervensi untuk mencegah valuta mereka berfluktuasi 
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terlalu tajam ke satu arah. Tipe sistem ini dikenal dengan nama sistem 

mengambang terkendalai (managed float exchange rate system). 

4. Sistem nilai tukar terpatok (pegged) 

Sejumlah Negara menggunakan sistem nilai tukar terpatok (pegged 

exchange rate system), dimana valuta mereka dipatokkan (dikaitkan) ke suatu 

valuta lain atau ke suatu unit perhitungan. Walaupun nilai valuta lokal tetap 

dalam hubungannya dengan valuta asing (atau unit perhitungan) yang menjadi 

patokan, valuta tersebut bergerak mengikuti valuta tersebut relatif terhadap 

valuta-valuta asing. 

 

2.3. ARBITRASI DAN TEORI PARITAS 

2.3.1. Arbitrasi Internasional 

Arbitrasi dapat didefinisikan secara luas sebagai upaya mengambil untung 

dari ketidaksesuaian dalam harga-harga aktual (Madura, 2000:183). Sedangkan 

menurut Kuncoro (2001:131) arbitrasi adalah membeli dan menjual mata uang di 

pasar yang berbeda dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang pasti dari  

perbedaan harga beli dan harga jual. Istilah arbitrasi mengacu pada praktek 

pembelian suatu mata uang di sebuah pusat moneter dimana harganya lebih 

murah, untuk kemudian segera dijual kembali di pusat moneter lainnya yang 

menawarkan harga lebih mahal, dalam rangka mencetak keuntungan dalam jangka 

pendek (Savatore, 1997:13). 

Arbitrasi yang berlaku bagi pasar valas dan pasar internasional memiliki 

tiga bentuk umum, yaitu: (1) Locational Arbitrage; adalah suatu tindakan untuk 
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mengambil keuntungan dari ketidaksesuaian dalam kuotasi nilai tukar antar bank, 

(2) Triangular Arbitrage; adalah suatu tindakan untuk mengambil keuntungan 

dari ketidaksesuaian dalam pasar valas yaitu saat kurs silang yang dikuotasikan di 

pasar tidak sama dengan kurs silang yang seharusnya muncul dalam kondisi 

ekuilibrium, dan (3) Covered Interest Arbitrage; adalah investasi dalam suatu 

sekuritas pasar uang luar negeri yang pada saat yang sama disertai dengan 

penjualan forward valuta yang mendenominasi sekuritas yang dimaksud (Madura, 

2000:184). 

 

2.3.2. Teori Paritas 

Pemahaman tentang teori dan teknik pengujian tentang pengaruh inflasi 

dan suku bunga terhadap perubahan permintaan valuta asing sangat penting bagi 

para pelaku di bursa valas agar dapat menghasilkan proyeksi kurs yang akurat, 

tidak menyimpang jauh dari kenyataan.  

Terdapat tiga macam teori paritas (teori keseimbangan), yaitu Teori Paritas 

Suku Bunga (Interest Rate Pariety Theory = IRP Theory), Teori Paritas Daya Beli 

(Purchasing Power Pariety Theory = PPP Theory), Teori Efek Fisher 

Internasional (International Fisher Efect Theory = IFE Theory). Ketiga macam 

teori tersebut menunjukkan adanya hubungan yang berbeda tentang perubahan 

tingkat inflasi dan suku bunga terhadap reaksi perubahan permintaan valas. 

Dengan adanya hubungan yang berbeda tersebut, terlihat adanya 

pertentangan antara ketiga teori tersebut yang dapat terjadi dalam waktu yang 

bersamaan. Masing-masing teori mempunyai keunggulan dan kelemahan yang 
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apabila digunakan secara bersama-sama akan memperluas wawasan dalam 

mengkombinasikannya dari segi positif. Dengan melihat keunggulannya akan 

dapat menghasilkan suatu proyeksi yang paling cermat dengan tingkat resiko yang 

paling kecil (Khalwaty, 2000). 

1. Teori Paritas Suku Bunga (IRP Theory) 

Dengan menggunakan teori paritas suku bunga dapat diketahui hubungan 

antara bursa valas dan pasar uang internasional. Interest Rate Pariety Theory 

(IRP) paling banyak digunakan dalam literatur keuangan internasional yang 

menyatakan bahwa perbedaan tingkat suku bunga pada pasar keuangan 

internasional mempunyai kecenderungan yang sama dengan forward rate 

premium atau forward rate discount. IRP menekankan pada perbedaan antara 

kurs forward dan kurs spot yang tercermin dari perbedaan tingkat suku bunga 

antara dua negara. Kurs forward mata uang suatu negara yang mengandung 

premi ditentukan oleh perbedaan tingkat suku bunga antar negara. Akibatnya 

arbitrase suku bunga yang ditutup akan lebih menguntungkan jika 

dibandingkan dengan suku bunga domestik.  Variabel yang digunakan pada 

IRP adalah premi forward dan perbedaan suku bunga antar dua negara 

(Khalwaty, 2000). 

Hubungan antara premium atau diskon forward dengan suku bunga 

menurut IRP dapat ditentukan sebagai berikut (Madura, 2000:192): Jumlah 

valuta domestik yang diterima pada akhir periode deposito ( ) adalah: 

 

1       (2.4) 
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Dengan: 
A
S
i  = Suku bunga deposito luar negeri 

h = Jumlah valuta domestik yang awalnya ingin diinvestasikan 
  = Kurs spot pada saat valuta asing dibeli 

F = Kurs forward untuk mengkonversikan valuta asing 
 

2. Teori Paritas Daya Beli (PPP Theory) 

Teori Paritas Daya Beli (PPP Theory) digunakan untuk menganalisa 

pengaruh inflasi antara dua negara terhadap kurs valas. PPP disebut juga Teori 

Keseimbangan Daya Beli atau Teori Kesamaan Daya Beli yang diciptakan 

oleh Gustav Cassel setelah Perang Dunia II. Variabel-variabel yang digunakan 

dalam PPP adalah perubahan kurs spot dalam persentase dan perbedaan laju 

inflasi antar dua negara. Menurut PPP, kurs spot suatu valas akan berubah 

sebagai reaksi terhadap inflasi antara dua negara yang mengakibatkan daya 

beli seseorang ketika dia belanja di negara sendiri akan sama dengan mereka 

belanja di luar negeri. Kurs valas cenderung mengalami perubahan kearah 

rasio daya beli antara dua mata uang dalam jangka panjang (Khalwaty, 2000). 

Menurut Madura (2000:209) ada dua bentuk teori PPP, yaitu; (1) PPP 

bentuk absolut (absolute form), juga dinamakan “hukum satu harga”, 

menyatakan bahwa harga dari produk-produk yang sama di dua Negara yang 

berbeda seharusnya sama jika diukur memakai valuta yang sama. Jika terdapat 

perbedaan harga setelah diukur memakai valuta yang sama, akan terjadi 

perubahan permintaan sehingga harga yang satu akan mendekati harga yang 

lain; dan (2) PPP bentuk relatif (relative form) adalah sebuah versi alternatif 

yang memperhitungkan keberadaaan ketidaksempurnaan pasar seperti biaya 
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transportasi, tarif, dan kuota. Versi ini mengakui bahwa karena keberadaaan 

ketidaksempurnaan pasar ini, harga dari produk-produk yang sama di Negara-

negara yang berbeda bisa jadi tidak sama jika diukur dengan memakai valuta 

yang sama. Namun, bentuk relatif dari PPP menyatakan bahwa laju perubahan 

harga produk seharusnya tidak jauh berbeda jika diukur memakai valuta yang 

sama, sepanjang biaya transportasi dan proteksi perdagangan tidak berubah. 

Menurut teori PPP (Madura, 2000:210), persentase perubahan nilai 

valuta asing ( ) harus berubah untuk mempertahankan paritas dalam indeks 

harga yang baru dari kedua Negara, sehingga dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

 

1     (2.5) 

Dimana : 
 = P uta a

Laju inflasi di Negara dom k   esti
  Laju inflasi di Negara asing 

ersentase perubahan nilai val sing 

 

3. Teori Efek Fisher Internasional (IFE Theory) 

International Fisher Effect Theory memprediksikan bahwa kurs spot 

bergerak mengikuti perbedaan suku bunga antar negara. Dengan demikian 

terdapat hubungan antara International Fisher Effect Theory dengan PPPT, 

karena perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara dipengaruhi oleh 

perbedaan tingkat inflasi antar negara (Khalwaty, 2000). 
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Kurs spot akan berubah dalam jumlah yang sama namun dengan arah 

yang berkebalikan dengan perbedaan suku bunga antara dua negara (Kuncoro, 

2001:201). Sedangkan menurut Madura (2000:218) IFE menyatakan bahwa 

suku bunga nominal terdiri dari suku bunga riil dan ekspektasi atas inflasi. 

Jika investor-investor dari semua Negara meminta tingkat pengembalian riil 

yang sama, perbedaan suku bunga antar Negara mungkin ditimbulkan oleh 

perbedaan dalam ekspektasi inflasi.  

Analisis IFE menggunakan variabel-variabel dasar persentase perubahan 

kurs spot dan perubahan suku bunga antar dua negara. IFE berdasar pada teori 

Irving Fisher yang menyatakan bahwa tingkat bunga nominal (i) di setiap 

negara akan sama dengan Real Rate Return (r) di tambah dengan tingkat 

inflasi yang diharapkan (I). Secara formulatif, teori Irving Fisher adalah: 

 

       (2.6) 

Dimana : 
i = Tingkat bunga nominal 
r = Real Rate Return 
I = Inflasi 

 

Teori Efek Fisher menjelaskan bahwa tingkat suku bunga pada dua 

negara yang berbeda akan terjadi akibat adanya perbedaan tingkat inflasi yang 

diharapkan. IFE didasarkan pada teori efek Fisher yang pada prinsipnya mirip 

dengan IRP, karena menggunakan perbedaan tingkat suku bunga dalam 

menjelaskan sebab-sebab terjadinya perubahan kurs valas. Jadi perbedaan 

tingkat suku bunga yang terjadi antara beberapa negara baik menurut PPP 
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maupun International Fisher Effect Theory antara lain disebabkan oleh 

perbedaan tingkat inflasi (Khalwaty, 2000). 

Sedangkan menurut Madura (2000:223) teori IFE di formulasikan 

sebagai berikut, yaitu: Persentase perubahan valuta luar negeri sepanjang 

horizon investasi yang sama dengan selisih antara suku bunga domestik 

dengan suku bunga luar negeri. 

 
           (2.7) 

 
Dimana : 

 Persentase perubahan nilai valas yang mendenominasi sekuritas 
Suku bunga domestik   = 

  Suku bunga luar negeri 
 

Dengan Parity Condition Analisys akan diketahui sebab-sebab terjadinya 

kenaikan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan tingkat suku bunga pemerintah 

dapat mengurangi jumlah uang yang berbeda (JUB). Tingkat suku bunga kredit 

yang tinggi dapat digunakan untuk membayar biaya bunga. Tingkat inflasi dan 

tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong investasi dan selanjutnya 

mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional secara proposional (Khalwaty, 

2000). 
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Gambar 2.6 
Contoh Syarat Paritas Internasional: Yen/Dollar AS 

 

 
Sumber: Kuncoro (2001:203) 

 

2.4. SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) 

SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh 

bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka waktu pendek dengan sistem 

1. Kurs Valas 
a. Kurs Spot hari ini:  = Y156/$ 

F = Y
c. Harapan Kurs Spot:  = Y
b. Kurs Forward (1 tahun): 150/$ 

150/$ 

d. Premi Forward Yen: 

  
100% 4% 

  
e. Prakiraan perubahan S = 100 4% 

 
2. Prediksi laju inflasi 

a. Jepang  3% 
b. AS  7% 
c. Perbedaan  -4% 

 
3. Suku bunga obligasi pemerintah satu tahun: 

a. Jepang  6% 
b. AS  10% 
c. Perbedaan  -4% 

Paritas 
Daya Beli 
(PPP) (A) 

Prakiraan 
Perubahan Kurs 

Spot +4%  
(Yen Menguat) 

Prakiraan 
Perbedaan Laju 

Inflasi -4% 

Premi Forward 
Atas Valas +4% 

Perbedaan Suku 
Bunga Nominal  

-4% 

Paritas Fisher 
Internasional (C) 

Kurs Forward 
Sebagai Alat 
Prediksi Yang 
Tidak Bias (E) 

Paritas Fisher 
(B) Paritas Suku 

Bunga (D) 
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diskonto (www.bi.go.id). Melalui pengumuman SBI tersebut Bank Indonesia 

dapat secara tidak langsung mempengaruhi tingkat bunga di pasar uang dengan 

cara mengumumkan  Stop Out Rate (SOR). SOR adalah tingkat suku bunga yang 

diterima oleh Bank Indonesia atas penawaran tingkat bunga dari peserta lelang. 

Selanjutnya, SOR tersebut akan dipakai sebagai indikator bagi tingkat suku bunga 

transaksi di pasar uang pada umumnya. 

 

2.4.1. Karateristik Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Dalam www.bi.go.id disebutkan beberapa karateristik yang melekat pada 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI): 

1. Jangka waktu 1, 2, 3, 6, dan 12 bulan. 

2. Denominasi dari yang terendah Rp. 50 juta sampai dengan yang tertinggi 

Rp. 100 miliar. 

3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp. 100 juta atau selebihnya 

dengan kelipatan Rp. 50 juta. 

4. Pembeli SBI memperoleh hasil berupa diskonto yang dibayar dimuka. 

Besarnya diskonto adalah nilai nominal dikurangi dengan nilai tunai yang 

diperoleh dari rumus berikut ini: 

 

 
  

    (2.8) 

 

5. Pajak penghasilan (PPh) atas diskonto dilakukan secara final sebesar 15%. 

 

http://www.bi.go.id/
http://www.bi.go.id/
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2.4.2. Tata Cara Transaksi Penjualan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Dalam www.bi.go.id disebutkan beberapa tata cara transaksi penjualan 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), yaitu: 

1. Penjualan SBI dilakukan melalui lelang. 

2. Jumlah SBI yang akan dilelang diumumkan setiap hari selasa. 

3. Lelang SBI diadakan setiap hari rabu dan dapat diikuti oleh seluruh bank 

umum, pialang pasar uang dan pialang pasar modal dengan penyelesaian 

transaksi hari kamis. 

4. Dalam pelaksanaan lelang SBI masing-masing peserta mengajukan 

penawaran jumlah SBI yang ingin dibeli beserta tingkat diskontonya. 

Pemenang lelang akan diprioritaskan pada peserta yang mengajukan 

penawaran tingkat diskonto yang relatif rendah sampai dengan jumlah SBI 

lelang yang diumumkan tercapai. 

 

2.5. HUBUNGAN ANTARA SUKU BUNGA DENGAN KURS 

Menurut Madura (2000:91) perubahan dalam suku bunga relatif 

mempengaruhi investasi dalam sekuritas-sekuritas asing, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing dan nilai tukar. Kenaikan 

tingkat bunga nominal di suatu negara akan berdampak pada meningkatnya 

permintaan mata uang negara tersebut. Sehingga akan berakibat pada naiknya 

nilai tukar negara tersebut. Terkadang dalam melakukan sebuah analisis sering 

menggunakan tingkat bunga riil untuk mengukur dampak perubahan tingkat 

http://www.bi.go.id/
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bunga terhadap kurs mata uang. Tingkat bunga riil dapat dicari dengan mencari 

selisih antara tingkat bunga nominal dengan laju inflasi. 

Arifin (1998:8) secara teoritis, dalam perekonomian terbuka dengan arus 

lalu lintas modal yang bebas, peningkatan suku bunga akan memperkuat nilai 

tukar karena terjadi pemasukan modal dari luar negeri. Krugman (1992:72) 

menyimpulkan bahwa kenaikan suku bunga dari simpanan suatu mata uang 

domestik menyebabkan mata uang domestik itu mengalami apresiasi terhadap 

mata uang-mata uang asing. Suatu perubahan suku bunga selalu disertai dengan 

perubahan perkiraan kurs di masa mendatang. Oleh sebab itu, perubahan 

perkiraan kurs di masa mendatang tersebut juga ditentukan oleh berbagai faktor 

ekonomi yang telah mengakibatkan terjadinya perubahan suku bunga tadi. 

Kuncoro (2001:242) kurs spot suatu mata uang akan berubah sesuai 

dengan perbedaan suku bunga antara dua negara. Akibatnya, rata-rata keuntungan 

dari sekuritas pasar uang internasional yang tidak diproteksi akan tidak lebih dari 

keuntungan yang diperoleh dari sekuritas pasar uang domestik, terutama dari 

sudut pandang investor di negara asal. Pasar valuta asing tampaknya memang 

peka terhadap perubahan suku bunga. Kenaikan nilai tukar secara tiba-tiba sering 

kali tidak mengikuti perubahan perbedaan antara suku bunga di dalam negara dan 

di luar negeri. 

 

2.6. HASIL PENELITIAN SEBELUMNYA 

Isnowati (2002) dalam penelitiannya tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika tahun 1987-1999, Hasil 
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studi empirik menunjukkan bahwa variabel tingkat suku bunga dalam jangka 

pendek tidak mampu mendukung perilaku perubahan nilai tukar rupiah terhadap 

dollar. Sedangkan dalam jangka panjang variabel RX ini mampu mendukung 

perilaku kurs rupiah terhadap dollar. Nilai koefisien regresi jangka panjang 

sebesar 0,2495, artinya bila terjadi setiap kenaikan 1% atas suku bunga di 

Indonesia dibanding tingkat suku bunga LIBOR dengan anggapan variabel yang 

lain tidak berubah (ceteris paribus) maka akan mengakibatkan mata uang dollar 

Amerika mengalami depresiasi sebesar 0.2495 persen atau mata uang rupiah akan 

mengalami apresiasi sebesar 0.2495 persen.  

Kardoyo dan Kuncoro (2005), dalam penelitiannya tentang analisis kurs 

valas dengan pendekatan Box-Jenkins, studi empiris Rp/US$ dan Rp/Yen, periode 

1983-2000. Penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh beberapa variabel 

ekonomi fundamental dalam mempengaruhi kurs valas Rp/US$ dan Rp/Yen 

dengan menggunakan model ARMA (Autoregressive-moving average/Box-

Jenkins). Dari hasil analisis regresi model-model kurs valas dengan pendekatan 

Box-Jenkins menunjukkan bahwa variabel fundamental ekonomi jumlah uang 

beredar (JUB), tingkat pendapatan nasional, dan tingkat suku bunga signifikan 

dalam menjelaskan fenomena fluktuasi kurs valas Rp/US$ selama periode 

penelitian. Koefisien variabel AR(1) yang bertanda negatif sebesar -0,4 

menunjukkan bahwa faktor fluktuasi kurs Rp/US$ masa lampau akan memberikan 

dampak psikologis yang cukup besar dalam meng-apresisi nilai Rp/US$.  

Kharie (2006) dalam penelitiannya tentang hubungan kausal dinamis 

antara variabel-variabel moneter utama dan output, kasus Indonesia di bawah 
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sistem nilai tukar mengambang dan mengambang terkendali. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantatif dengan Model Vector Autoregressive (VAR), 

khususnya model Vector Error Correction (VEC). Hasil penelitian menunjukkan 

perubahan RER di bawah sistem nilai tukar mengambang mencerminkan respons 

negatif pelaku pasar terhadap perubahan suku bunga riil SBI (RIR). Jadi di bawah 

sistem nilai tukar ini, peningkatan suku bunga riil SBI dapat memperkuat nilai 

tukar riil rupiah. Sedangkan perubahan RER di bawah sistem nilai tukar 

mengambang terkendali mencerminkan respons positif pasar valuta asing terhadap 

perubahan jumlah uang beredar riil, output riil dan harga-harga, serta respons 

negatif pelaku pasar terhadap perubahan suku bunga riil SBI. 

 

2.7. HIPOTESIS 

Dalam suatu penelitian, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian. Dari hipotesis tersebut nantinya akan melewati uji kebenaran 

untuk mempertegas atau menolak hipotesis tersebut secara empiris (Umar, 

2004:104). Adapun hipotesis yang ingin diuji dalam penelitian ini adalah: 

 

H

H : Kurs rupiah per dollar Amerika mempengaruhi tingkat suku bunga SBI. 

: Tingkat suku bunga SBI mempengaruhi kurs rupiah per dollar Amerika. 

 

Dipakainya mata uang dollar Amerika sebagai pembanding karena dollar 

Amerika merupakan mata uang yang kuat dan merupakan mata uang internasional 

dalam hal transaksi perdagangan maupun transaksi keuangan.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat empiris kuantitatif. Kerangka berpikir jenis ini 

menguji teori-teori dengan menggunakan angka dan metoda statistik dalam 

melakukan analisis (Indriantoro dan Supomo, 2002). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menguji hipotesis (hypothesis testing) untuk menjelaskan sifat alamiah 

hubungan (Sekaran, 2003). 

 

3.2. JENIS DAN SUMBER DATA 

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data penelitian yang 

diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2002:147). Data yang 

digunakan dalam penelitian terdiri dari data urut waktu (time series), antara lain 

tingkat suku bunga SBI dan kurs mulai tahun 2001 sampai 2005. Sedangkan data-

data tersebut diperoleh dari laporan statistik dari Biro Pusat Statistik, statistik 

keuangan Bank Indonesia, laporan tahunan Bank Indonesia, literatur, jurnal 

ilmiah, dan hasil penelitian yang dipandang relevan dengan topik penelitian. 
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3.3. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Berdasarkan pada masalah dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel-

variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Variabel Kurs (Exchange Rate) 

Variabel kurs yang digunakan dalam penelitian ini adalah kurs 

harian rupiah per dollar AS yang dijadikan bulanan dengan metode rata-

rata (Nurgiyantoro, 2004:64). 

 

  (3.1) 

Dim a: an
 

 = Jumlah skor 
 = Rata-rata hitung yang dicari 

Σ
N = Jumlah subjek 

 

2. Variabel Suku Bunga SBI 

Variabel tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) jangka waktu 1 bulanan. 

 

3.4. METODE PENGUMPULAN DATA 

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, maka 

metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi atau 

disebut juga metode arsip (archieval research) yang memuat kejadian masa 

lalu/historis (Indriantoro dan Supomo, 2002: 147). 
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Metode dokumentasi dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara 

mengumpulkan data-data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yaitu berupa data-data historis 

yang memuat kejadian masa lalu untuk kemudian digunakan sebagai bahan 

penelitian. Pengumpulan data secara dokumentasi dapat dilakukan dengan dua 

cara (Indriantoro dan Supomo, 2002:149) yaitu: 

1. Penelusuran secara manual : 

 Penelusuran data secara manual dilakukan dengan pengumpulan data 

yang   sudah disajikan ke dalam bentuk format kertas hasil cetakan antara 

lain berupa buku, majalah, jurnal atau sumber data lainnya. Dalam 

penelitian ini penelusuran data secara manual dilakukan di Pojok BEJ 

Universitas Brawijaya Malang, dengan mengumpulkan data–data dari 

Harian Bisnis Indonesia, buku–buku dan jurnal statistik keuangan 

Indonesia, serta sumber literatur lainnya. 

2. Penelusuran dengan komputer : 

Data yang memerlukan penelusuran dengan komputer adalah data 

yang disajikan ke dalam bentuk elektronik. Penelusuran data dengan 

menggunakan komputer relatif lebih cepat, lengkap dan efektif 

dibandingkan dengan penelusuran data secara manual. Dalam penelitian ini, 

peneliti juga melakukan penelusuran data dengan menggunakan bantuan 

komputer, yaitu melalui media internet (www.bi.go.id) dan lain-lain. 

 

  

http://www.bi.go.id/
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3.5. METODE DAN TAHAPAN ANALISA 

3.5.1. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas. Uji yang digunakan adalah White Test dengan model regresi 

sebagai berikut (Aliman, 2000: 52): 

 

.  (3.2) 

 

Pedoman dari penggunaan model White Test diatas adalah menolak 

hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas dalam 

model empiris yang sedang diestimasi, jika nilai  hasil regresi dikalikan dengan 

jumlah data (n) dengan degree of freedom sama dengan 5 ( ) lebih kecil 

dibandingkan dengan , dan sebaliknya, menolak hipotesis yang 

mengatakan bahwa terdapat masalah homokedastisitas dalam model empiris yang 

sedang diestimasi,  lebih besar dibandingkan . 

 

2. Uji Autokorelasi 

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data time 

series) atau ruang (seperti dalam data cross sectional) (Gujarati, 1995:424). Uji 
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autokorelasi menguji apakah dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka ada masalah autokorelasi (Aliman, 2000: 

56). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model analisa 

regresi dengan  menggunakan uji d dari Durbin-Watson (D-W Test). Adapun 

kaidah dari uji DW adalah sebagai berikut(Aliman, 2000:58-59): 

1. Lakukan regresi atau estimasi dengan menggunakan model empiris yang 

sedang diamati, kemudian hitung nilai residual, . 

2. Hitung nilai D-W statistic dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

∑
∑  (3.3) 

 

dimana nilai D-W statistik adalah terletak antara 0 dengan 4. 

3. Dengan formulasi persamaan (diatas), kemudian bandingkan nilai D-W 

statistik dengan nilai D-W tabel, dengan pedoman sebagai berikut: 

 Tolak  yang mengatakan tidak ada autokorelasi positif, bila 

nilai D-W statistik terletak antara 0 . 

 Tolak  yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif, bila 

nilai D-W statistik terletak antara 4 4.  

 Terima  yang mengatakan tidak ada autokorelasi negatif 

ataupun autokorelasi positif, bila nilai D-W statistik terletak 

antara 4 . 
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 Ragu-ragu (inconclusive) tidak ada autokorelasi positif bila 

. 

 Ragu-ragu (inconclusive) tidak ada autokorelasi negatif bila 

4 . 

 

3. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan mengetahui distribusi data variabel independen 

dan variabel dependen dalam model persamaan regresi. Uji normalitas dilakukan 

dengan menggunakan metode Jarque-Bera. Adapun langkah untuk mendapatkan 

nilai Jarque-Bera hitung sebagai berikut: 

1. Menghitung skewness dan kurtosis 

2. Menghitung besarnya nilai Jarque-Bera statistik; 

 

     (3.4) 

Dengan: 
JB = Jarque-Bera 
 S  = Skewness 
 K = Kurtosis 
 

3. Membandingkan JB hitung (  hitung) dengan JB tabel (  tabel) 

dengan pedom n: a

a. Bila (  hitung) > (  tabel), maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa residual ( ) adalah berdistribusi normal. 
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b. Bila nilai (  hitung) < (  tabel), maka hipotesis yang 

menyatakan bahwa nilai residual ( ) adalah berdistribusi normal 

tidak dapat ditolak (Aliman, 2000: 35). 

 

3.5.2. Uji Akar-Akar Unit (Unit Root Test) 

Suatu proses stochastic dikatakan memiliki sifat stasioner apabila nilai 

rata-rata dan variannya memiliki nilai konstan dan nilai kovarian antara dua 

periode hanya tergantung pada lag antara dua periode tersebut dan bukan pada 

covariance yang dihitung pada periode tersebut (Gujarati, 1995:713). Uji akar-

akar ini dimaksudkan untuk menentukan stasioner tidaknya sebuah variabel. Jika 

data yang diamati dalam uji akar-akar unit belum stasioner, maka harus 

dilanjutkan dengan uji derajat integrasi (integration test) sampai memperoleh data 

yang stasioner. 

Pengujian unit akar-akar dan derajat integrasi sama-sama akan dilakukan 

dengan menggunakan Uji ADF (Augmented Dickey-Fuller). Model uji ADF 

meninjau melalui proses autoregressive derajad satu (AR (1)). 

 

Y α βy µ    (3.5) 

 

  
α dan β merupakan parameter dan µ merupakan kesalahan pengganggu yang 

diasumsikan white-noise. Y merupakan variabel yang stasioner apabila -1<β<1. 

Dan apabila β = 1 varibel Y merupakan variabel yang non-stasioner. Pengujian 

akar unit akan mendasarkan diri pada hipotesis nol bahwa β = 1. 
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3.5.3. Uji Kointegrasi (Cointegration Test) 

Tujuan utama dari uji kointegrasi adalah untuk mengkaji apakah residual 

regresi stasioner atau tidak. Pengujian ini sangat penting bila dikembangkan 

sebagai model dinamis, khususnya Error Correction Model yang mencakup 

variabel kunci-kunci pada regresi kointegrasi terkait, hal ini karena Error 

Correction Model konsisten dengan konsep kointegrasi atau selanjutnya lebih 

dikenal dengan Granger Representation Theory (Insukindro, 1992). Pendekatan 

kointegrasi berkaitan dengan upaya menghindari terjadinya regresi lancung yang 

akan mengakibatkan regresi penaksir tidak efisien (Aliman, 2000:128). 

Untuk menguji sifat kointegrasi sebuah persamaan regresi dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Engle-Granger CRDW (Cointegration Regression 

Durbin-Watson), DF (Dickey-Fuller), dan ADF (Augmented Dickey-Fuller). 

Untuk menghitung statistik CRDW, DF, dan ADF ditaksir dengan regresi 

kointegrasi berikut ini dengan metode OLS (Ordinary Least Squares) (Aliman, 

2000:129): 

1. Lakukanlah estimasi dengan menggunakan model berikut: 

 

 (3.6) 

 

Dari langkah ini, kemudian dapat diketahui besarnya nilai CRDW yaitu 

berdasarkan nilai D-W (Durbin-Watson) statistik. 

2. Lakukanlah estimasi dengan OLS terhadap model persamaan (3.7) untuk 

mendapatkan nilai DF uji kointegrasi, yang ditunjukkan oleh nisbah pada 
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koefisien  pada persamaan (3.7) serta persamaan (3.8) untuk 

mendapatkan nilai ADF uji kointegrasi, ditunjukkan oleh nisbah pada 

koefisien  pada persamaan (3.8). 

 

1    

1 ∑    (3.8) 

  (3.7) 

Kelambanan atau lag sama dengan 2. 

 

3.5.4. Uji Kausalitas Engle-Granger 

Untuk memenuhi kebutuhan analisis kausalitas maka perlu dilakukan 

analisis kausalitas Engle-Granger dengan model sebagai berikut: 

 

 

∑  ∑    (3.10) 

∑ ∑    (3.9) 

Dimana: 
T   = Kuartal 
i, j = Jumlah kelambanan (lag) kuartal 
 

Variabel Y dan Z diatas yaitu tingkat suku bunga SBI dan kurs. Terdapat  

tiga kemungkinan yang dapat terjadi (hutabarat, 2003): 

1. Ada hubungan pengaruh searah dari Y ke Z, yang dapat diuji dengan 

melihat apakah semua koefisien α tidak sama dengan nol, sementara 

koefisien β sama dengan nol. 
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2. Ada hubungan pengaruh searah dari Z ke Y, dengan menguji keadaan 

sebaliknya, yakni semua koefisien α sam dengan nol tetapi β tidak sama 

dengan nol. 

3. Ada hubungan saling pengaruh antara Y ke Z dan Z ke Y, dengan 

menguji semua koefisien α dan β tidak sama dengan nol. 

 

3.5.5. Spesifikasi Model Linier Dinamis Error Correction Model  (ECM)  

Model linier dinamis digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi 

jangka pendek dan jangka panjang (Aliman, 2000:92). Secara umum model linier 

dinamis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

  (3.11) 

Dimana:  
DY = Y-Y(-1) 
ECT = DX(-1) – DY(-1) 
C = Koefisien masing-masing variabel  

 

Sedangkan untuk memperoleh besaran koefisien regresi jangka panjang 

model ECM tersebut, maka dapat digunakan rumus sebagai berikut (Aliman, 

2000:93): 

 ⁄

⁄   (3.13) 

  (3.12) 

 

Dengan memasukkan variabel yang digunakan dalam penelitian ini maka 

dapat dihasilkan persamaan sebagai berikut:   
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 DSBI =    (3.14) 1

DKURS = 1    (3.15) 

Dim   ana :
 Xt-

 =  
D (X Xt – 1 
ECT SBI VA
ECT   = VA SBI  

) = 

c  = Koefisien masing-masing variabel  
Diasumsikan bahwa gangguan Vt1 dan Vt2 tidak berkorelasi. 

 

Apabila koefisien ECT signifikan secara statistik dan mempunyai tanda 

positif, maka spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian adalah sahih atau 

valid. Selanjutnya, nilai koefisien ECT terletak 0 1 (Aliman, 2000:93). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. ANALISIS DESKRIPTIF 

Sebelum dilakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis, maka 

terlebih dahulu dilakukan perumusan statistik deskriptif untuk setiap variabel 

yang digunakan pada penelitian ini. Pengukuran statistik sampel yang sangat 

berguna untuk tujuan penarikan kesimpulan ialah pengukuran tentang tendensi 

sentral dari serangkaian data sampel. Pengukuran ini umumnya dibutuhkan karena 

mampu menggambarkan pemusatan nilai-nilai observasi sampel (Dajan, 1986: 

112). Pengukuran statistik sampel bermanfaat untuk mempermudah pengamatan. 

Melalui hasil penghitungan nilai-nilai tendensi sentral tersebut dapat diperoleh 

gambaran mengenai sampel secara garis besar sehingga dapat mendekati 

kebenaran populasi. Dalam penelitian ini deskripsi data yang dimaksud terdiri dari 

min (nilai terkecil), maks (nilai terbesar), dan mean (rata-rata) merupakan  center 

point  serta standard  deviation (simpangan baku) yang merupakan ukuran 

penyebaran data. 

 

4.1.1. Kurs (Nilai Tukar) 

Ilustrasi tentang fluktuasi kurs rupiah per dollar AS seperti tampak pada 

tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai terendah kurs selama periode penelitian terjadi 
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pada tahun 2003 sebesar Rp. 8.729/US$, sedangkan nilai tertinggi terjadi pada 

tahun 2001 sebesar Rp. 11.794/US$.  

 

Tabel 4.1 
Statistik Deskriptif Variabel Kurs 

Tahun 2001-2005 
 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
KURS2001 12 9457 11794 10748,58 798,802 
KURS2002 12 9189 10894 9818,00 563,056 
KURS2003 12 8729 9430 9076,83 240,114 
KURS2004 12 8895 9882 9429,08 340,169 
KURS2005 12 9745 10733 10208,75 340,296 
Valid N (listwise) 12     

Sumber data: Data mentah yang di olah 
 

Perkembangan kurs selama periode penelitian mengalami fluktuasi yang 

bervariasi. Dari tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai rata-rata kurs rupiah pada 

awal periode penelitian sebesar Rp. 10.748,58/US$ mengalami penguatan hingga 

ke level Rp.9.076,83/US$ di tahun 2003. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya laju 

inflasi di Indonesia dan semakin stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. 

Selain itu penguatan rupiah dipengaruhi oleh para pemain valuta asing di pasar 

regional yang cenderung melepaskan dollar AS. Hal ini memicu penjualan dollar 

AS di pasar Jakarta (Kompas, 2004). Sedangkan pada tahun 2004, kurs rupiah 

mengalami penurunan ke level Rp. 9429,08/US$ dan kembali menurun di tahun 

2005 menjadi Rp. 10.208,75/US$. Penurunan tersebut pengaruhi oleh adanya 

kenaikan harga minyak di dunia dan di Indonesia.  
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4.1.2. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

Variabel Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia jangka waktu 1 

bulanan. Berikut ini data suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) selama 

periode 2001 sampai 2005. 

 

Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Variabel Suku Bunga SBI 

Tahun 2001-2005 
 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
SBI2001 12 14,79 17,65 16,5183 1,12563 
SBI2002 12 13,01 17,22 15,0925 1,62328 
SBI2003 12 8,39 12,80 10,0883 1,61993 
SBI2004 12 7,32 8,05 7,4583 ,20373 
SBI2005 12 7,42 12,75 9,1008 1,93444 
Valid N (listwise) 12     

Sumber data: Data mentah yang diolah 
  

Dari tabel 4.2 terlihat bahwa selama periode penelitian nilai terendah suku 

bunga SBI terjadi di tahun 2004 yaitu sebesar 7.32%, sedangkan nilai terbesar 

berada di tahun 2001 yaitu sebesar 17,65%. Tingginya nilai suku bunga SBI pada 

awal periode penelitian ini disebabkan oleh tingginya laju inflasi di Indonesia dan 

turunnya nilai rupiah terhadap dollar AS, sehingga BI menaikkan suku bunga SBI 

untuk mencegah semakin turunnya nilai rupiah (Kompas, 2008).  

Ilustrasi mengenai fluktuasi suku bunga SBI selama periode penelitian 

seperti tampak dalam tabel 4.2 menunjukkan bahwa nilai rata-rata suku bunga SBI 

dari tahun 2001 sebesar 16,52% mengalami penurunan menjadi 7,46% di tahun 
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2004. Hal ini dipicu oleh semakin stabilnya nilai tukar rupiah dan terus rendahnya 

laju inflasi di Indonesia (Kompas, 2004).  

 

4.2. ANALISA HASIL ESTIMASI 

4.2.1. Uji Asumsi Klasik (Linearitas, Heterokedastisitas dan Autokorelasi) 

Agar hasil empirik diterima secara ekonometrik, maka diperlukan syarat 

BLUE (Best, Linier, Unbias, Estimator) dari metode kuadrat terkecil (OLS). 

Pengujian yang dilakukan dalam model antara lain : uji heterokedastisitas, uji 

autokorelasi, dan uji normalitas. Hasil output dari uji tersebut secara ringkas dapat 

dilihat dari tabel 4.3.  

 

Tabel 4.3 
Uji Asumsi Klasik 

 
UJI ASUMSI 

KLASIK 
TES 

 
OUTPUT 
HITUNG 

TABEL STATISTIK HASIL

Heterokedastitas  White 
test 

Obs*R-sq : 
0.102 

2X (df=3;α =5%) : 
7.814 

√ 
 

Autokorelasi Durbin 
Watson 

DW: 1.938 K=3 (dl 1.480; du 
1.689; 4-du 2.211; 4-
dl 2.520 )  

√ 

Normalitas Jarque 
Bera 

JB: 5.071,  
P  0.058 

α =5% √ 

(Keterangan : √ = Lolos; X = Tidak Lolos) 
Sumber data: Data mentah yang diolah 
 
• White test adalah uji untuk tidak adanya autoregresive conditional 

heteroscedasticity, tidak dapat ditolak pada level 5 %. 
• Durbin Watson adalah uji untuk tidak adanya serial correlation, tidak 

dapat ditolak pada level 5 %. 
• Jarque Bera adalah uji untuk melihat normal atau tidak normalnya data 

ditolak pada level 5 %. 
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Hasil studi empirik yang direpresentasikan tabel 4.3 menunjukkan bahwa 

model ECM dalam penelitian ini lolos dalam berbagai uji asumsi klasik, hal ini 

menunjukkan bahwa model empirik dianggap memiliki kemampuan yang baik 

dalam menjelaskan hubungan antar variabel dalam model. 

 

4.2.2. Pengujian Akar-Akar Unit (Unit Root Test) 

Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam 

analisis runtun waktu dilakukan untuk memenuhi kesahihan analisis Error 

Correction Model (ECM). Hal ini berarti bahwa data yang dipergunakan harus 

bersifat stasioner, atau dengan kata lain perilaku data yang stasioner memiliki 

varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati 

nilai rata-ratanya. Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh 

variabel dalam model penelitian, didasarkan pada Augmented Dickey Fuller test, 

yang perhitungannya menggunakan software Eviews 5.1. Hasil pengujian 

stasioneritas dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.4 
Validitas Data Runtun Waktu: Hasil Pengujian ADF 

 
 

Variabel 

Level First Difference 

Intercept Trend and 
Intercept 

None Intercept Trend and 
Intercept 

None 

SBI 

KURS 

-1.818 

-1.317 

-1.775 

-0.654 

0.011 

-0.430

-5.899* 

-2.525 

-7.237* 

-2.739 

-5.960* 

-2.558* 

*Signifikan pada derajat kepercayaan 5% 
Sumber data: Data mentah yang diolah 
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Berdasarkan pengujian akar-akar unit dengan menggunakan metode 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) terhadap masing-masing variabel dalam sistem 

persamaan, dapat diketahui bahwa semua variabel bersifat non-stationer pada 

suku level. Selanjutnya untuk mengetahui pada derajat mana runtun waktu 

tersebut stasioner, maka pengujian dilakukan dengan first difference terhadap 

runtun waktu. Hasilnya kesemua variabel dalam sistem mempunyai sifat 

integrated of order one, I (1), yang dibuktikan dari hasil ADFstat. > ADFkritis. 

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa seluruh variabel yang diestimasi dalam 

penelitian ini telah stasioner pada derajat yang sama, sehingga dapat dilanjutkan 

dengan pengujian kointegrasi. 

 

4.2.3. Pengujian Kointegrasi (Cointegration Test) 

Setelah dilakukan uji stasioneritas dan diyakini seluruh variabel yang 

diamati merupakan variabel yang sudah stasioner dan memiliki derajat yang sama, 

maka langkah selanjutnya adalah pengujian kointegrasi untuk melihat hubungan 

jangka panjang dari model tersebut. Pengujian jangka panjangnya akan diturunkan 

dari persamaan ECM (Error Correction Model). 

Uji statistik yang umum dipakai untuk menguji hipotesa nol tidak adanya 

kointegrasi adalah uji CRWD (Cointegration-Regression Durbin Watson), DF 

(Dickey Fuller), dan ADF (Augmented Dickey Fuller), begitu pula dalam 

pengujian ada tidaknya kointegrasi dalam penelitian ini. Penaksiran nilai CRDW, 

DF, ADF statistik menggunakan metode OLS. Berikut ini hasil perhitungan 

dengan menggunakan Uji Kointegrasi antara SBI dan KURS. 
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Tabel 4.5 
Hasil Regresi Uji Kointegrasi 

 
Persamaan Kointegrasi CRDW DF ADF 

 SBI= f (KURS) 0.903* -1.416 -1.097 
Keterangan: Mac Kinnon critical values pada tingkat signifikansi 5 % 

* signifikan pada tingkat 5 % 
Sumber data: Data mentah yang diolah 

 

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa pada periode 2001:1 sampai dengan 2005:12, 

dengan menggunakan uji kointegrasi nilai CRDW hitung lebih besar  dari nilai 

kritis CRDW pada derajat kepercayaan sebesar 5% untuk dua variabel, yaitu 

(CRDW=0.781) sedangkan untuk variable DF dan ADF (Nilai DF dan ADF 

hitung DF = 3.672 ADF = 3.293) tidak menunjukkan nilai yang signifikan (Mac 

Kinnon critical values for rejection of hypothesis of unit root test). Dengan 

demikian berdasarkan uji ini persamaan lolos terhadap pengujian kointegrasi.  Hal 

ini mengindikasikan dapat dilanjutkan dengan uji perilaku model baik jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang menggunakan model Error Corections 

model. 

 

4.2.4. Uji Kausalitas Engle-Granger 

Uji kausalitas secara umum digunakan untuk melihat hubungan sebab 

akibat antar variabel SBI dan KURS, yang mana dalam pengujian tersebut akan 

dijelaskan bentuk hubungan yang terjadi antar kedua variabel tersebut dalam 

periode tertentu. Kemungkinan hubungan yang terjadi antar variabel, antara lain: 

                                                            
1 Lihat Aliman (2000:132) 
2 Lihat Aliman (2000:131) 
3 Lihat Aliman (2000:131) 
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hubungan searah, hubungan timbal balik dan tidak ada hubungan. Suatu variabel 

(KURS) dikatakan menyebabkan variabel lain (SBI), apabila nilai masa lalu 

variabel tersebut (KURS) secara lebih baik dapat menjelaskan variabel lain (SBI) 

dibandingkan tidak menggunakannya. 

Berdasarkan Uji Kausalitas dengan menggunakan metode Engle Granger, 

maka didapatkan hasil output kausalitas sebagai berikut : 

 

Tabel 4.6 
Hasil Pengujian Kausalitas Granger 

 
Null Hipotesis Probabilitas Statistik 

Lag 1 Lag 2 Lag 3 
SBI does not Granger Cause KURS 0.88043 0.15780 0.07600 
KURS does not Granger Cause SBI 0.00000* 0.01105* 0.01534* 

*Signifikan pada tingkat 5 % 
Sumber data: Data mentah yang diolah 

 

Hasil uji kausalitas model Granger antara SBI dan KURS dalam periode 

penelitian (2001 s.d 2005) menunjukkan bahwa terjadi hubungan kausalitas searah 

dari KURS terhadap SBI, dan bukan sebaliknya. Sehingga H  yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima dan menolak H . Hal ini dibuktikan dari null 

hypothesis yang menyatakan bahwa KURS tidak menyebabkan SBI (KURS does 

not granger cause SBI) ditolak, karena nilai Probabilitas < 0.05 (5 %) pada lag 1 

sampai dengan lag 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama periode 

penelitian, pergerakan SBI dipengaruhi oleh pergerakan KURS di pasar modal 

secara signifikan, namun hal yang sebaliknya tidak terjadi atau pergerakan SBI 

tidak secara signifikan mempengaruhi pergerakan KURS.  
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Uji Kausalitas Granger ini selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk 

menentukan variabel dependen dan independen yang tepat bagi pembentukkan 

model estimasi. Dalam hal ini SBI diidentifikasi sebagai variabel dependen, 

sedangkan variabel KURS diidentifikasi sebagai variabel independennya. 

 

4.2.5. Pengujian Model Dinamis Error Correction Model (ECM) 

Studi empirik mengenai asosiasi SBI dan KURS dengan menggunakan 

model ECM dimaksudkan untuk mendapatkan ilustrasi mengenai pengaruh 

dinamika jangka pendek dan jangka panjang dari masing-masing variabel 

Independen (KURS) terhadap prilaku SBI. Data yang digunakan adalah data 

runtun waktu (time series) periode 2001:1 - 2005:12 yang bersumber dari berbagai 

media publikasi (Statistik Bank Indonesia dan Bursa Efek Jakarta). Hasil estimasi 

OLS persamaan ECM untuk periode 2001:1 - 2005:12, adalah sebagai berikut : 

 

DSBI =   -4.496796191 + 0.2864792405*DKURS    (4.1) 
 (2.592*) 

+ 0.4645616987*KURS(-1) + 0.06435920049* ECT   
(8.129*)          (5.262*) 

* Signifikan pada derajat kepercayaan 5% 
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Tabel 4.7 
Keterangan Model ECM “KURS dan SBI” 

 
Dependent Variable: DSBI   
Method: Least Squares   
Date: 12/07/08   Time: 00:16   
Sample (adjusted): 2001M02 2005M12  
Included observations: 59 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -4.496796 0.556942 -8.074084 0.0000 
DKURS 0.286479 0.110497 2.592654 0.0122 

KURS(-1) 0.464562 0.057145 8.129455 0.0000 
ECT 0.064359 0.012231 5.262029 0.0000 

R-squared 0.573260     Mean dependent var -0.034644 
Adjusted R-squared 0.549983     S.D. dependent var 0.451216 
S.E. of regression 0.302691     Akaike info criterion 0.513178 
Sum squared resid 5.039190     Schwarz criterion 0.654028 
Log likelihood -11.13876     F-statistic 24.62799 
Durbin-Watson stat 1.938312     Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber data: Data mentah yang diolah 
 

Berdasarkan hasil estimasi di atas dapat diinterpretasikan bahwa variabel-

variabel independen SBI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap KURS. Hal 

ini ditunjukkan oleh nilai tstatistik variabel DKURS yang signifikan pada taraf 

signifikansi 5 persen, sehingga dapat dijelaskan bahwa dalam jangka pendek 

variabel SBI mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel KURS 

secara umum. Nilai R-squared sebesar 0.573 artinya kemampuan menjelaskan 

model sebesar 57,3% sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain. Nilai Fstatistik yang 

signifikan, menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel bebas mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap SBI secara umum. 

Disamping dapat mengidentifikasi signifikansi pengaruh variabel 

independen KURS terhadap variabel SBI, dari persamaan 4.1 juga dapat diketahui 
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konsisten tidaknya hasil estimasi ECM dengan model teoritis yang dibuat dengan 

melihat signifikansi dari komponen kesalahan ketidakseimbangan (Error 

Correction Term). Dijelaskan dalam persamaan 4.1 bahwa Error Correction Term 

(ECT) berpengaruh secara positif terhadap SBI dan signifikan, hal ini 

menunjukkan bahwa proporsi ketidakseimbangan perubahan pada KURS dalam 

satu periode telah dikoreksi pada periode berikutnya oleh equilibrium term, 

sehingga arah pengaruh dari variabel bebas dalam jangka pendek diharapkan 

dapat konsisten dengan arah pengaruh bebas dalam jangka panjang dapat 

diperoleh. Dalam hal ini signifikansi koefisien ECT yang dicapai dalam model 

ECM pada persamaan 4.1 menunjukkan ada kekonsistensian hubungan jangka 

panjang antar variabel, yang merupakan syarat teoritis pembentukan model 

ekonomi.  

Intepretasi dari hasil estimasi jangka pendek model ECM pada persamaan 

4.1 adalah sebagai berikut: 

a) Koefisien SBI terhadap KURS adalah positif dan signifikan pada tingkat 

kepercayaan 5%, dengan nilai koefisien 0.286479. Hal ini menunjukkan 

bahwa ketika terjadi peningkatan indeks 1 poin (ceteris paribus), akan 

menyebabkan apresiasi KURS sebesar 0.286479 rupiah.  

b) Koefisien KURS(-1) yang signifikan pada tingkat kepercayaan 5% 

menunjukkan bahwa tingkat KURS pada periode sebelumnya mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap KURS saat ini.  

Berdasarkan hasil estimasi persamaan 4.1, dapat dihitung transformasi 

Koyck, yang menyatakan besarnya tingkat penurunan (rate of decline) = 



60 
 

0.064359, sedangkan mean lag = 0.068786. Hal ini mempunyai makna bahwa 

sekitar 6.8786 % persen dari gap akan tertutup dalam satu periode dengan 

kecepatan KURS dalam merespon perubahan SBI adalah sekitar 1 bulan. 

 

Tabel 4.8 
Model Estimasi Jangka Panjang ECM (Error Correction Model) 

 
Variabel bebas Arah Hipotesis Koefisien Regresi 
Konstanta  
KURS 

- 
+ 

69.870 
7.218 

Sumber data: Data mentah yang diolah 
 

Intepretasi dari hasil estimasi jangka panjang Model ECM adalah sebagai berikut: 

a) Koefisien KURS terhadap SBI adalah positif, dengan nilai koefisien 7.218. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan SBI 1 poin (ceteris 

paribus), akan menyebabkan apresiasi KURS sebesar 7.218 rupiah.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 

maka dapat dikemukakan beberapa simpulan dari penelitian ini, antara lain:  

1. Dengan melihat nilai statistik dari Error Correction Term (ECT) sebesar 

5,262 dan secara statistik adalah signifikan pada derajat keyakinan sebesar 

5%, hal ini berarti bahwa spesifikasi model koreksi kesalahan yang dipakai 

sudah benar. 

2. Berdasarkan hasil uji kausalitas Engle Granger menunjukkan bahwa 

pergerakan SBI dipengaruhi oleh pergerakan KURS di pasar modal secara 

signifikan. Hal ini berarti bahwa apabila nilai tukar rupiah mengalami 

depresiasi, maka akan mendorong kenaikan suku bunga SBI. Dengan kata 

lain, suku bunga SBI akan melonjak untuk menahan kelemahan kurs 

rupiah lebih lanjut. 

3. Hasil estimasi model dinamis ECM menunjukkan bahwa variabel SBI 

mampu menerangkan perubahan nilai tukar baik dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. Tanda yang ditunjukkan adalah variabel SBI berpengaruh 

positif terhadap nilai tukar atau terjadinya apresiasi rupiah. Sehingga 

otoritas moneter Indonesia harus dapat mengendalikan tingkat suku bunga 
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SBI untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam 

rentang yang aman dan terkendali. 

 

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN 

1. Periode penelitian yang relatif pendek karena keterbatasan peneliti dalam 

memperoleh data, yaitu hanya 5 tahun (2001-2005).  

2. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya terdiri dari dua 

variabel, yaitu variabel KURS dan SBI sehingga hasil yang diperoleh 

hanya terfokus pada hubungan kedua variabel ini saja.  

 

5.3. SARAN 

1. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar menggunakan periode 

penelitian yang relatif lebih panjang, sehingga diperoleh hasil yang lebih 

mendalam dan memuaskan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya disarankan agar memasukkan variabel lain 

yang berpengaruh terhadap KURS, seperti tingkat inflasi, jumlah uang 

yang beredar, dan sebagainya. 


