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SARI 

Harahap, Siti Romida. 2013. “Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar Indonesia : 
Identifikasi Variabel Makro Ekonomi Tahun 1995 – 2011”. Skripsi. Jurusan 
Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I:  Prof. Dr. Rusdarti, M.Si,. Pembimbing II: Shanty Oktavilia, 
S.E.,M.Si.   
 

Kata Kunci: Krisis, Nilai Tukar, Real Effective Exchange Rate (REER), 

Cadangan Devisa, Ekspor, Impor, Model Logit 

 Krisis nilai tukar tahun 1997/1998 yang pernah dialami Indonesia 
menyebabkan depresiasi pada nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 14.900 per 
dolar AS pada bulan Juni 1998 dengan perhitungan periode rata-rata. 
Depresiasi rupiah tersebut telah menyebabkan para pengusaha mengalami 
kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri yang jatuh tempo 
dan untuk mengimpor bahan baku yang diperlukannya. Industri perbankan 
mengalami kesulitan dari rentetan masalah yang dihadapi nasabah dalam 
membayar hutang-hutang mereka. Krisis nilai tukar tersebut telah 
mengakibatkan aktivitas ekonomi Indonesia merosot tajam, dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut sebesar -18,3%.  

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi krisis nilai tukar Indonesia. Faktor – faktor 
tersebut adalah REER, pertumbuhan cadangan devisa, pertumbuhan ekspor, 
dan pertumbuhan impor. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa 
data time series bulanan dengan periode pengamatan 1995-2011. Data 
bersumber dari Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia. 
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model Logit. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar efektif riil atau Real 
Effective Exchange Rate (REER), pertumbuhan cadangan devisa, pertumbuhan 
ekspor berpengaruh negatif terhadap krisis nilai tukar, sedangkan pertumbuhan 
impor berpengaruh positif  terhadap  krisis nilai tukar Indonesia. Rekomendasi 
yang diberikan dari penelitian ini adalah pemerintah perlu menyusun suatu 
sistem deteksi dini dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi 
perekonomian Indonesia guna menghindari krisis nilai tukar yang lebih luas 
lagi. 
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ABSTRACT 
 
Harahap, Siti Romida. 2013. "Early Warning System of Indonesian Currency 
Crisis: Identification of Macroeconomic Variables in 1995 - 2011". Final 
Project. Department of Economics Development. Faculty of Economics. State 
University of Semarang. Advisor I: Prof. Dr. Rusdarti, M.Si,. Advisor II: 
Shanty Oktavilia, S.E., M.Si. 
 
Keywords: Crisis, Currency, Real Effective Exchange Rate (REER), 
Foreign Reserves, Export, Import, Logit Model 
 

Currency crisis in 1997/1998 that had been experienced by Indonesia 
caused depreciation at  Indonesian currency (rupiah) became Rp 14,900 per US 
dollar in June using period average calculation. The depreciation had caused 
the entrepreneurs have difficulty to pay  their foreign debt maturities and to 
import the materials needed. Banking industry had difficulties of a problems 
faced by customers in paying their debts. That currency crisis had caused 
economic activities of Indonesia declined rapidly, the rate of economic groeth 
in that period was -18,3%. 

The purpose of this study is to identify and analyze the factors that 
affect the currency crisis in Indonesia. The Factors were REER, foreign 
reserves growth, export growth and import growth. This study used secondary 
data. That was monthly time series data with the observation period during 
1995-2011. The source of data was Economic and Financial Statistics 
Indonesia, Bank Indonesia. Methods of data analysis in this study was logit 
model. 

The results showed that Real Effective Exchange Rate (REER), foreign 
reserves growth, export growth had negative effect on currency crisis, while 
import growth had a positive effect on currency crisis in Indonesia. The 
recommendation of this study is government need to develop an early warning 
system with the appropriate approach to economy condition of Indonesia  in 
order to avoid the wider currency crisis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya hubungan 

saling keterkaitan antar negara akan berpengaruh pada peningkatan arus 

perdagangan barang dan jasa antar negara tersebut. Pasar tidak lagi hanya sebatas 

dalam negeri, permintaan dan penawaran dari luar negeri turut memperluas pasar 

dan transaksi. Hal ini dapat ditunjukan melalui perkembangan perdagangan 

internasional serta pertumbuhan ekspor dan impor. Untuk itu sebagai penghubung 

perekonomian antar negara, nilai tukar dan sistem nilai tukar yang diadopsinya 

merupakan peran yang penting dalam memajukan perekonomian suatu negara.  

Selain berperan dalam kegiatan ekspor dan impor, nilai tukar juga 

berperan dalam proses kelancaran lalu lintas pembayaran internasional. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya pihak yang membutuhkan valuta asing seperti para 

investor yang akan membayar kewajiban-kewajibannya kepada orang di luar 

negeri, pemerintah atau wirausahawan yang akan membayar utang atau bunga ke 

luar negeri. Peran nilai tukar lainnya adalah bagi perusahaan-perusahaan asing di 

suatu negara yang akan membayar dividen kepada para pemegang saham di luar 

negeri maupun para pedagang valas yang ingin berspekulasi terkait dengan naik 

turunnya nilai valuta asing untuk mendapatkan keuntungan. 

Perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh perekonomian dunia. 

Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan negara penganut sistem
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perekonomian terbuka sehingga menjadikan nilai tukar dan sistem nilai tukar yang 

dianutnya menentukan peranan penting dalam penyesuaian nilai mata uang 

negaranya terhadap mata uang negara lain. Untuk itu, jika terjadi fluktuasi pada 

perekonomian dunia nantinya juga akan berpengaruh terhadap perekonomian 

Indonesia. 

Krisis nilai tukar yang terjadi di Asia pada tahun 1997 merupakan salah 

satu contoh fluktuasi ekonomi dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian 

suatu negara dalam hal ini Indonesia. Nilai mata uang negara-negara di kawasan 

Asia ini turun dengan cepat dan drastis seperti  yang  dialami oleh Negara 

Thailand (baht), Malaysia (ringgit), Singapura (dolar Singapura), Indonesia 

(rupiah), dan Korea Selatan (won). Indonesia merupakan negara yang terkena 

dampak paling parah, nilai rupiah terhadap dolar AS yang biasanya ada di kisaran 

Rp 2.600 pada waktu itu bisa mencapai Rp15.000. Penurunan nilai rupiah ini 

berakibat pada penggelembungan hutang luar negeri yang berdampak pada 

kebangkrutan perusahaan-perusahaan yang tidak sanggup membayar hutang 

dalam bentuk mata uang asing karena jumlahnya yang meningkat menjadi 4–7 

kali lipat (Nugroho, 2011).  

Krisis moneter atau finansial Asia timur itu bermula pada tanggal 2 Juli 

1997, dengan terjadinya devaluasi mata uang Thailand, Bath. Tanda – tanda akan 

adanya masalah keuangan di Thailand sebenarnya sudah ada selama setahun 

terakhir. Pada periode pertama 1997 berkembang spekulasi akan 

didevaluasikannya Bath yang kemudian memunculkan serangan spekulatif yang 
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nyaris menghabiskan cadangan devisa sehingga pada tanggal 2 Juli pemerintah 

Thailand benar – benar mendevaluasikan Bath 15 % (Deliarnov, 2006).  

Negara yang paling terpuruk akibat dampak dari krisis tersebut adalah 

Indonesia karena mengalami fluktuasi nilai tukar paling parah. Krisis nilai tukar di 

Thailand pada awal Juli 1997 mempengaruhi pasar valas di Indonesia. Proses 

penularan berkembang cepat menjadi krisis yang melanda semua aspek kehidupan 

masyarakat karena pasar keuangan domestik sudah terintegrasi ke dalam pasar 

keuangan global. Depresiasi Rupiah yang besar telah menyebabkan berbagai 

kesulitan. Para pengusaha mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-

kewajiban luar negeri yang jatuh waktu dan untuk mengimpor bahan baku yang 

diperlukannya. Industri perbankan mengalami kesulitan dari rentetan masalah 

yang dihadapi nasabah dalam membayar hutang-hutang mereka, ditambah lagi 

dengan adanya sebagian masyarakat melakukan spekulasi di tengah-tengah 

perkembangan yang semakin memprihatinkan.  

Krisis tersebut kemudian menyebabkan berkurangnya kepercayaan 

investor asing terhadap prospek perekonomian Indonesia, sedangkan pada saat 

yang bersamaan prospek ekonomi di kawasan lain, khususnya Amerika, sangat 

menjanjikan. Modal asing yang selama ini turut membiayai pembangunan 

ekonomi Indonesia tidak masuk lagi, bahkan mengalir keluar secara bersamaan 

dan dan dalam jumlah yang besar. Akibatnya, gejolak nilai tukar telah 

menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah, dan stagflasi 

mewarnai ekonomi Indonesia sehingga aktivitas ekonomi merosot tajam.  
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Pada periode pertama tahun 1998, kegiatan ekonomi mengalami kontraksi 

sebesar 12% per tahun sebagai akibat banyaknya perusahaan mengurangi aktivitas 

atau bahkan menghentikan produksinya. Laju inflasi Indeks Harga Konsumen 

(IHK) periode 1997/1998 juga melambung tinggi, yakni mencapai 82,6%. 

Tingginya laju inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, 

khususnya golongan berpendapatan rendah. Dalam perkembangannya, kondisi 

ekonomi diperparah dengan rusaknya sistem distribusi bahan kebutuhan pokok 

yang berakibat pada timbulnya gejolak sosial-politik. 

Padahal jika dilihat pada periode sebelum krisis tahun 1997/1998, 

perekonomian negara – negara Asia Timur melaju dengan cepatnya. Hal ini 

ditandai dengan tingginya tingkat pertumbuhan di negara – negara tersebut. 

Indonesia sendiri pada dekade 1961-1970, tingkat pertumbuhan ekonominya 

sebesar 4,2%, dekade 1971-1980 tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 7,9%, 

dan pada dekade 1981-1990 mengalami tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 

6,3% (Kuncoro, 2010:71). 

Namun, tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Asia tersebut memiliki 

kerapuhan. Kerapuhan tersebut yaitu perhatian terhadap kebijakan ekonomi yang 

diambil hanya terfokus terhadap pertumbuhan ekonomi saja, sedangkan kebijakan 

tentang pembangunan fundamental ekonominya diabaikan. Dengan demikian 

dapat dilihat dari sisi pertumbuhan tinggi, namun dilihat dari sisi fundamentalnya 

lemah. Padahal fundamental perekonomian merupakan hal yang sangat penting 

untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang cepat. 
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Krisis juga telah mengakibatkan timbulnya berbagai masalah yang 

dihadapi Bank Indonesia seperti dilema dalam mengatasi krisis perbankan yang 

menimbulkan masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebelum 

mengeluarkan dana BLBI, Bank Indonesia telah menetapkan kebijakan terhadap 

sistem kurs dari mengambang terkendali menjadi mengambang bebas sehingga 

tidak ada lagi batas intervensi. Kebijakan ini digunakan mulai 14 Agustus 1997. 

Padahal pada mulanya kita menggunakan sistem kurs tetap, dimana rupiah 

dipatok terhadap Dolar yaitu sebesar Rp 415 per dolar (17 April 1970 – 15 

November 1978). Kemudian pada tanggal 15 November 1978 – Desember 1995), 

Indonesia menggunakan sistem kurs mengambang terkendali (managed floating). 

Tetapi sejak desember 1995, Bank Indonesia menggunakan aturan baru tentang 

kurs. Bank Indonesia mengumumkan kurs rupiah terhadap dolar AS diiringi zona 

kurs batas atas dan batas bawah. Perbatasan zona ini dinamakan batas intervensi. 

Adapun sistem pengaturan kurs seperti ini disebut zona target valuta asing 

(exchange rate target zone) yang masih satu keluarga dengan sistem kurs 

mengambang terkendali (Deliarnov, 2006). 

Menipisnya cadangan devisa yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu 

alasan Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengubah sistem kursnya 

menjadi sistem kurs mengambang bebas. Sistem kurs ini digunakan sebab Bank 

Indonesia merasa sulit melakukan operasi pasar setiap kali kurs membentur 

ambang batas intervensi. Sayangnya kebijakan ini tampaknya tidak dilakukan 

pada saat yang tepat sebab sebagai dampak krisis ekonomi, nilai tukar rupiah 

mengalami tekanan depresiasi disertai volatilitas yang tinggi. Dampak dari 
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peralihan kebijakan tersebut yaitu nilai tukar rupiah benar-benar terjun bebas dan 

terus merosot sangat tajam secara berkelanjutan. Jadi dapat dikatakan sistem kurs 

mengambang bebas memiliki andil yang cukup besar dalam krisis moneter di 

Indonesia tahun 1997/1998. 

 

 
Gambar 1.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS 
Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 

 

Pada tahun 1994 hingga pertengahan bulan Juli tahun 1997, pergerakan 

nilai tukar rupiah terhadap dolar masih stabil yaitu pada kisaran Rp. 2.000 sampai 

Rp 2.600 per dolar (Grafik 1.1). Setelah adanya peralihan kebijakan tersebut nilai 

tukar rupiah benar-benar terjun bebas dan terus merosot sangat tajam secara 

berkelanjutan. Ketika sistem kurs mengambang terkendali dilepas sejak 14 

Agustus 1997, kurs rupiah terhadap dolar berada pada kisaran Rp 3.200. Nilai 

tukar rupiah terus mengalami tekanan hingga pada bulan Januari 1998, nilai tukar 

turun menjadi Rp 10.375 per dolar AS dan terus merosot hingga mencapai titik 
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akhir di Juni 1998 sebesar Rp 14.900 per dolar AS. Perkembangan nilai tukar 

rupiah mulai cenderung menguat kembali pada akhir tahun 1998. Tetapi di akhir 

tahun 2008, nilai tukar kembali mengalami tekanan. Nilai tukar terhadap dolar 

mencapai Rp 11.980 per dolar AS pada bulan Februari 2009. Hal ini dikarenakan 

adanya krisis keuangan global yang terjadi pada periode tersebut. 

Setelah ditimpa krisis tahun 1997/1998, pada tahun 2008 Indonesia juga 

terkena dampak dari krisis keuangan global. Krisis yang diawali dengan 

terjadinya krisis perumahan di Amerika Serikat ini terbukti telah menggoncang 

tiga pasar di Indonesia. Pertama pada pasar modal, Indeks Harga Saham 

Gabungan anjlok dari 2.830 menjadi 1.111 atau turun lebih dari 60%. Kedua, 

pasar kurs juga terpengaruh. Nilai rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi cukup 

dramatis dari Rp 9.076 hingga sempat hampir menembus Rp 13.000 atau 

mengalami depresiasi lebih dari 30% sejak Januari 2008. Ketiga pasar ekspor 

Indonesia juga terkena dampaknya. Ekspor Indonesia selama 2008 – 2009 

mengalami pertumbuhan yang negatif, yakni - 35,6%. Penurunan pertumbuhan 

terbesar terjadi pada komoditas ekspor migas, yakni - 31%, sementara komoditas 

ekspor nonmigas turun hingga - 8,5 %  (Kuncoro, 2010:76). 
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Tabel 1.1 Pengalaman Krisis Keuangan Asia 1997/1998 dan Krisis 
Keuangan Global 2008 di Indonesia 

 

Indikator Krisis Keuangan 
Asia 1997/1998 

Krisis 
Keuangan 

Global 2008 
Tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
terendah (yoy %) -18,3 4,4 

(kuartal) Des-98 Maret-09 
Depresiasi tertinggi (%) 83,6 25,5 
(periode) Jun-97 – Jul-98 Feb-08 –Nov-09 
Inflasi Indeks Harga Konsumen tertinggi 
(yoy, %) 

82,6 12,1 

(bulanan) September-98 September-08 
Tingkat Sertifikat Bank Indonesia 30 hari 
tertinggi (%) 

70,4 11,2 

(bulan) Agustus-98 November-08 
Tingkat tertinggi Pinjaman Antar Bank 7 hari 
(%) 

95,0 10,8 

(bulan) Juli-98 Desember-08 
Penurunan cadangan devisa ($ miliar) 12,3 10,4 
% 42,7 17,1 
(periode) Jun-97 – Feb-98 Jul-08 – Nov-08 
Penurunan kapitalisasi pasar saham (rupiah) 52,2 55,1 
(periode) Mar-98 – Sep-98 Juli-08 - Nov-08 
(nilai $) 88,1 56,3 
(periode) Jun-97 – Jun-98 Jul-08 – Feb-09 

Sumber : CEIC Asia Database dalam (Kuncoro, 2010:80) 

 

Perbedaan pengaruh krisis terhadap perekonomian Indonesia antara Krisis 

Keuangan Asia (KKA) pada tahun 1997/1998 dengan Krisis Keuangan Global 

(KKG) pada tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 1.1. Tabel ini membandingkan 

beberapa variabel ekonomi makro selama dua periode krisis tersebut. Produk 

Domestik Bruto yang merupakan indikator penting dalam perekonomian 

mengalami pertumbuhan sebesar – 18% selama KKA, tetapi tetap positif pada 

tingkat 4,4% selama KKG. Ukuran – ukuran lain juga menunjukkan adanya 
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perbedaan pengaruh yang mencolok antara kedua krisis tersebut, seperti tingkat 

tertinggi inflasi tahunan yang hampir tujuh kali lebih tinggi terjadi pada KKA. 

Tingkat bungan instrumen pasar terbuka Bank Indonesia, yakni Sertifikat Bank 

Indonesia berjangka 30 hari mengalami peningkatan enam kali lebih tinggi 

dibanding KKG. Selain itu juga dapat dilihat pada tingkat tertinggi Pinjaman 

Antar Bank (PAB) yakni delapan kali lebih tinggi dan penurunan cadangan devisa 

yang lebih tinggi pada krisis keuangan Asia. 

Dalam setiap periode krisis, kerugian yang diderita oleh suatu negara 

biasanya tidak kecil. Untuk periode krisis 1997, Bhattacharyay (2005) 

mengestimasikan kerugian kotor yang diderita oleh suatu negara berkisar antara 

9% dan 20% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Selanjutnya, Hoelscher, 

David S., et.al (2003) juga melakukan study mengenai biaya fiskal atas terjadinya 

krisis perbankan di beberapa negara. Biaya kotor yang ditanggung Indonesia pada 

periode krisis nilai tukar tahun 1997 tersebut dilihat dari sektor perbankan yang 

yaitu sebesar 56,8% dari PDB. Biaya yang ditimbulkan oleh krisis keuangan itu 

nantinya akan mempengaruhi cadangan devisa dan output (Kemu dan Ulfa, 2005). 

Bank Indonesia selaku pemegang otoritas moneter di Indonesia, haruslah 

mempunyai pertimbangan yang matang sebelum menentukan kebijakan – 

kebijakan yang berkenaan dengan nilai tukar dan sistem nilai tukar yang 

dianutnya. Ekspor, impor, dan kegiatan dipasar global lainnya seperti bermain 

valas, saham, obligasi merupakan kegiatan yang berhubungan terhadap sistem 

nilai tukar mata uang. Untuk itu Bank Indonesia yang memiliki tujuan untuk 

mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah harus benar – benar mengawasi 
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pergerakan nilai tukar mata uangnya. Early Warning System (EWS) atau sistem 

deteksi dini merupakan suatu model yang digunakan untuk mengantisipasi apakah 

dan kapan suatu negara dipengaruhi oleh krisis atau ketidakstabilan ekonomi. 

Model EWS yang diaplikasikan pada siklus perekonomian sangat penting bagi 

pemerintah serta sektor riil dalam rangka perencanaan dan formulasi kebijakan 

serta pengambilan keputusan.  

Penjelasan mengenai kondisi krisis nilai tukar rupiah di atas, menunjukkan 

bahwa terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia disebabkan oleh efek dari krisis 

nilai tukar di negara lain dan didahului oleh terjadinya fluktuasi dan 

ketidakstabilan makro ekonomi yang menyebabkan terdepresiasinya mata uang 

domestik dan menyulut tingginya tingkat bunga dan inflasi, yang berujung pada 

terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia. Atas dasar uraian di atas maka penulis 

akan melakukan penelitian dengan judul “Deteksi Dini Krisis Nilai Tukar 

Indonesia : Identifikasi Variabel Makro Ekonomi Tahun 1995 – 2011”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Indonesia merupakan negara penganut sistem perekonomian terbuka, 

sehingga jika terjadi fluktuasi pada perekonomian dunia nantinya juga akan 

berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Krisis nilai tukar yang terjadi di 

Asia pada tahun 1997 merupakan salah satu contoh fluktuasi ekonomi dunia yang 

berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Krisis ini diawali dengan 

didevaluasinya mata uang Thailand, Bath.  Dampaknya terhadap Indonesia yaitu 

nilai rupiah yang berada pada kisaran Rp 2.600 pada periode tersebut  mencapai 
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Rp15.000. Depresiasi rupiah tersebut telah menyebabkan para pengusaha 

mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban luar negeri yang 

jatuh tempo dan untuk mengimpor bahan baku yang diperlukannya. Bank-bank 

mengalami kesulitan dari rentetan masalah yang dihadapi nasabah dalam 

membayar hutang-hutang mereka. Krisis nilai tukar tersebut telah menimbulkan 

berbagai kesulitan ekonomi yang sangat parah, dan stagflasi mewarnai ekonomi 

Indonesia sehingga aktivitas ekonomi merosot tajam.  

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan suatu permasalahan yang 

muncul yaitu: 

1.  Pada periode tahun dan bulan mana saja yang terindikasi krisis nilai tukar 

di Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh Real Effective Exchange Rate, pertumbuhan 

cadangan devisa, pertumbuhan ekspor, dan pertumbuhan impor terhadap 

probabilitas terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia? 

3. Variabel manakah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap probabilitas 

terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini 

yaitu untuk: 

1. Mengetahui periode tahun dan bulan mana saja yang terindikasi krisis nilai 

tukar di Indonesia. 



12 

 

 

 

2.  Menganalisis pengaruh Real Effective Exchange Rate, pertumbuhan 

cadangan devisa, pertumbuhan ekspor, dan pertumbuhan impor terhadap 

probabilitas terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia.  

3. Mengidentifikasi variabel mana yang memiliki kontribusi terbesar 

terhadap probabilitas terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfat sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam ilmu ekonomi khususnya mengenai indikator 

– indikator makro ekonomi apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 

terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia. 

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi 

bagi pihak – pihak yang berkepentingan mengenai indikator – indikator 

makro ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap terjadinya krisis nilai 

tukar di Indonesia. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Defenisi Krisis Nilai Tukar 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kaminsky et al. (1997) 

diacu dalam Handoyo (2012), definisi krisis nilai tukar (currency crises) adalah 

suatu situasi di mana adanya serangan pada mata uang yang mengakibatkan 

depresiasi yang sangat tajam pada mata uang atau penurunan besar – besaran pada 

cadangan devisa, atau merupakan kombinasi antara keduanya. 

Krugman (1979) dan Lessoms (2001) diacu dalam Hanri (2009)  

menjelaskan krisis nilai tukar sebagai akar dari krisis ekonomi yang terjadi ketika 

pemerintah mempertahankan nilai tukar pada tingkat tertentu dengan 

menggunakan cadangan devisa secara terus menerus. Penggunaan cadangan 

devisa secara terus menerus tersebut pada akhirnya akan menghabiskan cadangan 

devisa sehingga memaksa pemerintah untuk menurunkan nilai tukar mata 

uangnya atau mengubah sistem nilai tukar. Ini mengakibatkan nilai tukarnya 

terdepresiasi sangat besar. 

 

2.2. Tipologi Penyebab Krisis Keuangan 

2.2.1. Tipologi Krisis Keuangan 

Krisis keuangan yang terjadi diberbagai negara secara umum memiliki 

pola tertentu. Oleh karena itu, berbagai penyebab krisis tersebut dapat dibagi ke 

dalam beberapa tipologi. Secara teoritis krisis dapat dibagi dalam beberapa 
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tipologi berdasarkan sebabnya. Radelet dan sachs (1998) memberikan beberapa 

tipologi penyebab dari krisis keuangan sebagai berikut (Imansyah, 2009:12). 

1. Kebijakan Ekonomi yang Tidak Konsisten 

Penyebab krisis keuangan merupakan seperangkat kebijakan ekonomi 

makro yang tidak konsisten. Krugman (1979) merupakan pelopor yang 

menganalisis krisis finansial dengan melihat krisis neraca pembayaran, dimana 

jatuhnya nilai tukar mata uang akibat ekspansi kredit domestik oleh bank sentral 

yang tidak konsisten dengan target nilai tukar mata uang. Teori ini terutama untuk 

menjelaskan penyebab terjadinya krisis keuangan untuk negara yang 

menggunakan sistem nilai tukar tetap. 

Krisis terjadi bila pemerintah suatu negara melakukan devaluasi akibat 

semakin menurunnya cadangan devisa. Hal ini terjadi karena nilai mata uang 

domestik mengalami overvaluation terhadap mata uang asing yang dalam hal ini 

umumnya adalah dolar AS. Konsekuensi dari overvaluation ini adalah 

menurunnya daya saing harga barang ekspor sehingga pertumbuhan ekspor 

melambat, sementara harga barang impor menjadi relatif lebih murah di dalam 

negeri dan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan impor. Dampak putaran 

akhirnya adalah meningkatnya defisit dalam neraca transaksi berjalan. Bila neraca 

pembayaran masih relatif baik karena adanya aliran dana masuk berupa 

penanaman modal asing, pinjaman luar negeri dan investasi portofolio, maka 

secara umum keadaan ini masih relatif aman. Namun bila faktor-faktor tersebut 

tidak terjadi, maka cadangan devisa akan terkuras untuk mempertahankan nilai 

tukar tetap, sampai pada suatu saat di mana devaluasi harus dilakukan untuk 
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mempertahankan cadangan devisa supaya tidak terkuras. Model ini dikenal 

dengan model generasi pertama. Obstfeld (1986 dan 1996) menyebutnya dengan 

percepatan terjadinya krisis (self fulfiling crisis) karena keadaan lemahnya 

struktur serta melemahnya daya saing ekspor akibat sistem keuangan yang lemah 

dan lambatnya peningkatan produktivitas buruh. 

Krugman (1997) memberikan indikasi bahwa terjadinya krisis neraca 

pembayaran karena ekspansi kredit yang berlebihan dalam sistem nilai tukar tetap 

(peg exchange rate system) diikuti oleh defisist anggaran belanja pemerintah. 

Defisit anggaran belanja pemerintah dibiayai oleh kredit yang berlebihan. Dalam 

sistem ini, cadangan devisa akan semakin berkurang secara bertahap akibat pelaku 

ekonomi membeli devisa karena ekspansi kredit dan permintaan uang yang stabil. 

2. Kepanikan di Pasar Uang 

Penyebab  krisis karena terjadinya penarikan besar – besaran atas dana 

kredit yang diberikan oleh kreditor asing, terutama pinjaman jangka pendek secara 

mendadak sehingga mengakibatkan kekurangan likuiditas terhadap mata uang 

asing (cadangan devisa). 

Dalam masa panik seperti ini, setiap orang berlomba-lomba untuk menarik 

uangnya di pasar dengan mengonversikan ke dalam mata uang asing dari mata 

uang domestik. Hal ini untuk menghindari turunnya aset yang dimiliki sehingga 

menyebabkan mata uang domestik semakin jatuh (flight to quality). 

3. Pecahnya Gelembung Finansial 

Terjadinya gelembung finansial (financial bubble) jika spekulan membeli 

aset keuangan pada harga di atas harga fundamentalnya dengan harapan 
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mendapatkan capital gain (Blanchard dan Watson 1982). Tetapi krisis akan 

terjadi bila pelaku pasar mulai menyadari mengenai bubble. Ini artinya bahwa 

krisis sebenarnya bukannya tidak terdeteksi. Setelah pelaku pasar menyadarinya, 

maka para pelaku pasar tersebut segera menjual seluruh aset yang dimilikinya 

dengan menukarkannya dalam mata uang asing, sehingga mata uang domestik 

mengalami kejatuhan. 

4. Moral Hazard 

Moral hazard terjadi karena adanya jaminan pemerintah dan lemahnya 

penegakan aturan. Hal ini menjadi salah satu penyebab investasi yang berlebihan 

dan berisiko oleh perbankan dan lembaga keuangan yang dapat meminjam kredit 

sehingga mereka berhutang lebih besar dari modal mereka sendiri (Akerlof dan 

Romer 1993). Kreditor asing dan domestik melakukan pemberian kredit yang 

berisiko tinggi karena mereka tahu bahwa pemerintah dan lembaga keuangan 

internasional akan memeberikan talangan bila mereka menghadapi masalah. 

Krugman menerapkan analisis ini untuk melihat krisis keuangan di Asia pada 

tahun 1997. 

5. Ketiadaan Aturan Baku 

Tidak adanya sistem kebangkrutan atau kepailitan dalam kasus di mana 

korporasi menghadapi masalah likuiditas merupakan salah satu penyebab krisis, 

karena berkaitan erat dengan pemegangan aset-aset yang harus dilikuidasi. Tidak 

adanya cara dalam menata ulang tagihan untuk kasus masalah likuiditas 

internasional maka akan mengakibatkan timbulnya kredit macet. 
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2.2.2. Penyebab Lain Terjadinya Krisis  

Menurut Berg dan kawan-kawan (1999) penyebab krisis keuangandapat 

dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu, pertama adanya gangguan terhadap 

fundamental ekonomi (inflasi pertumbuhan ekonomi, dan neraca pembayaran) 

dan kedua adanya serangan spekulasi yang mempercepat terjadinya krisis (self-

fulfuling crisis). Studi yang dilakukan IMF pada tahun 1998 menyatakan bahwa 

faktor-faktor pendorong terjadinya krisis adalah defisit neraca berjalan, hutang 

luar negeri yang besar, perkembangan kebebasan sektor keuangan tanpa regulasi 

yang mencerminkan kerentanan sektor keuangan tersebut, kebijakan moneter yang 

menjalankan sistem nilai tukar tetap, dan tingkat suku bunga yang tinggi. 

Menurut Eichengreen dan Hausman (1999) terdapat tiga hipotesis untuk 

menjelaskan penyebab terjadinya krisis nilai tukar yang disebabkan oleh rapuhnya 

sistem finansial yaitu hipotesis moral hazard, hipotesis original sin, dan hipotesis 

commitment problem. Moral hazard lebih ditimbulkan karena bantuan sistem 

keuangan dari pemerintah (bail out) dan jaminan – jaminan keuangan lainnya. 

Sistem nilai tukar tetap juga berkontribusi terhadap kebiasaan moral hazard 

dimana para agen ekonomi merasa aman tanpa harus melakukan hedging. 

Original sin lebih ditunjukkan dengan ketidakmampuan mata uang 

domestik sebagai akar krisis finansial. Misalnya di negara – negara berkembang 

mata uang domestik tidak dapat digunakan sebagai pinjaman dan bank tidak akan 

me-hedging mata uang asing dan suku bunga dimana kedua variabel tersebut 

dipengaruhi oleh negara lain. Commitment problem disebabkan oleh lemahnya 
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hukum untuk menindaklanjuti orang – orang yang tidak jujur dalam kontrak 

finansial yang menjadi sumber krisis finansial. 

Zhuang (2005) dalam Kemu dan Ulfa (2005), mengelompokkan krisis nilai 

tukar ke dalam tiga kelompok generasi. Pengelompokkan ini didasarkan pada 

fokus sumber terjadinya krisis. Fokus dari masing – masing generasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Generasi pertama, fokus pada terjadinya inkonsistensi antara kebijakan 

makro dan sistem peg atau pematokan nilai tukar yang menyebabkan 

terjadinya krisis yang membuat sistem peg tersebut tidak 

berkesinambungan. 

2. Generasi kedua, fokus kepada trade off (pilihan) antara bermacam 

sasaran kebijakan makro suatu negara dimana krisis dapat terjadi ketika 

suatu negara mengalami perubahan kebijakan dari satu rezim ke rezim 

yang lain. 

3. Generasi ketiga adalah fokus kepada terjadinya penarikan simpanan di 

bank secara besar – besaran (rush) akibat kepanikan keuangan yang 

disebabkan oleh perubahan mendadak terhadap persepsi pasar. Namun 

akar permasalahan yang lebih serius adalah banyaknya kegiatan investasi 

beresiko tinggi yang dilakukan secara berlebihan oleh bank, lembaga non 

bank, dan perusahaan yang berakibat kepada terjadinya kegagalan usaha 

tingkat tinggi. 
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2.2.3. Krisis Asia 1997 

Ilustrasi mengenai terjadinya krisis Asia 1997 yang merupakan krisis 

generasi ketiga dapat dilihat dengan menggunakan grafik pada model Mundell 

Flemming sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Proses Terjadinya Krisis Asia 1997 
Sumber : Arifin, Sjamsul dkk (2007:189) 

 
 
Keterangan :  

i = tingkat suku bunga 

Y = tingkat pendapatan nasional 

LM = Liqudity of money (pasar uang) 

IS = Investasi saving (pasar barang) 

BP = neraca pembayaran 

 

Sebagaimana disinggung oleh Krugman bahwa krisis yang terjadi di Asia 

tidak hanya krisis nilai tukar, tetapi juga krisis perbankan yang disebabkan oleh 
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masalah moral hazard yang mendorong perbankan melakukan ekspansi kredit 

secara besar-besaran tetapi mengabaikan prinsip kehati-hatian. Moral hazard 

tersebut timbul karena kebijakan pemerintah di sektor perbankan yang cenderung 

underregulated dan mengandung implicit guaranteed. Ekspansi kredit perbankan 

tersebut menggeser kurva LM1 ke LM2, sehingga menyebabkan suku bunga turun 

dari i1 ke i2 dan output meningkat dari Y1 ke Y2. 

Penurunan suku bunga tersebut menyebabkan terjadinya capitalout-flows 

sehingga mendorong kurva LM2 ke LM3, di mana output mengalami kontraksi 

dari Y2 ke Y3 dan suku bunga meningkat dari i2 ke i3. Kondisi tersebut 

diperparah dengan ketidakpercayan masyarakat terhadap perbankan akibat 

penyaluran kredit perbankan yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian. 

Selanjutnya, capital outflow menyebabkan terdepresiasinya nilai tukar yang 

kemudian membebani sisi kewajiban pada balance sheet sektor perbankan. 

Dampak ini timbul akibat adanya mismatches nilai tukar yang diperparah dengan 

kewajiban yang berdenominasi valas, di samping adanya maturity mismatches 

yang menyebabkan krisis. 

 

2.3. Nilai Tukar (Exchange Rate) 

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

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

uang luar negeri dalam satuan harga mata uang domestik. Sedangkan pengertian 

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

suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang yang lain (Krugman, 2000). Kurs 
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antara dua negara adalah tingkat harga yang disepakati penduduk kedua negara 

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

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

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

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

juga sebaliknya diartikan harga satu Rupiah terhadap satu USD. 

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

nilai tukar riil (Mankiw, 2004:242). Definisi dari kedua nilai tukar tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Nilai Tukar Nominal 

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

mata uang dua negara. Sebagai contoh, jika kurs antara Dolar AS dan Yen Jepang 

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

dunia untuk mata uang asing. Menurut Mishkin (2001), nilai tukar nominal 

menyatakan satuan mata uang asing baik yang berbentuk hard cash maupun 

dalam bentuk surat berharga. 

Mankiw (2004) mendefinisikan nilai tukar sebagai nilai yang digunakan 

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

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

adalah kurs nominal. Sejalan dengan itu, dengan redaksi lain, Batiz (1994) 

mengartikan nilai tukar nominal sebagai nilai suatu mata uang dibandingkan 

dengan mata uang lainnya. 
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Jika nilai tukar berubah sehingga $ 1dolar dapat membeli mata uang asing 

lebih banyak, hal ini disebut apresiasi (appreciation) nilai dolar. Apresiasi adalah 

meningkatnya nilai mata uang suatu negara diukur dari jumlah mata uang negara 

lainyang dapat dibelinya. Sedangkan depresiasi adalah menurunnya nilai mata 

uang suatu negara diukur dari jumlah mata uang negara lain yang dapat dibelinya. 

Misalnya ketika nilai tukar meningkat dari 80 yen menjadi 90 yen per dolar, maka 

dolar dikatakan mengalami apresiasi. Ketika nilai tukar turun dari 80 yen menjadi 

70 yen per dolar, maka dolar dikatakan mengalami depresiasi. 

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

𝑒𝑒 =  𝑃𝑃𝑓𝑓     
 𝑃𝑃𝑑𝑑  

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

di mana Pd adalah tingkat harga domestik dan Pf adalah tingkat harga 

internasional. 

2. Nilai Tukar Riil 

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

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

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

Sedangkan Mankiw (2004) mendefinisikan kurs riil sebagai nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa 

dari negara lain. 

Ketika mempelajari perekonomian secara keseluruhan, para ahli ekonomi 

makro lebih berfokus pada harga secara keseluruhan daripada harga masing – 

masing barang. Maka untuk mengukur nilai tukar riil, akan menggunakan indeks 
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harga, seperti indeks harga konsumen yang mengukur harga barang dan jasa. Nilai 

tukar uang riil (𝜀𝜀) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝜀𝜀 = 𝑒𝑒  𝑃𝑃𝑑𝑑     
 𝑃𝑃𝑓𝑓  

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

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

adalah tingkat harga internasional. 

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

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

tukar riil ini juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan daya saing 

internasional. Nilai tukar riil mempunyai dua pengaruh terhadap potensi krisis 

nilai tukar. Yaitu jika dilihat dari segi perubahan harga relatif produk dan biaya 

produksi. Dilihat dari sisi perubahan harga relatif produknya, depresiasi atau 

menurunnya nilai tukar riil akan menyebabkan harga barang-barang domestik 

relatif lebih rendah dibandingkan dengan harga di luar negeri. Perubahan tersebut 

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

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

barang dari luar negeri. Hasilnya ekspor Indonesia akan meningkat dan impornya 

akan menurun, dan kedua perubahan ini akan menyebabkan kenaikan ekspor neto 

Indonesia. 

 Depresiasi nilai tukar riil akan menurunkan potensi untuk terjadinya krisis 

karena menguatnya daya saing produk ekspor negara tersebut. Sebaliknya 

apresiasi atau kenaikan nilai tukar riil Indonesia akan menyebabkan harga barang-

barang di Indonesia menjadi lebih tinggi dibandingkan di luar negeri, sehingga 
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ekspor netonya menurun. Kenaikan atau apresiasi nilai tukar riil memberikan 

potensi untuk terjadinya krisis karena akan melemahkan daya saing ekspor.  

Akan berbeda jika dilihat dari segi biaya produksi, depresiasi atau 

penurunan nilai tukar riil menyebabkan harga dari bahan baku maupun pendukung 

yang harus didatangkan dari luar negeri nilainya relatif mengalami kenaikan 

sehingga menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Biaya produksi yang 

meningkat ini akan menaikkan harga barang yang diproduksi. Meningkatnya 

harga dalam negeri akan menurunkan daya saing produk domestik. Depresiasi 

nilai tukar riil memberikan potensi untuk terjadinya krisis bila berlangsung dalam 

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

apresiasi nilai tukar riil akan menyebabkan bahan baku yang harus didatangkan 

dari luar negeri relatif lebih murah sehingga biaya produksi menurun dan 

mengakibatkan daya saing meningkat. Peningkatan daya saing produk ekspor 

akan meningkatkan nilai ekspor sehingga cenderung menurunkan kemungkinan 

terjadinya krisis nilai tukar. 

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, yang dimaksud 

dengan nilai tukar riil adalah suatu indeks nilai tukar yang telah disesuaikan 

dengan tingkat inflasi dan didasarkan pada bobot perdagangan (trade weight). 

Data yang digunakan diambil dari publikasi Bank Indonesia dalam bentuk laporan 

tahunan yang dikemas dalam sebuah buku yang berjudul Statistik Ekonomi 

Keuangan Indonesia (SEKI). Data yang digunakan adalah data bulanan dalam 

bentuk indeks. 
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2.4. Cadangan Devisa 

2.4.1. Pengertian Cadangan Devisa 

Cadangan devisa merupakan salah satu indikator moneter yang sangat 

penting yang menunjukkan kuat lemahnya ekonomi suatu negara. Selain itu 

cadangan devisa yang cukup merupakan jaminan bagi tercapainya stabilitas 

moneter dan ekonomi makro suatu negara. Cadangan devisa didefinisikan sebagai 

sejumlah dana valuta asing yang dicadangkan bank sentral untuk keperluan 

pembiayaan dan kewajiban luar negeri negara bersangkutan, yang antara lain 

meliputi pembiayaan impor dan pembayaran lainnya kepada pihak asing (Tulus 

Tambunan, 2001:201).  

Cadangan devisa resmi Indonesia (Indonesian official reserve assets) 

merupakan aset eksternal  yang dapat langsung tersedia bagi dan berada di bawah 

kontrol Bank Indonesia selaku otoritas moneter untuk membiayai 

ketidakseimbangan neraca pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam 

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

menjaga ketahanan perekonomian dan nilai tukar serta sebagai bantalan terhadap 

net kewajiban Indonesia (Bank Indonesia, 2010). 

2.4.2. Teori Cadangan Devisa ; Teori Pendekatan Moneter terhadap Neraca 

Pembayaran 

Pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran dikembangkan oleh R. 

Mundell (1968) dan H.G. Johnson (1971). Ciri utama pendekatan ini adalah 

memandang neraca pembayaran internasional sebagai perubahan dari cadangan 

valuta asing suatu negara dan yang lebih utama pada pos/rekening “below the 
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line” yang merupakan rekening moneter/ lalu lintas modal jangka pendek 

pemerintah. Dengan demikian neraca pembayaran dipandang sebagai satu 

keseluruhan, baik current account (transaksi berjalan) ataupun capital account 

(lalu lintas modal). 

Dasar utama pendekatan ini adalah anggapan adanya stabilitas dalam 

permintaan akan uang serta pemerintah tidak melakukan tindakan sterilisasi. 

Tindakan sterilisasi artinya tindakan pemerintah untuk mengurangi atau 

menghilangkan pengaruh neraca pembayaran terhadap jumlah uang yang beredar. 

Caranya apabila terdapat surplus dalam neraca pembayaran, untuk mencegah 

pengaruh surplus ini terhadap jumlah uang yang beredar, maka pemerintah 

melakukan kebijaksanaan pengurangan jumlah uang yang beredar, misalnya 

dengan menjual surat – surat berharga. Dengan tindakan tersebut surplus neraca 

pembayaran tidak akan menyebabkan naiknya jumlah uang yang beredar. 

Model dasar yang dipergunakan oleh pendekatan moneter terhadap neraca 

pembayaran dalam Nopirin (2010) adalah sebagai berikut :  

Md = p.f(Y,i)  ................................................................... (2.3) 

FY > 0; fi < 0  

Ms = m (DC + R) ................................................................... (2.4) 

Md = Ms  ................................................................... (2.5) 

∆𝑅𝑅 = ∆ 1
𝑚𝑚

. 𝑝𝑝. 𝑓𝑓(𝑌𝑌, 𝑖𝑖) −  ∆𝐷𝐷𝐷𝐷 ................................................... (2.6) 

 

 

 



27 

 

 

 

Keterangan : 

M  = permintaan uang 

p  = harga 

Y = pendapatan 

I = tingkat bunga 

Ms = jumlah uang beredar 

m = multiplier uang 

RM = uang reserves 

DC = kredit domestik 

R    = reserves valuta asing 

 

Persamaan (2.3) adalah permintaan akan uang, persamaan (2.4) adalah 

definisi jumlah uang beredar, terdiri dari kredit domestik ditambah reserves valuta 

asing. Persamaan (2.5) adalah keseimbangan dalam pasar uang, dan persamaan 

(2.6) adalah definisi neraca pembayaran internasional, yang diperoeh atau 

diturunkan dari persamaan (2.3), (2.4), (2.5). Dari persamaan (2.6) jelas terlihat 

bahwa perubahan reserves valuta asing (neraca pembayaran) timbul sebagai akibat 

kelebihan permintaan/ penawaran uang. Apabila terdapat kelebihan jumlah uang 

beredar �∆𝐷𝐷𝐷𝐷 >  1
𝑚𝑚

. 𝑝𝑝. 𝑓𝑓(𝑌𝑌, 𝑖𝑖)�, maka neraca pembayaran akan defisist (∆𝑅𝑅 < 0), 

dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan permintaan uang, neraca pembayaran 

akan surplus (∆𝑅𝑅 > 0). Kelebihan jumlah uang beredar akan mengakibatkan 

masyarakat membelanjakan kelebihan uang ini, misalnya untuk impor atau 

membeli surat – surat berharga luar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar 

yang menyebabkan neaca pembayaran defisit.  

Cadangan devisa digunakan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca 

pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam rangka memelihara kestabilan 

nilai tukar dan tujuan lainnya yang bertujuan untuk menjaga ketahanan 
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perekonomian dan nilai tukar. Penurunan pada cadangan devisa ataupun pada 

pertumbuhan cadangan devisa merupakan indikator yang dapat diandalkan untuk 

mengetahui bahwa mata uang domestik berada dalam tekanan. Menurunnya 

cadangan devisa dapat melemahkan mata uang domestik. Selain itu nilai cadangan 

devisa juga merupakan indikator suatu negara dalam menghadapi kesulitan 

keuangan dalam membayar hutang luar negerinya. Oleh karena itu penurunan 

cadangan devisa akan cenderung meningkatkan  peluang terjadinya krisis nilai 

tukar. 

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, yang dimaksud dengan 

cadangan devisa adalah posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank – 

bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. 

Pertumbuhan cadangan devisa itu sendiri adalah suatu proses kenaikan tingkat 

cadangan devisa dalam jangka waktu tertentu. Data cadangan devisa yang 

digunakan diperoleh dari publikasi statistik Bank Indonesia berupa Statistik 

Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Data tingkat pertumbuhan cadangan 

devisa yang digunakan adalah data bulanan dalam bentuk persen. 

 

2.5. Teori Perdagangan Internasional   

Teori perdagangan internasional membantu menjelaskan arah serta 

komposisi perdagangan antara beberapa negara serta bagaimana efeknya terhadap 

struktur perekonomian suatu negara. Di samping itu teori perdagangan 

internasional juga dapat menunjukkan adanya keuntungan yang timbul dari 

adanya perdagangan internasional itu sendiri (gains from trade). 
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2.5.1. Teori Klasik 

1. Adam Smith : Keunggulan Mutlak  

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

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

sebaliknya menganjurkan perdagangan bebas sebagai suatu kebijaksanaan yang 

paling baik untuk negara – negara di dunia. Smith berpendapat bahwa dengan 

perdagangan bebas, setiap negara dapat berspesialisasi dalam produksi komoditi 

yang mempunyai keunggulan mutlak (absolute advantage) yaitu dapat 

memproduksi lebih efisien dibanding negara – negara lain. Kemudian mengimpor 

komoditi yang mengalami kerugian mutlak (absolute disadvantage) atau dengan 

kata lain jika produksinya kurang efisien. Spesialisasi internasional dari faktor – 

faktor produksi ini akan menghasilkan pertambahan produksi dunia yang dapat 

dimanfaatkan bersama – sama melalui perdagangan antarnegara.  

2. David Ricardo : Keunggulan Komperatif 

Teori David Ricardo didasarkan pada nilai tenaga kerja atau theory of 

labor value yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh 

jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurur 

teori cost comparative advantage (labor efficiency), suatu negara akan 

memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi 

produksi dan mengekspor barang dimana negara tersebut dapat berproduksi relatif 

lebih efisien serta mengimpor barang dimana negara tersebut berproduksi relatif 

kurang/tidak efisien. Teori comparative advantage dari David Ricardo merupakan 

cost comparative advantage. 
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2.5.2. Teori Modern The Proportional Factors Theory dari Eli Heckscher 

dan Bertil Ohlin 

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

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

adanya perbedaan, jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki 

(endowment factors) masing – masing negara. Perbedaan opportunity cost tersebut 

dapat menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Negara – negara yang 

memiliki faktor produksi relatif banyak/murah dalam memproduksinya akan 

melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barangnya. Sebaliknya masing – 

masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki 

faktor produksi yang relatif langka/ mahal dalam memproduksinya. 

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

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

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

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

bersinggungan dengan kurva isoquant pada suatu titik optimal. Jadi dengan 

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

minimal akan diperoleh sejumlah produk tertentu (Hady, 2009:39). 

2.5.3. Ekspor  

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

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

negara lain. Dengan harga dianggap tetap, ekspor tergantung dari pendapatan luar 

negeri bukan pendapatan nasional negara tersebut. Oleh karena itu dalam diagram 
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ekspor – pendapatan nasional, fungsi ekspor digambarkan sebagai garis lurus 

horizontal. Artinya ekspor tidak tergantung pada pendapatan nasional. Secara 

grafik dapat digambarkan sebagai berikut ; 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Fungsi Ekspor  

Sumber : Nopirin (2010:242) 

 
 

Berapa pun besarnya pendapatan nasional, ekspor tetap. Ini berarti 

pendapatan nasional tidak mempengaruhi ekspor. Tetapi sebaliknya seperti halnya 

investasi, ekspor mempengaruhi pendapatan nasional.  

Peningkatan permintaan komoditas Indonesia di negara lain yang juga 

dapat disebut sebagai peningkatan ekspor akan cenderung mengapresiasi nilai 

mata uang rupiah karena Indonesia akan meneruskan untuk menjual lebih banyak 

komoditas lagi karena nilai tukar rupiah yang tinggi. Peningkatan nilai ekspor dan 

nilai pertumbuhan ekspor ini cenderung akan menurunkan peluang terjadinya 

krisis nilai tukar. Menurunnya ekspor dan pertumbuhan ekspor akan 

meningkatkan risiko terjadinya krisis nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi karena 

turunnya daya saing ekonomi domestik. Turunnya ekspor dan pertumbuhan 

X 

Xo X (fungsi ekspor) 

Y 
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ekspor ini akan menimbulkan dampak berkurangnya aliran pasokan mata uang 

asing dalam hal ini dolar AS, sehingga meningkatkan risiko melemahnya mata 

uang domestik.  

Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, yang dimaksud dengan 

ekspor adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum yang menjual barang ke 

luar negeri. Pertumbuhan ekspor itu sendiri adalah suatu proses kenaikan tingkat 

ekspor dalam jangka waktu tertentu. Data ekspor diperoleh dari publikasi statistik 

Bank Indonesia berupa Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Dan 

data tingkat pertumbuhan ekspor yang digunakan adalah data bulanan dalam 

bentuk persen. 

2.5.4. Impor  

2.5.4.1.Pengertian impor 

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

masuk ke suatu negara. Pada hakikatnya perdagangan luar negeri timbul karena 

tidak ada satu negara pun yang dapat menghasilkan semua barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Setiap negara berusaha untuk mencapai 

surplus perdagangan atau kelebihan ekspor dan impor dan menghindari defisit 

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

2.5.4.2.Penentu impor 

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

lain di negara tersebut, proteksi perdagangan yang dilakukan negara tersebut dan 

kurs valuta asing. Penentu impor yang utama adalah pendapatan masyarakat suatu 
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negara, semakin tinggi pendapatan masyarakat maka semakin banyak impor yang 

mereka lakukan. 

Besarnya impor yang dilakukan suatu negara antara lain ditentukan oleh 

sampai dimana kesanggupan barang – barang yang diproduksi di  negara – negara 

lain untuk bersaing dengan barang – barang yang dihasilkan di negara itu. Apabila 

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

daripada barang – barang yang sama dihasilkan di dalam negeri maka adanya 

kecenderungan bahwa negara tersebut akan mengimpor lebih banyak barang dari 

luar negeri. Dalam analisis makro ekonomi dijelaskan bahwa besarnya impor 

dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional dan kemampuan barang – barang 

luar negeri untuk bersaing dengan barang – barang produksi dalam negeri. Jika 

makin besar pendapatan nasional makin besar pula nilai impornya. 

Pertumbuhan impor yang tinggi akan memperburuk neraca transaksi 

berjalan dan biasanya menimbulkan indikasi akan terjadinya krisis nilai tukar. 

Lemahnya sektor eksternal juga merupakan bagian dari krisis keuangan. 

Banyaknya peningkatan permintaan terhadap komoditas luar negeri (peningkatan 

impor) akan cenderung mendepresiasi nilai mata uang rupiah. Peningkatan impor 

ini akan cenderung meningkatkan peluang terjadinya krisis nilai tukar. 

 Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, yang dimaksud 

dengan impor adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum yang membeli 

barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Pertumbuhan impor 

itu sendiri adalah suatu proses kenaikan tingkat impor dalam jangka waktu 

tertentu. Data impor yang digunakan diperoleh dari publikasi statistik Bank 
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Indonesia berupa Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Dan data 

tingkat pertumbuhan impor yang digunakan adalah data bulanan dalam bentuk 

persen. 

 

2.6. Model Early Warning System (EWS) 

Model Early Warning System (EWS) merupakan suatu model yang 

digunakan untuk mengantisipasi apakah dan kapan suatu negara dipengaruhi oleh 

krisis atau ketidakstabilan ekonomi. Model ini dibangun terkait dengan siklus 

perekonomian khususnya pada saat krisis keuangan yang terjadi seperti di Eropa 

(1992-1993), Turki (1994), Amerika Latin (1994-1995) dan Asia (1997-1998). 

EWS pada siklus perekonomian sangat penting bagi pemerintah serta sektor riil 

dalam kerangka perencanaan dan formulasi kebijakan serta pengambilan 

keputusan. 

Kamisky et all (1998) dalam Hanri (2009) menyatakan bahwa early 

warning system adalah sebuah model yang bertujuan untuk melihat berbagai 

indikator ekonomi dan keuangan sebagai tanda sebuah krisis akan terjadi dalam 

waktu yang relatif dekat, yaitu antara 12 hingga 18 bulan. Early warning system 

tersebut sangat berguna bagi pelaku ekonomi untuk memperkecil risiko potensial 

yang akan mereka hadapi apabila terjadi krisis, dan juga memberi peluang dalam 

melakukan tindakan spekulatif. 

Secara umum terdapat dua jenis model early warning system, yaitu leading 

indicator model dan discrate dependent variable model. Leading indicator model 

adalah penggunaan model yang menggunakan variabel – variabel ekonomi baik 
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secara individual maupun berkelompok sebagai indikator terjadinya krisis mata 

uang di masa yang akan datang. Sedangkan discrete dependent variable adalah 

model yang menggunakan variabe bebas sebagai variabel kategorikal (discrete 

variable), dimana variabel tidak bebasnya dapat berbentuk kategorikal atau 

numerikal (continuous variable). Metode yang dapat digunakan dalam model ini 

dapat berbentuk logit atau probit yang akan menghasilkan binary values. 

2.6.1. Pendekatan “Sinyal” untuk Mengukur Kinerja Indikator 

Masing – masing indikator dianalisis secara terpisah dengan pendekatan 

univariate untuk memprediksi terjadinya krisis. Signal windows (Kaminsky et al, 

1998) adalah periode dimana masing – masing indikator dapat diprediksi mampu 

mengantisispasi krisis. Berdasarkan definisi sinyal ini, maka kinerja indikator 

dapat diukur. Jika indikator menunjukkan sinyal yang mengarah pada 

kemungkinan kondisi terjadinya krisis, maka dikatakan sinyal bagus (good 

signal). Sebaliknya jika sinyal tidak mengarah pada kondisi terjadinya krisis 

setelah 24 bulan kemudian, maka dikatakan sinyal palsu/ gangguan (false signal/ 

noise). Rasio sinyal palsu terhadap sinyal bagus disebut noise to signal ratio dan 

rasio ini memainkan peranan penting dalam menentukan bekerjanya sistem 

peringatan dini (early warning system) sebelum krisis. Dalam mengukur 

keberhasilan suatu model early warning system, dapat digunakan sebuah matriks 

seperti berikut ini. 
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Tabel 2.1 Pengukuran Keberhasilan Early Warning System 

 
Krisis (dalam 24 

bulan) 

Tidak krisis (dalam 24 

bulan) 

Ada Peringatan A B 

Tidak ada peringatan C D 

Sumber : Kaminsky et al (1998) diacu dalam Handoyo (2012) 

Matriks ini dihitung pada masing –masing indikator secara terpisah. 

Makna dari masing – masing baris sebagai berikut, yaitu: nilai A adalah jumlah 

bulan di mana indikator menunjukkan sinyal baik, indikator yang melewati (baik 

di atas maupun di bawah) batas pagu ketentuannya (treshold). Nilai B adalah 

jumlah bulan di mana indikator menunjukkan sinyal palsu atau gangguan. Nilai C 

adalah jumlah bulan di mana indikator gagal untuk menunjukkan sinyal baik. 

Nilai D adalah jumlah bulan di mana indikator tertahan untuk menunjukkan sinyal 

palsu. 

Konsep yang digunakan oleh Goldstein, Kaminsky dan Reinhart (2000) 

dalam Handoyo (2012) menyebutkan bahwa kemungkinan terjadinya krisis tidak 

bersyarat (unconditional probability of crisis) atau dinotasikan P (krisis) = 

(A+C)/(A+B+C+D), sementara kemungkinan terjadinya krisis dengan syarat ada 

sinyal (the probability of a crisis conditional on a signal) atau dinotasikan dengan 

P (krisis ǀ S) = A/(A+B), kekuatan prediksi marjinal (marginal of predictive 

power) atau dinotasikan dengan P(krisis ǀ´S) – P (krisis) atau dengan kata lain 

sering disebut noise-to-signal ratio yang menunjukkan rasio sinyal palsu terhadap 

sinyal baik. Rasio ini memberi kemudahan dalam melakukan interpretasi terhadap 

krisis. Noise-to-signal ratio ini didefenisikan dengan ; 
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Noise-to-signal ratio =  𝐵𝐵/(𝐵𝐵+𝐷𝐷)
𝐴𝐴/(𝐴𝐴+𝐷𝐷)

      ................................................. (2.7) 

Semakin kecil nilai rasio ini, semakin baik rasio sinyal palsu yang menjadi 

sinyal baik. Jika indikator dari rasio ini sama dengan satu menunjukkan sinyal 

palsu sama besarnya dengan sinyal baiknya. 

2.6.2. Pendekatan Ekonometrika (Probit/ Logit) 

Dalam pendekatan ekonometrika umumnya menggunakan model probit 

atau logit. Pendekatan ini membuat estimasi tentang peluang terjadinya krisis 

keuangan dengan menggunakan variabel dependen diskret dalam model 

ekonometrikanya. Model logit atau probit menggunakan variabel dependen 

kualitatif sebagai variabel diskrit/boneka yang bernilai 1 dan 0. Sedangkan 

variabel independennya bersifat nondiskrit atau continuous variable. 

Fungsi umum dari persamaan fungsi logit adalah sebagai berikut 

(Imansyah, 2009:70) : 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 � 𝑃𝑃𝑖𝑖
1−𝑃𝑃𝑖𝑖

� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋𝑖𝑖 + ⋯ + 𝛽𝛽𝑘𝑘 𝑋𝑋𝑖𝑖 +  𝜇𝜇𝑖𝑖  ............. (2.8) 

D = variabel dependen yang isinya = 1 bila terjadi krisis, dan 0 = bila tidak 

krisis 

Pi = probabilitas 

Xi = variabel independen 

µi = error 

Keunggulan model logit ini dibandingkan dengan model signal adalah 

bahwa hasil perhitungan dari setiap variabel langsung memberikan kontribusi 
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dalam perhitungan probabilitas terjadinya krisis keuangan. Jadi tidak diperlukan 

lagi konversi dari indeks komposit seperti pada model sinyal. 

 

2.7. Kajian Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai krisis mata uang, 

khususnya krisis mata uang di Asia.  Adapun penelitian sebelumnya yang 

dijadikan bahan rujukan yang relevan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Suparman Zen Kemu dan Almizan Ulfa (2005) mengembangkan metode 

Early warning System (EWS) atau sistem peringatan dini generasi terakhir 

dengan mengikuti model Goldstein, Kaminsky, dan Reinhart (2000). 

Temuan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa model early warning 

system merupakan tool yang sangat penting bagi pembuatan kebijakan 

ekonomi di suatu negara khususnya Indonesia untuk mengantisipasi 

kemungkinan terjadinya krisis keuangan (krisis nilai tukar dan perbankan). 

Fokus EWS adalah mendeteksi perubahan berlebihan dari leading 

indicators dan dampaknya terhadap posisi neraca pembayaran. Model EWS 

untu Indonesia sangat tepat untuk dikembangkan dengan segera karena tidak 

begitu sulit untuk dilakukan. 

b. Shanty Oktavilia (2008) menganalisis tentang pengaruh dari indikator - 

indikator makro ekonomi sebagai sistem deteksi dini (early warning system) 

dengan menggunakan model ekonometrika logit untuk memprediksikan 

kemungkinan terjadinya krisis perbankan di Indonesia. Data yang digunakan 

adalah data time serries kwartalan dan bulanan periode 1983 – 2003. 
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Variabel bebas yang digunakan adalah nilai tukar rupiah, suku bunga 

deposito riil, inflasi, rasio M2 dan cadangan devisa, M2 multiplier, kredit 

domestik, rasio cadangan likuid dan aset perbankan, keseimbangan 

kelebihan uang beredar (excess money balance), rasio suku bunga kredit dan 

suku bunga deposito, simpanan Dana Pihak Ketiga, rasio kredit sektor 

swasta dan GDP, dan pertumbuhan ekonomi. Pada series data bulanan 

terdapat lima variabel bebas yang signifikan mempengaruhi probabilitas 

terjadinya krisis perbankan di Indonesia pada α 5%, yaitu: cash bank ratio, 

pertumbuhan simpanan, pertumbuhan kredit domestik, pertumbuhan kurs 

dan multiplier M2. Terdapat satu variabel yang signifikan berpengaruh pada 

α 10% yaitu variabel rasio M2 dan cadangan devisa. Kemudian untuk 

mengakomodasi variabel pertumbuhan ekonomi dan rasio kredit domestik 

dan PDB digunakan estimasi logit dengan series kuartalan tetapi secara 

parsial hasilnya tidak ada variabel bebas yang signifikan berpengaruh 

terhadap probabilitas terjadinya krisis perbankan di Indonesia. 

c. Nil R. Gunsel, Turgut Tursoy, Husam Rjoub (2010) meneliti tentang 

hubungan diantara variabel fundamental ekonomi dan krisis nilai tukar pada 

empat kelompok negara berbeda. Penelitian ini memilih Argentina, Barazil, 

dan Meksiko sebagai negara dari kelompok Amerika; Malaysia, Filipina, 

Korea Selatan dan Thailand sebagai negara dari kelompok Asia Timur dan 

Tenggara; Rusia dan Turki. Data yang digunakan adalah data panel dari 

tahun 1990 – 2006 dengan analisis menggunakan model logit. Lima variabel 

yang signifikan dalam menganalisis hubungan diantara variabel 
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fundamental ekonomi dan krisis nilai tukar adalah tingkat suku bunga riil, 

tingkat inflasi, budget balance, nilai tukar riil, pertumbuhan PDB, dan rasio 

M2 terhadap cadangan devisa. 

d. Rossanto Dwi Handoyo (2012) menganalisis tentang perilaku indikator-

indikator dari empat kelompok sektor indikator fundamental ekonomi 

(eksternal, keuangan, indikator domestik riil dan publik, serta global) yang 

mungkin mempengaruhi probabilitas terjadinya krisis keuangan di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan periode krisis mata 

uang (currency crisis) dengan menghitung  indeks tekanan spekulatif pasar 

valas (Index of Exchange Market Pressure), membangun suatu model 

probabilitas krisis dari sisi fundamental ekonomi dengan mengekstraksi 

indikator-indikator ekonomi makro sekaligus sebagai mekanisme untuk 

memprediksi krisis finansial, model ini juga memasukkan aspek contagion 

effect (dampak penularan). Data yang digunakan adalah data time series dari 

bulan Januari 1995  hingga September 2007 dengan menggunakan 

pendekatan sinyal dan model logit. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 

empat variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya 

krisis nilai tukar di Indonesia, yaitu : Rasio antara Neraca Transaksi 

Berjalan dengan GDP,  Rasio antara M2 dengan  Cadangan Devisa Luar 

Negri, Tingkat Suku Bunga Amerika Serikat, Financial Contagion. 

Terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

terjadinya krisis perbankan di Indonesia, yaitu variabel financial contagion, 

variabel real exchange rate dan government consumption expenditure. 
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Terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

terjadinya krisis utang luar negeri di Indonesia, yaitu variabel term of trade 

dan rasio current account terhadap PDB riil. 

 

2.8. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini didasari oleh pemikiran bahwa pada suatu perekonomian 

global, variabel – variabel ekonomi saling terkait satu sama lain. Sehingga jika 

terjadi shock (guncangan) pada suatu variabel akan berpengaruh pada variabel 

lainnya. Sebelum terjadinya krisis nilai tukar yang dialami Indonesia, terlebih 

dahulu telah terlihat adanya fluktuasi pada variabel - variabel makro ekonomi. 

Variabel ekonomi yang mengalami fluktuasi yaitu nilai tukar efektif riil 

atau Real Effective Exchange Rate (REER). REER dapat digunakan untuk 

mengukur apakah mata uang suatu negara melemah (depresiasi) atau menguat 

(apresiasi) secara relatif terhadap mata uang negara lain. Depresiasi nilai tukar riil 

akan menurunkan potensi untuk terjadinya krisis karena menguatnya daya saing 

produk ekspor negara tersebut. Sebaliknya apresiasi atau kenaikan nilai tukar riil 

Indonesia akan menyebabkan harga barang-barang di Indonesia menjadi lebih 

tinggi dibandingkan di luar negeri, sehingga ekspor netonya menurun. Kenaikan 

atau apresiasi nilai tukar riil memberikan potensi untuk terjadinya krisis karena 

akan melemahkan daya saing ekspor (adanya hubungan negatif terhadap 

terjadinya krisis nilai tukar).   

Cadangan devisa digunakan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca 

pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam rangka memelihara kestabilan 
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nilai tukar dan tujuan lainnya yang bertujuan untuk menjaga ketahanan 

perekonomian dan nilai tukar. Oleh karena itu peningkatan pada cadangan devisa 

ataupun pertumbuhan cadangan devisa itu sendiri akan cenderung menurunkan 

peluang terjadinya krisis nilai tukar (adanya hubungan negatif terhadap terjadinya 

krisis nilai tukar). 

Peningkatan permintaan komoditas Indonesia di negara lain yang juga 

dapat disebut sebagai peingkatan ekspor akan cenderung mengapresiasi nilai mata 

uang rupiah karena Indonesia akan meneruskan untuk menjual lebih banyak 

komoditas lagi karena nilai tukar rupiah yang tinggi. Peningkatan pada nilai 

ekspor maupun pertumbuhan ekspor ini cenderung akan menurunkan peluang 

terjadinya krisis nilai tukar (adanya hubungan negatif terhadap terjadinya krisis 

nilai tukar). Sebaliknya banyaknya peningkatan permintaan terhadap komoditas 

luar negeri (peningkatan impor) akan cenderung mendepresiasi nilai mata uang 

rupiah. Peningkatan pada impor maupun pertumbuhan impor ini akan cenderung 

meningkatkan peluang terjadinya krisis nilai tukar (adanya hubungan positif 

terhadap terjadinya krisis nilai tukar). 

Fluktuasi dan ketidakstabilan yang terjadi pada variabel – variabel makro 

ekonomi tersebut memacu dan menyebabkan terdepresiasinya nilai mata uang 

domestik dan tingginya ingkat inflasi yang akhirnya menyebabkan terjadinya 

krisis nilai tukar di Indonesia. Berdasarkan hal itu maka perlu dibangunnya Early 

Warning System (EWS), yaitu suatu sistem yang nantinya digunakan untuk 

mengantisispasi atau mengurangi resiko dari dampak yang akan ditimbulkan dari 
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krisis nilai tukar itu. EWS juga dapat berguna sebagai pertimbangan dalam 

formulasi kebijakan serta pengambilan keputusan nantinya. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Indonesia (negara ekonomi 

terbuka mengalami  krisis 

nilai tukar  
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terhadap krisis nilai tukar 

dengan menggunakan 
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Variabel makro ekonomi : 
 

- REER   - Pertumbuhan ekspor 

- Pertumbuhan     - Pertumbuhan impor 

cadangan devisa  

   

 

 

Analisis dengan Ekonometri (Regresi): 

Mengembangkan model logit untuk 
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System nilai tukar 
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2.9. Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara atas permasalahan sebenarnya 

yang kebenarannya harus diuji. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, 

maka hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. H1 : Variabel Real Effective Exchange Rate berpengaruh negatif terhadap 

terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia. 

b. H2 : Variabel pertumbuhan cadangan devisa berpengaruh negatif  terhadap 

terjadinya krisis nilai tukar di Indonesia. 

c. H3 : Variabel pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif terhadap terjadinya 

krisis nilai tukar di Indonesia.  

d. H4 : Variabel pertumbuhan impor berpengaruh positif terhadap terjadinya 

krisis nilai tukar di Indonesia. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk 

angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat 

diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau 

statistika. 

2. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berbentuk time series 

bulanan dari bulan Januari tahun 1995 sampai bulan Desember 2011 yang 

diperoleh dari laporan bulanan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia 

(SEKI) Bank Indonesia. 

 

3.2.  Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lima variabel yang terdiri dari satu variabel 

terikat dan empat variabel bebas sebagai berikut: 

1. Variabel terikat (Dependent Variable = Y) : Krisis Nilai Tukar 

(Variabel Dummy) 

Krisis nilai tukar (currency crisis) adalah suatu situasi di mana adanya 

serangan pada mata uang yang mengakibatkan depresiasi yang sangat tajam pada 
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mata uang atau penurunan besar – besaran pada cadangan devisa, atau merupakan 

kombinasi antara keduanya. 

Krisis nilai tukar dapat dideteksi dengan pendekatan yang menggunakan 

model Early Warning System (EWS). Pendekatan yang menggunakan EWS ini 

dapat dihitung melalui indeks tekanan pasar valuta asing (index of exchange 

market pressure, disingkat dengan EMP). 

Berdasarkan Goldstein, Kaminsky dan Reinhart (2000) dan Edison (2003) 

dalam Handoyo (2012), definisi indeks pergolakan pasar valas (index of exchange 

market turbulence) yaitu rata-rata tertimbang dari perubahan nilai kurs 

(disimbolkan dengan 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑡𝑡), tingkat perubahan cadangan devisa / rate of change of 

the reserve (𝛿𝛿𝑅𝑅𝑡𝑡). Jika diumpamakan 𝜎𝜎𝛿𝛿𝑒𝑒  merupakan simpangan baku/ standar 

deviasi dari tingkat perubahan nilai tukar dan  𝜎𝜎𝛿𝛿𝑅𝑅  merupakan simpangan baku/ 

standar deviasi dari tingkat perubahan cadangan devisa, maka indeks tekanan 

pasar valas (EMP) didefinisikan dengan : 

  𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 = 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑡𝑡 + �𝜎𝜎𝛿𝛿𝑒𝑒
𝜎𝜎𝛿𝛿𝑅𝑅

� . 𝛿𝛿𝑅𝑅𝑡𝑡  ...................................................... (3.1)  

Di mana :  𝛿𝛿𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑡𝑡  − 𝑒𝑒𝑡𝑡−1 
𝑒𝑒𝑡𝑡−1 

    ...................................................... (3.2)     

   𝛿𝛿𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑡𝑡−1 
𝑅𝑅𝑡𝑡−1 

  ...................................................... (3.3) 

Antara perubahan nilai tukar dan perubahan cadangan devisa, masing-

masing berhubungan positif dan negatif dengan indeks tekanan pasar valas. 

Perekonomian dikatakan krisis jika EMP melebihi rata-ratanya ditambah dengan 

standar deviasi yang ditentukan, katakanlah sebesar m. Dalam penelitian yang 
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dilakukan kali ini besarnya m ditentukan sama dengan 1,5. Pada beberapa 

penelitian tentang early warning system, nilai m yang digunakan berbeda-beda. 

Tidak ada aturan yang jelas mengenai nilai m yang digunakan. Pada model KLR  

menggunakan 3 kali standar deviasi, sedangkan pada model Bank Dunia 

menggunakan 1,5 kali standar deviasi (Imansyah, 2009). Jika µEMP merupakan 

rata-rata dari indeks EMP dan 𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃    menunjukkan standar deviasi dari indeks 

EMP-nya, maka secara formal dikatakan krisis mata uang (currency crisis), jika 

didefinisikan dengan: 

Krisist   = �1,   jika 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 > µ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃   + m𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃   
0,    jika 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 < µ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃  + m𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃  

� 

2. Variabel bebas (Independent Variable = X) : terdiri dari; 

a.  REER (Real Effective Exchange Rate) 

REER merupakan suatu indeks nilai tukar yang telah disesuaikan dengan 

tingkat inflasi dan didasarkan pada bobot perdagangan (trade weight). Cara 

menghitung nilai REER dapat dilakukan sebagai berikut (Mankiw, 2004): 

𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 = 𝑁𝑁𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅.  𝑃𝑃𝑑𝑑     
 𝑃𝑃𝑓𝑓  

     ...................................................................... (3.4) 

Dimana :  

NEER : Nominal Effective Exchange Rate 

Pd  : tingkat harga domestik (Indonesia) 

Pf  : tingkat harga dari negara mitra dagang 

 Data REER yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia dalam 

bentuk indeks. Variabel ini dilambangkan dengan simbol REER.  
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b. Pertumbuhan Cadangan Devisa 

Cadangan devisa merupakan posisi bersih aktiva luar negeri pemerintah 

dan bank – bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi 

internasional. Pertumbuhan cadangan devisa itu sendiri adalah suatu proses 

kenaikan tingkat cadangan devisa dalam jangka waktu tertentu. Data cadangan 

devisa yang digunakan diperoleh dari publikasi statistik Bank Indonesia berupa 

Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Variabel ini dilambangkan 

dengan GCD. Cara menghitung tingkat pertumbuhan cadangan devisa dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

𝐺𝐺𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 =
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡 −  𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−1

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡−1
 . 100% 

Dimana: GCDt    = pertumbuhan cadangan devisa 

 CDt  = nilai cadangan devisa bulan tertentu 

 CDt-1  = nilai cadangan devisa bulan sebelumnya 

c. Pertumbuhan Ekspor  

Ekspor adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum yang menjual 

barang ke luar negeri. Pertumbuhan ekspor itu sendiri adalah suatu proses 

kenaikan tingkat ekspor dalam jangka waktu tertentu. Data ekspor yang 

digunakan diperoleh dari publikasi statistik Bank Indonesia berupa Statistik 

Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Variabel ini dilambangkan dengan 

simbol GX. Cara menghitung tingkat pertumbuhan ekspor dapat dilakukan 

sebagai berikut: 

𝐺𝐺𝑋𝑋𝑡𝑡 =
𝑋𝑋𝑡𝑡 −  𝑋𝑋𝑡𝑡−1

𝑋𝑋𝑡𝑡−1
 . 100% 
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Dimana:    GXt  = pertumbuhan ekspor 

Xt   = nilai ekspor bulan tertentu 

Xt-1 = nilai ekspor bulan sebelumnya 

d. Pertumbuhan Impor  

Impor adalah kegiatan perseorangan atau badan hukum yang membeli 

barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Data impor yang 

digunakan diperoleh dari publikasi statistik Bank Indonesia berupa Statistik 

Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI). Variabel ini dilambangkan dengan 

simbol GM. Pertumbuhan impor itu sendiri adalah suatu proses kenaikan tingkat 

impor dalam jangka waktu tertentu. Cara menghitung tingkat pertumbuhan impor 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

𝐺𝐺𝐸𝐸𝑡𝑡 =
𝐸𝐸𝑡𝑡 −  𝐸𝐸𝑡𝑡−1

𝐸𝐸𝑡𝑡−1
 . 100% 

 

Dimana: GMt = pertumbuhan impor 

 Mt  = nilai impor bulan tertentu 

 Mt-1   = nilai impor bulan sebelumnya 

 

3.3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode kepustakaan 

yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan – bahan kepustakaan berupa tulisan 

–tulisan ilmiah yang terkait dengan topik yang diteliti. Sedangkan teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara pencatatan data secara langsung yang 

berupa data time series dari Januari 1995 sampai Desember 2011. Alasan dari 

pengambilan data pada periode tersebut adalah karena Bank Indonesia sejak 
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Desember 1995 menggunakan aturan baru tentang kurs. Bank Indonesia 

mengumumkan kurs rupiah terhadap dolar AS diiringi zona kurs batas atas dan 

batas bawah. Perbatasan zona ini dinamakan batas intervensi.  

 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk 

membuktikan hipotesis yang diajukan. Untuk mengetahui pengaruh dan tingkat 

signifikansi masing-masing indikator fundamental ekonomi terhadap krisis nilai 

tukar yang terjadi di Indonesia digunakan Model Logit. Model Logit merupakan 

model ekonometrika yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, di mana variabel independen merupakan variabel 

diskrit (dummy variable) yang bernilai 1 dan 0. Sedangkan variabel 

independennya bersifat nondiskrit. 

Dalam penelitian ini dependen variabel adalah krisis di Indonesia periode 

Januari 1995 – Desember 2011. Krisis merupakan variabel dummy di mana terjadi 

dua karakteristik probabilitas yang ditunjukkan dengan angka satu (yang berarti 

krisis sedang terjadi) dan nol (yang berarti tidak terjadi krisis).  

Persamaan regresi model logit diperoleh dari penurunan persamaan 

probabilitas dari kategori – kategori yang akan diestimasi. Persamaannya adalah 

(Gujarati, 2007): 

𝑃𝑃𝑖𝑖 = 𝐸𝐸(𝑌𝑌 = 1ǀ𝑋𝑋𝑖𝑖) = 1
1+𝑒𝑒 ( 𝛽𝛽 0+𝛽𝛽 1𝑋𝑋 𝑖𝑖)   ............................................ (3.5) 

Dimana Pi mewakili probabilitas. 
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 Untuk memudahkan pemaparan, dapat dituliskan dalam persamaan 

berikut: 

  𝑃𝑃𝑖𝑖 = 1
1+ 𝑒𝑒−𝑍𝑍𝑖𝑖   

= 𝑒𝑒 𝑧𝑧  

1+ 𝑒𝑒 𝑧𝑧    ..............................................  (3.6) 

Dimana Zi = β0 + β1Xi 

Persamaan (4.6) mewakili apa yang dikenal dalam statistik sebagai fungsi 

distribusi logistik (kumulatif), yang sudah digunakan secara luas dalam 

menganalisis fenomena pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat bahwa Zi berada 

dalam kisaran -∞ hingga +∞, dan Pi berada pada kisaran 0 hingga 1 dimana Pi 

memiliki hubungan nonlinear terhadap Zi
1. 

Nonlinearitas dalam Pi  tidak hanya terhadap X, namun juga terhadap β. 

Hal ini menimbulkan permasalahan estimasi sehingga prosedur regresi Ordinary 

Least Square (OLS)2 tidak dapat dilakukan. 

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan melinearkan persamaan 

(3.5) dengan menerapkan logaritma natural pada kategori 0 seperti terlihat pada 

persamaan berikut :  

1 − 𝑃𝑃𝑖𝑖 = 1
1+ 𝑒𝑒 𝑍𝑍𝑖𝑖   

  .......................................................  (3.7) 

Persamaan tersebut dapat disubstitusi dengan persamaan (4.6) menjadi: 

 𝑃𝑃𝑖𝑖
1− 𝑃𝑃𝑖𝑖   

= 1+𝑒𝑒 𝑍𝑍𝑖𝑖  

1+ 𝑒𝑒 −𝑍𝑍𝑖𝑖    ....................................................  (3.8) 

Persamaan 
 𝑃𝑃𝑖𝑖

1− 𝑃𝑃𝑖𝑖   
 disebut dengan rasio kecenderungan (odds ratio) 

terjadinya kategori dengan nilai 1, dalam hal ini adalah terjadinya krisis mata 
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uang. Apabila Pi  = 0.8 maka kecenderungan terjadinya krisis mata uang semakin 

besar. 

Selanjutnya dengan menerapkan logaritma natural terhadap odds ratio 

tersebut akan menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

𝐿𝐿𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 = �  𝑃𝑃𝑖𝑖
1− 𝑃𝑃𝑖𝑖  

� = 𝑍𝑍𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋𝑖𝑖     ............................................... (3.9)  

Dalam persamaan tersebut, Li adalah log dari odds ratio yang tidak hanya 

linear terhadap X namun juga linear terhadap β. Nilai β0 merupakan intercept yang 

berarti bahwa probabilitas kepemilikan rumah adalah sebesar β0 ketika variabel – 

variabel lain bernilai 0. Contohnya adalah saat seseorang tidak memiliki 

pendapatan. 

Nilai β1 dan seterusnya merupakan ukuran kontribusi dari masing – masing 

variabel yang menjadi faktor penentu dependen variabel. Nilai β1 yang positif 

memiliki arti peningkatan nilai variabel tersebut sebesar satu satuan akan 

meningkatkan probabilitas kepemilikan rumah sebesar β1. Sedangkan nilai β1 

yang negatif memiliki arti peningkatan nilai variabel tersebut sebesar satu satuan 

akan mengurangi probabilitas kepemilikan rumah. Nilai β1 yang besar berarti 

variabel tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap probabilitas 

kepemilikan rumah, sebaliknya nilai β1 yang kecil berarti variabel tersebut relatif 

tidak signifikan dalam probabilitas kepemilikan rumah. 

Dalam melakukan regresi logit tersebut, selain nilai variabel –variabel X, 

dibutuhkan nilai regresan atau L. Dalam metode yang dikembangkan oleh 

Kaminsky, et. all. (1998) dalam Handoyo (2012), penentuan nilai L tersebut 

diperoleh dengan pembobotan indikator – indikator perekonomian nasional dalam 
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bentuk index of Exchange Market Pressure (EMP) pada persamaan (3.1). 

Pembobotan tersebut menggunakan dua indikator utama berupa tingkat perubahan 

nilai kurs dan cadangan devisa. 

 

3.5. Model Analisis  

Dengan menggunakan model regresi logistik, persamaan umum yang 

digunakan dalam skripsi ini adalah persamaan dengan satu variabel tidak bebas 

dan beberapa variabel bebas yang dapat ditulis sebagai berikut:  

𝐿𝐿𝑖𝑖 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 �  𝑃𝑃𝑖𝑖
1− 𝑃𝑃𝑖𝑖  

� =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1 𝑋𝑋1  + 𝛽𝛽2 𝑋𝑋2 + 𝛽𝛽3 𝑋𝑋3+𝛽𝛽4 𝑋𝑋4 + 𝜇𝜇 𝑖𝑖   ..................  (3.10) 

Di mana: 

X1  = REER     

X2  = pertumbuhan cadangan devisa  

X3  = pertumbuhan ekspor 

X4  = pertumbuhan impor 

 

3.6. Uji Statistik 

3.6.1 Uji Likelihood Ratio 

Uji Likelihood Ratio (LR statistik) digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel –variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel 

dependen secara nyata. Probabilitas (LR statistik) diketahui dengan melihat nilai 

p-value dari LR test statistic, dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0  : Variabel – variabel independen secara bersama – sama tidak   

mempengaruhi variabel dependen. 
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H1    : variabel - variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi 

variabel dependen. 

Kriteria penolakan H0 dilakukan dengan melihat nilai X2 dan derajat bebas 

sebesar jumlah batasan dalam pengujian. Kriteria lain adalah dengan melihat nilai 

probabilitas, dimana penolakan H0 dilakukan ketika probabilitas LR-statistik 

memiliki nilai yang lebih kecil dari α. 

3.6.2 Uji Signifikansi Parsial  

Uji signifikansi parsial digunakan untuk melihat secara individual apakah 

suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dalam regresi pada umumnya dapat dilihat dengan menggunakan t-test, namun 

dalam regresi yang menggunakan metode logit, uji tersebut dilakukan dengan 

pendekatan normal, sehingga kriteria pengujian menggunakan nilai z. Dengan 

menggunakan z-test kita dapat mengambil kesimpulan hipotesis apakah H0 

ditolak atau diterima.  

H0 : Xi = 0 

H0 : Xi ≠ 0 

Kriteria penolakan dapat disimpulkan apabila nilai z-stat lebih besar dari 

nilai kritis, maka H0 ditolak atau variabel independen tersebut mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan. Kriteria lain adalah dengan melihat nilai 

probabilitas, dimana penolakan H0 dilakukan ketika probabilitas dari nilai z 

statitik memiliki nilai yang lebih kecil dari α. 
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3.6.3 R2 (Koefisien Determinasi Majemuk) 

Koefisien ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari 

variabel dependennya dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel – variabel 

bebasnya. Dengan kata lain nilai – nilai statistik tersebut mengukur tingkat 

keberhasilan model regresi yang kita gunakan dalam memprediksi nilai variabel 

dependen atau mengetahui kecocokan (goodness of fit) dari model tersebut. Nilai 

R2 memiliki rentang nilai antara nol dan satu (0 < R2 < 1). Semakin mendekati 

nilai satu maka hampir semua variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen dan model tersebut dapat dikatakan semakin baik. 

Nilai Mc. Fadden R-square pada model logit akan menghasilkan nilai yang 

lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai R2 pada regresi OLS biasa. Oleh 

karena itu nilai Mc. Fadden R-square tidak terlalu dipermasalahkan. 

3.6.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengolahan data dengan metode logit juga harus memenuhi beberapa 

asumsi agar menghasilkan nilai parameter yang BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator). Dalam metode logit hanya dilakukan pengujian asumsi 

multikolinieritas. Asumsi autokorelasi dan heteroskedastisitas tidak dilakukan 

karena variabel dependen bersifat kategorikal, sehingga tidak ada error antara 

estimasi variabel independen dan nilai sebenarnya. 

 Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Efek jika 

model terkena multikolinieritas adalah tafsiran terhadap koefisien – koefisien 

yang dihasilkan akan menjadi sangat sulit. Dengan kata lain model menjadi bias. 
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Cara mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan melakukan regresi antar 

variabel penjelas (independen). Jika signifikan, berarti ada multikolinieritas. Atau 

dengan kata lain kita melakukan regresi korelasi (r) antar variabel independen. 

Aturan Klein’s Rule of Thumb, jika R2 regresi awal > R2 regresi antar variabel 

penjelas, maka multikolinearitas dapat diabaikan. Sementara menurut Gujarati, 

bila korelasi antara dua variabel bebas > 0.8 maka multikolinieritas menjadi 

masalah yang serius. Uji multikolinieritas juga dapat dilakukan dengan melihat 

hubungan atau nilai koefisien korelasi masing-masing variabel bebas, jika korelasi 

masing-masing variabel lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas (Ajija  

dkk, 2011:35). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Krisis di Indonesia 
 

4.1.1. Kronologi Krisis 1997 

Krisis di Asia tahun 1997-1998 adalah krisis yang terjadi secara bersamaan 

antara krisis nilai tukar dan krisis perbankan (twin crisis). Di sisi nilai tukar terjadi 

penurunan nilai tukar yang sangat tajam sehingga menambah beban utang luar 

negeri yang didominasi oleh perusahaan swasta. Sementara pada krisis perbankan 

ditandai dengan tata kelola (governance) yang buruk sehingga menyebabkan bank 

runs, bank closures, mergers, takeovers, dan bail out oleh pemerintah dalam 

jumlah besar untuk bank atau sekelompok bank tertentu. 

Krisis ini menyentak banyak pihak dikarenakan setelah beberapa 

dasawarsa kawasan tersebut mengalami kinerja ekonomi yang fantastis. 

Pertumbuhan GDP negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan 

Thailand) setiap tahunnya tumbuh rata-rata mencapai 8% dalam kurun waktu 

sepuluh tahun. Sampai saat terjadinya krisis, modal asing yang masuk ke kawasan 

Asia merupakan separuh dari keseluruhan modal asing di dunia yang masuk ke 

negara – negara berkembang, atau mencapai USD 100 miliar di tahun 1996. Share 

ekspor dari Asia meningkat dua kali lipat atau merupakan seperlima dari total 

ekspor dunia. Di samping itu kawasan Asia juga merupakan kawasan tujuan 

ekspor yang penting bagi negara – negara lain. Di tahun 1996, kawasan ini 
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merupakan pasar bagi 19% ekspor AS. Perkembangan ini menjadikan kawasan 

Asia sebagai kawasan penyangga (cushion) bagi lesunya perekonomian dunia 

yang terjadi pada tahun 1991-1993 (Arifin dkk, 2007). 

Krisis yang terjadi di kawasan Asia ini berawal dari krisis Thailand. 

Perekonomian Thailand selama periode 1987 hingga 1995 tumbuh rata-rata 

sebesar 10% per tahun, yang secara umum merupakan akibat dari pengelolaan 

makro ekonomi yang berhati-hati. Dari sisi fiskal senantiasa menghasilkan 

surplus. Kondisi ini menarik modal asing untuk masuk ke Thailand, yang 

sebagian besar merupakan dana jangka pendek. 

Modal asing yang masuk sangat cepat dan dalam jumlah yang banyak 

menyebabkan penyaluran kredit oleh perbankan di dalam negeri juga meningkat 

pesat. Tetapi penyaluran kredit tersebut tidak disertai dengan kehati-hatian di 

mana sebagian besar kredit disalurkan ke sektor properti yang tidak menghasilkan 

valas. Akibatnya harga-harga properti melambung tinggi di atas harga yang 

sewajarnya. 

Di tengah derasnya arus modal masuk, Thailand pada era sebelum krisis 

menetapkan nilai tukar bath yang sejalan (closely tied) dengan dolar AS, sehingga 

risiko nilai tukar pada saat itu sering diabaikan. Sementara itu arus modal masuk 

telah mendorong pesatnya pertumbuhan utang luar negeri Thailand yang 

kebanyakan merupakan utang luar negeri sektor swasta dan bersifat jangka 

pendek. Berbeda dengan utang sektor publik yang dikelola dengan sistem 

manajemen yang efektif, utang sektor swasta kurang disiplin pengelolaannya 

(adanya moral hazard) sehingga menimbulkan berbagai permasalahan, seperti 
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pinjaman yang melebihi modal perusahaan, risiko nilai tukar yang kurang 

diperhatikan, banyaknya pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk 

membiayai pinjaman jangka panjang. 

Thailand secara bertahap mulai kehilangan daya saingnya, tercermin dari 

menurunnya ekspor dan meningkatnya defisit transaksi berjalan pada tahun 1996. 

Di sisi moneter, beberapa faktor penyumbang terhadap menurunnya daya saing 

tersebut yaitu penguatan dolar AS di pertengahan tahun 1990-an yang 

menyebabkan Bath yang di-peg terhadap dolar AS menjadi overvalued, tingkat 

inflasi Thailand yang secara konsisten lebih tinggi dari pada inflasi di AS, dan 

pengeluaran dana dalam jumlah besar oleh Bank of Thailand (BOT) guna 

menyelamatkan lembaga keuangan yang lemah pada periode tersebut.  

Goldstein (1998) dalam Arifin, dkk (2007) mengatakan bahwa krisis di 

Asia menyebar dan semakin parah akibat efek tular (contagion effect). 

Menularnya krisis di Tailand ke negara-negara lain di kawasan Asia seperti tak 

dapat dihindari. Beberapa efek tular yang terjadi mencerminkan perilaku pasar 

yang rasional (rational market behaviour) karena pasar melihat permasalahan di 

negara-negara lain seperti Indonesia, Korea, dan negara-negara tetangganya tidak 

jauh berbeda dengan permasalahan di Thailand, khususnya masalah di sektor 

keuangan. Sehingga ketika terjadi serangan spekulatif terhadap bath Thailand 

karena dinilai overvalued terhadap dolar AS, maka krisis akan cepat menjalar ke 

negara-negara Asia lainnya. 
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4.1.2. Latar Belakang dan Dampak Terjadinya Krisis di Indonesia 

Kondisi makro ekonomi Indonesia sebelum terjadinya krisis 1997 selalui 

ditandai dengan kinerja ekonomi yang sangat baik. Selama periode 1989-1996 

rata-rata pertumbuhan GDP riil mencapai 8%, terutama didorong oleh investasi 

yang tinggi. Keuangan pemerintah selalu mengalami surplus sejak tahun 1992 dan 

utang pemerintah terhadap GDP semakin menurun di mana sumber dana bagi 

pelunasan utang pemerintah tersebut berasal dari hasil privatisasi BUMN. Inflasi 

rata-rata 10% per tahun, yang meskipun sedikit lebih tinggi dari rata-rata inflasi di 

negara Asia lainnya, tetapi masih tergolong rendah untuk ukuran negara 

berkembang.  

Kinerja perekonomian Indonesia yang sangat baik tersebut mendorong 

masuknya aliran modal asing yang cukup besar, yang mana selama periode 1992-

1996 rata-rata mencapai 6% dari GDP. Modal asing yang masuk ke Indonesia 

sebagian besar merupakan utang swasta dengan pertumbuhan yang meningkat 

sangat cepat dari sekitar USD 38 miliar di tahun 1995 menjadi USD 65 miliar 

pada awal tahun 1997 dan USD 82 milliar pada akhir tahun 1997. Utang luar 

negeri swata tersebut didominasi oleh utang jangka pendek yang sebelum terjadi 

krisis di tahun 1997 jumlahnya mencapai USD 33 miliar atau setara dengan 1,5 

kali jumlah cadangan devisa kotor (gross international reserves) yang dimiliki 

Indonesia saat itu. Jumlah utang swasta jangka pendek yang besar tersebut 

menimbulkan risiko kerentanan, terutama apabila bersumber dari luar (external 

shocks) (Arifin dkk, 2007). 



61 

 

 

 

Risiko dari besarnya aliran modal masuk dengan tingkat volatilitas yang 

tinggi diperparah dengan masalah kualitas intermediasi keuangan dan tata kelola 

(governence) yang buruk baik di sektor perusahaan maupun perbankan. Sistem 

perbankan yang rapuh tersebut terutama disebabkan oleh deregulasi perbankan 

yang terlalu cepat seiring dengan dikeluarkannya Paket Oktober (Pakto) tahun 

1988, yang mengakibatkan pertambahan jumlah bank yang sangat pesat tanpa 

diikuti dengan ketentuan kehati-hatian (prudential regulation) yang memadai. 

Dampak lebih jauh dari Pakto 1988 adalah bank dapat dengan mudah memperoleh 

dana murah dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang terkait 

dengan kepentingan bank. Seringkali kredit yang diberikan digunakan untuk 

proyek-proyek yang berisiko tinggi, bahkan diselewengkan, tanpa dilindungi 

dengan jaminan yang memadai. 

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul di sektor perbankan tersebut 

pemerintah mengambil langkah-langkah perbaikan sepanjang tahun 1996 yang 

meliputi (1) penggabungan atau merger enam bank swasta menjadi tiga bank dan 

mempertimbangkan untuk melakukan merger tujuh bank pemerintah; (2) 

penyelesaian kredit bermasalah (non performing loans) oleh Bank Indonesia; (3) 

perbaikan prosedur perizinan pembukaan bank dan ketentuan likuidasi bank; (4) 

penutupan tujuh bank setelah pemilu, dan (5) ketentuan Bank Indonesia mengenai 

kenaikan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) menjadi 12% di tahun 

2001 dan minimum modal disetor bank devisa sebesar Rp 150 miliar, 

pemeringkatan terhadap surat utang yang diterbitkan dan diperdagangkan melalui 

bank, dan standar pemilihan manajemen bank yang lebih ketat. 
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Langkah-langkah kebijakan tersebut tidak cukup untuk memperbaiki 

kondisi perbankan Indonesia saat itu, sehingga sektor perbankan Indonesia masih 

dianggap rentan terhadap gejolak eksternal. Kondisi ini semakin diperparah 

dengan masalah KKN, yang menimbulkan keraguan akan keseriusan pemerintah 

dalam melaksanakan langkah-langkah perbaikan. 

Besarnya pinjaman swasta jangka pendek, kelemahan sistem 

perbankan,dan masalah KKN merupakan faktor internal yang paling dominan 

memicu terjadinya krisis di Indonesia. Kerapuhan internal tersebut diperparah 

dengan efek tular (contagion effect) dari krisis di Thailand yang terjadi di bulan 

Juli 1997, yang berimbas pada tekanan terhadap rupiah. 

Perkembangan moneter pada periode krisis 1997/1998 diwarnai oleh 

situasi yang memprihatinkan sebagai akibat dari krisis nilai tukar rupiah yang 

kemudian meluas dengan cepat menjadi krisis keuangan yang sangat dalam. 

Derasnya tekanan arus modal keluar yang dipicu oleh krisis keuangan di Thailand 

telah menyebabkan merosotnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah semakin 

lemah karena permintaan terhadap dolar semakin besar antara lain untuk 

memenuhi kewajiban utang luar negeri yang segera jatuh tempo, membiayai 

impor, serta tujuan-tujuan spekulatif terhadap rupiah. Perkembangan indikator-

indikator moneter pada periode krisis 1997/1998 adalah sebagai berikut. 

4.1.2.1.Nilai  tukar 

Nilai tukar rupiah pada periode krisis 1997/1998 mengalami gejolak dan 

nilainya mengalami penurunan sangat tajam disebabkan terjadinya krisis nilai 

tukar di Thailand. Sebagian besar dari gejolak tersebut berkaitan dengan 
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merosotnya kepercayaan investor luar negeri seperti tercermin pada tingginya 

tekanan-tekanan arus modal ke luar, baik dalam rangka pembayaran utang luar 

negeri yang jatuh tempo maupun kegiatan-kegiatan spekulatif. Sebagian lain 

terkait dengan memburuknya kondisi fundamental ekonomi di dalam negeri, 

terutama dengan munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan 

dan membubungnya laju inflasi pada masa itu. 

Sampai dengan pertengahan Juli 1997, kondisi pasar uang dalam negeri 

masih ditandai oleh pesatnya perkembangan aliran modal masuk dari luar negeri. 

Masih kuatnya kepercayaan investor, ditunjang dengan perbedaan suku bunga 

dalam dan luar negeri yang menarik, telah mendorong investor asing untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Besarnya arus modal masuk telah 

menyebabkan kurs rupiah cenderung berada di sekitar batas bawah kurs intervensi 

dan menjadi terapresiasi.  

 
 
Gambar 4.1 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Tahun 

1997-1998 
 
Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 
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Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar As relatif stabil pada bulan 

Januari – Juli 1997. Nilainya berada pada kisaran Rp 2.400 sanpai Rp 2.600 per 

dolar AS. Pada bulan Agustus nilai tukar mengalami depresiasi menjadi sebesar 

Rp 3.035 per dolar AS. Akhirnya pada tanggal 14 Agustus 1997, pemerintah 

menghapus rentang intervensi dan menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai tukar 

rupiah kepada mekanisme pasar. Nilai tukar rupiah terus merosot, memasuki 

tahun  1998, nilai tukar pada bulan Januari sebesar Rp 10.375 per dolar AS dan 

nilainya terus berfluktuasi hingga pada bulan Juni 1998 nilai tukar mencapai Rp 

14,900 per dolar AS.  

Pemicu gejolak tersebut disebabkan adanya efek menular (contagion 

effect) krisis keuangan dan moneter di Thailand. Hal ini berkaitan dengan 

tindakan investor asing mengalihkan penanaman dana keluar dari ASEAN karena 

menganggap negara-negara ASEAN memiliki masalah yang sama. Meningkatnya 

permintaan terhadap dolar yang berkaitan dengan besarnya kewajiban luar negeri 

pihak swasta yang jatuh tempo serta berkurangnya kepercayaan investor terhadap 

prospek dan kemampuan ekonomi Indonesia dalam menghadapi gejolak keuangan 

pada saat itu.  

4.1.2.2.Cadangan Devisa 

Sejak bulan Januari 1998, pencatatan angka cadangan devisa Indonesia 

menggunakan konsep aktiva Luar Negeri Bruto (Gross Foreign Assets atau GFA) 

dan tidak lagi menggunakan konsep cadangan devisa resmi seperti yang 

dipergunakan pada periode-periode sebelumnya. Berdasarkan perhitungan dengan 

menggunakan konsep tersebut, besarnya GFA Indonesia dalam tahun 1997/98 
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adalah $16,6 miliar. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, besarnya GFA 

mengalami penurunan sebesar $10,0 miliar yang berarti turun dari semula mampu 

membiayai 7 bulan menjadi sekitar 4,6 bulan impor nonmigas. Dalam rangka 

memperkuat posisi cadangan devisa, Bank Indonesia telah melakukan penarikan 

bantuan IMF sekitar $3,0 miliar dalam bulan November 1997 dan menarik 

pinjaman siaga sampai dengan akhir Maret 1998 sebesar $841 juta. Dengan 

penarikan pinjaman tersebut posisi pinjaman siaga pada akhir Maret 1998 adalah 

$1.044 juta (Laporan Tahunan BI 1997-1998). 

 

 
Gambar 4.2  Perkembangan Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1997-

1998 

Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 
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US$ 20.275,20. Bulan-bulan selanjutnya cadangan devisa Indonesia terus 

mengalami penurunan, hingga mencapai titik terendah pada bulan Februari 

sebesar US$ 15.478,80. Penurunan cadangan devisa tersebut berkaitan dengan 

defisit neraca pembayaran yang terutama disebabkan oleh defisit lalu lintas modal 

bersih yaitu berkurangnya pasokan dolar di pasar valuta asing karena terjadinya 

penurunan arus modal masuk luar negeri bahkan terjadi arus balik dana asing, 

sementara pasokan yang bersumber dari ekspor tidak mencukupi. 

4.1.2.3.Ekspor dan Impor 

Perkembangan nilai ekspor cenderung meningkat pada periode sebelum 

krisis terjadi. Nilainya relatif stabil yaitu sebesar US$ 33.146.418  pada tahun 

1995 dan 36.116.247 pada tahun 1996. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa 

nilai ekspor Indonesia naik dari tahun 1995 sampai 1997 tetapi nilainya mulai 

turun pada tahun 1998 dan turun lagi pada tahun 1999 menjadi sebesar US$ 

39.510.414. Ini diakibatkan terjadinya krisis di pertengahan tahun 1997 dan  

berdampak terhadap tahun-tahun berikutnya. Tetapi di tahun 2000 nilai ekspor 

sudah mulai meningkat lagi menjadi sebesar US$ 48.367.574. Penurunan nilai 

ekspor Indonesia tidak terlalu tinggi hal ini dikarenakan barang-barang ekspor 

dengan kandungan bahan baku rendah masih mnegalami peningkatan contohnya 

barang kerajinan tangan dan minyak kelapa sawit. 
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Gambar 4.3 Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Tahun  
1995 -2000 
 

Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 
 

Nilai impor Indonesia dari tahun 1995-1996 mengalami penurunan sebesar 
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4.1.3. Kebijakan Makroekonomi pada Periode Krisis 

Reformasi ekonomi di Indonesia pascakrisis 1997/1998 tidak bisa 

dilepaskan dari peran IMF. Pada awal Oktober 1997, IMF datang ke Indonesia 

untuk membantu penyusunan precautionary arrangement. Dalam proses 

selanjutnya dengan menilai bahwa nilai rupiah terus mengalami depresiasi, maka 

disarankan agar pemerintah Indonesia menempuh regular (non- precautionary) 

arrangement. Pada bulan November 1997, IMF menyetujui untuk memberikan 

fasilitas SBA senilai 10 miliar dolar Amerika untuk jangka waktu tiga tahun. 

Program IMF tersebut juga diikuti oleh pemberian fasilitas oleh WB dan ADB 

senilai 8 miliar dolar Amerika. Program tersebut dimaksudkan untuk 

mengembalikan kepercayaan pasar melalui upaya : 

1. Mempertahankan kebijakan makroekonomi yang berhati-hati yaitu 

peningkatan moderat terhadap target terhadap target surplus fiskal 

dikonbinasi dengan pembatasan ekspansi uang beredar. 

2. Mengatasi kelemahan fundamental di sektor keuangan, termasuk penutupan 

16 bank sebagai perioritas utamanya (bersamaan dengan program penjaminan 

terbatas kepada nasabah bank). 

3. Melakukan reformasi struktural dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 

transparansi. 

4.1.4. Krisis Keuangan Global 2008  

Setelah ditimpa krisis tahun 1997/1998, pada tahun 2008 Indonesia juga 

terkena dampak dari krisis keuangan global. Krisis yang terjadi di Amerika 

Serikat berakar pada besarnya gelembung kredit yang dikucurkan ke perumahan. 
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Harga rumah di Amerika Serikat rata-rata turun hampir 5 persen. Kerugian kredit 

pada hipotek (mortgage) yang membiayai kredit perumahan ini dan pada 

paramida utang yang rumit yang dibangun diatasnya masih terjaga. Dalam sebuah 

perhitungan, IMF memperhitungkan bahwa terdapat kerugian di seluruh dunia 

pada utang yang berasal dari Amerika Serikat (terutama yang berhubungan 

dengan hipotek) akan mencapai US$ 945 trilliun. Perhitungan ini meningkat dari 

perkiraan awal yang mencapai US$ 945 miliar pada bulan April. Sejauh ini US$ 

760 miliar telah dikucurkan oleh bank, perusahaan asuransi, hedge fund, dan 

lainnya yang memiliki utang tersebut. 

Secara global, bank sendiri telah dilaporkan mencapai kerugian sebesar 

US$ 600 miliar untuk kredit dan telah mengeluarkan US$ 430 miliar dalam 

bentuk modal baru. Bank- bank di Amerika Serika dan Eropa akan mengucurkan 

dananya sebesar US$ 10 triliun dalam bentuk aset, yang ekuivalen dengan 14,5 

persen dari stok kredit bank di tahun 2009 (Kuncoro, 2010). 

Lehman Brothers mengumumkan kerugian bertahap sebelum akhirnya 

bangkrut. Pada 16 Juni 2008, perusahan itu mengumumkan kerugian senilai 2,8 

miliar dolar AS untuk paruh ke-dua 2008. Dilanjutkan dengan kerugian sebesar 

3,9 miliar dolar AS pada paruh ke-tiga 2008 (10 September) dan berujung pada 

pengumuman kepailitannya. Keguncangan serupa juga dialami secara hampir 

bersamaan oleh Merryl Linch, Citigroup, AIG dan berbagai lembaga keuangan 

besar lain. 

Ini berimbas pelemahan pada sektor riil dengan kebangkrutan berbagai 

perusahan besar di AS seperti General Motors, Ford, dan Chrysler sehingga 



70 

 

 

 

mengancam kelangsungan kerja ribuan karyawannya. Benar saja, tingkat 

pengangguran di AS meningkat mencapai 6,7% seiring dengan peningkatan 

pesimisme di kalangan konsumen dan investor sepanjang kurun September – 

November 2008. Itu merupakan tingkat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

terbesar dalam 34 tahun terakhir. Tercatat 533.000 karyawan di-PHK dan 

mencapai total 1,91 juta orang pada tahun 2008. Seiring dengan itu, pada 30 

November 2008, pemerintah AS juga mengumumkan penurunan nilai PDB riil 

untuk paruh III 2008 sebesar 0,3%. 

Setelah kondisi perekonomian Amerika Serikat semakin hari semakin 

tidak menentu, akhirnya pada 7 September 2008, Departemen Keuangan Amerika 

Serikat mengambil alih dua perusahaan pembiayaan perumahan terbesar: Fannie 

Mae dan Freddie Mac. Pada tanggal 15 September 2008, Bank Sentral AS (The 

Fed) menyuntikkan USD 70 miliar ke pasar. Dalam waktu yang hampir 

bersamaan, kondisi tersebut juga diikuti dengan tumbangnya bursa-bursa di 

kawasan Eropa. Kemudian Bank Sentral AS mengucurkan pinjaman 85 miliar 

dolar AS ke American International Group dan mengambil alih 80 persen saham 

perusahaan asuransi tersebut. 

4.1.5. Dampak Krisis Keuangan Global di Indonesia 

Krisis keuangan global tahun 2008 ini terbukti telah menggoncang tiga 

pasar di Indonesia. Pertama pada pasar modal, Indeks Harga Saham Gabungan 

anjlok dari Rp 2.830 menjadi Rp 1.111 atau turun lebih dari 60%. Setelah 

Februari 2009, IHSG mulai pulih bahkan mencapai tingkat sebelum KKG hingga 

di atas Rp 2.800 pada awal tahun 2010. Kedua, pasar kurs juga terpengaruh. Nilai 
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rupiah terhadap dolar AS terdepresiasi cukup dramatis dari Rp 9.076 hingga 

sempat hampir menembus Rp 13.000 atau mengalami depresiasi lebih dari 30% 

sejak Januari 2008. Ketiga pasar ekspor Indonesia juga terkena dampaknya. 

Ekspor Indonesia selama 2008 – 2009 mengalami pertumbuhan yang negatif, 

yakni - 35,6%. Penurunan pertumbuhan terbesar terjadi pada komoditas ekspor 

migas, yakni - 31%, sementara komoditas ekspor nonmigas turun hingga - 8,5% 

(Kuncoro,2010). 

 

 

Gambar 4.4  Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Tahun 
2007-2009 

Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 
 

Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada periode sebelum 

terjadinya krisis global 2008 (pada tahun 2007-2008) relatif stabil, nilainya berada 

pada kisaran Rp 9.000 – Rp 9.400 per dolar AS (Gambar 4.4). Pada bulan 

September 2008 nilai tukar rupiah mengalami depresiasi menjadi sebesar Rp 

10.995 per dolar AS. Depresiasi ini dikarenakan adanya pengaruh dari krisis 
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keuangan golabal tahun 2008 yang menyebabkan investor asing khususnya 

Amerika Serikat menarik dana investasinya dari Indonesia atau adanya capital 

outflows. Nilai tukar terus melemah hingga mencapai Rp 12.151 pada bulan 

Nopember 2008, kemudian nilainya cendrung berfluktuasi dan mulai menguat lagi 

pada bulan september 2009 yaitu sebesar Rp 9.681 per dolar AS.  

 

Gambar 4.5  Perkembangan Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2007-

2008  

Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 

 
Nilai cadangan devisa sebelum terjadinya krisis relatif stabil dan 
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periode selanjutnya, cadangan devisa cenderung mengalami peningkatan hingga 

pada bulan Desember 2009 nilainya mencapai US$ 66.105,00. 

 

Gambar 4.6  Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Tahun 2005-
2010  

Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 
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73.469.531. Hal ini disebabkan karena nilai tukar rupiah yang mengalami 

depresiasi sehingga harga barang impor menjadi relatif lebih mahal. Tetapi di 

tahun 2010 saat nilai tukar mulai membaik nilai impor juga meningkat menjadi 

US$ 102.020.592. 

 
4.2. Analisis dan Pembahasan 

4.2.1.  Periode Krisis di Indonesia 

Penentuan periode krisis bertujuan untuk menentukan nilai 0 atau 1 pada 

variabel independen, dimana nilai 0 untuk periode tidak krisis dan nilai 1 untuk 

periode krisis. Untuk menentukan hal tersebut digunakan metode Exchange 

Market Pressure (EMP). Rumus EMP tersebut dapat dilihat pada persamaan 3.1 

yang merupakan perhitungan pembobotan dari pertumbuhan nilai tukar dan 

pertumbuhan cadangan devisa. 

 

Gambar 4.7 Nilai EMP Indonesia Tahun 1995-2011 

Sumber : SEKI Bank Indonesia, data diolah 
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Perekonomian dikatakan krisis jika EMP pada periode tersebut melebihi 

rata-ratanya ditambah dengan standar deviasi yang ditentukan, katakanlah sebesar 

m. Secara formal dikatakan krisis mata uang jika 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 > µ𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃   + m𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 . 

Dimana µEMP merupakan rata-rata dari indeks EMP dan 𝜎𝜎𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃   menunjukkan 

standar deviasi dari indeks EMP-nya. Nilai m adalah ambang batas dengan nilai   

1 - 3. 

Berdasarkan perhitungan menggunankan EMP, untuk nilai m=1 terdapat 

17 bulan yang mengalami krisis nilai tukar. Periode krisis yang dialami Indonesia 

untuk m=1 terjadi pada tahun 1997 (Agustus, Oktober, Desember), tahun 1998 

(Januari, Februari, Juni), tahun 1999 pada bulan Juli, tahun 2004 pada bulan Juni, 

tahun 2005 (Mei, Juli, Agustus), tahun 2006 (Juni dan Oktober), pada tahun 2008 

(Oktober dan November), tahun 2010 pada bulan Mei, dan tahun 2011 pada bulan 

September. 

Untuk nilai m=1,5 terdapat 10 bulan yang mengalami krisis nilai tukar. 

Periode krisis yang dialami Indonesia dengan penggunaan nilai m tersebut terjadi 

pada tahun 1997 (Agustus, Oktober, Desember), tahun 1998 (Januari, Februari, 

Juni), tahun 1999 pada bulan Juli, tahun 2006 pada bulan Juni, pada tahun 2008 

pada bulan Oktober, dan tahun 2011 pada bulan September.  

Terdapat 8 bulan periode krisis yang dialami Indonesia untuk nilai m=2 

yaitu terjadi pada tahun 1997 (Agustus, Oktober, Desember), tahun 1998 (Januari, 

Februari, Juni), tahun 1999 pada bulan Juli, dan pada tahun 2008 pada bulan 

Oktober. 
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Periode krisis yang dialami Indonesia untuk nilai m=2,5 terjadi pada tahun 

1997 (Oktober, Desember), tahun 1998 (Januari, Juni), dan pada tahun 2008 pada 

bulan Oktober. Dan untuk penggunaan nilai m=3, hanya terdapat 4 bulan periode 

krisis yaitu pada tahun 1997 pada bulan Desember, tahun 1998 (Januari, Juni), 

dan pada tahun 2008 pada bulan Oktober. 

Dalam penelitian ini besarnya m yang digunakan adalah 1,5. Hal ini 

mengikuti model yang digunakan oleh Bank Dunia yaitu dengan menggunakan 

1,5 kali standar deviasi. Pada beberapa penelitian tentang early warning system, 

nilai m yang digunakan berbeda-beda. Tidak ada aturan yang jelas mengenai nilai 

m yang digunakan contohnya pada model KLR  menggunakan 3 kali standar 

deviasi. Semakin kecil nilai m yang digunakan, berarti semakin hati-hati dalam 

melihat potensi krisis dan akan menyebabkan lebih banyak lagi periode yang 

terindikasi krisis nilai tukar yang terdeteksi.   

4.2.2. Uji Statistik 

1. Uji Likelihood Ratio 

Uji Likelihood Ratio (LR statistik) digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel –variabel independen secara bersama – sama mempengaruhi variabel 

dependen secara nyata. Hipotesis dari analisis ini adalah jika nilai probabilitas LR 

statistik lebih kecil dari nilai α, maka hipotesis nol ditolak dan dinyatakan bahwa 

secara bersama-sama variabel bebas sinifikan berpengaruh terhadap variabel tak 

bebas. Apabila nilai probabilitas LR statistik lebih besar dari nilai α yang 

ditentukan  maka hipotesis nol diterima dan dinyatakan tidak signifikan. 
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Dari hasil estimasi diperoleh nilai probabilitas LR statistik adalah 0,0000 

yang nilainya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kepercayaan yang 

digunakan sebesar 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama variabel bebas pada model empiris berpengaruh signifikan terhadap 

probabilitas terjadinya krisis nilai tukar. 

2. Uji Koefisien Determinasi 

Pseudo R2 digunakan untuk melihat kemampuan model dalam 

menerangkan variasi perubahan variabel berikutnya dalam model logit. Dalam 

penelitian ini nilai Pseudo R2 digunakan McFadden R2. Nilai McFadden R2 dari 

hasil estimasi adalah 0,760560, hal ini berarti bahwa variabel bebas dalam model 

empiris mampu menerangkan perubahan probabilitas terjadinya krisis sebesar 

76,05 persen dan selebihnya atau 23,95 persen diterangkan oleh variabel lain di 

luar model. 

3. Uji Asumsi Klasik (Multikolinearitas) 

Multikolinieritas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas. Efek jika 

model terkena multikolinieritas adalah tafsiran terhadap koefisien – koefisien 

yang dihasilkan akan menjadi sangat sulit. Dengan kata lain model menjadi bias. 

Cara mengetahui adanya multikolinieritas adalah dengan melakukan regresi 

kolerasi antar variabel penjelas (independen). Menurut Gujarati, bila korelasi 

antara dua variabel bebas > 0.8 maka multikolinieritas menjadi masalah yang 

serius.  
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Tabel 4.1 Nilai Hasil Uji Multikolinearitas Antar Variabel  

 
 KRISIS LREER PERTCAD PERTEKS PERTIMP 

KRISIS  1.000000 -0.217033 -0.496302 -0.028544  0.008156 
LREER -0.217033  1.000000  0.067393  0.057618 -0.002696 
PERTCAD -0.496302  0.067393  1.000000 -0.001921  0.063222 
PERTEKS -0.028544  0.057618 -0.001921  1.000000  0.367791 
PERTIMP  0.008156 -0.002696  0.063222  0.367791  1.000000 

Sumber : Olahan data penelitian dari eviews 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa tidak ada masalah 

multikolinearitas dalam model tersebut. Hal ini dikarenakan nilai matriks 

korelasi dari semua variabel adalah kurang dari 0,8. 

4. Uji Signifikansi Parsial 

Uji signifikansi parsial digunakan untuk melihat secara individual apakah 

suatu variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Dalam regresi pada umumnya dapat dilihat dengan menggunakan t-test, namun 

dalam regresi yang menggunakan metode logit, uji tersebut dilakukan dengan 

pendekatan normal, sehingga kriteria pengujian menggunakan nilai z. Hubungan 

parsial dapat pula dilihat dari nilai probabilitas z-hitung, di mana probabilitas z-

hitung dengan derajat kepercayaan yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 

95% (α=5%). Jika probabilitas z-statistik lebih kecil dari α maka dinyatakan 

hipotesis nol ditolak dan dinyatakan bahwa koefisien estimasi signifikan 

berpengaruh. Apabila probabilitas z-statistik lebih besar dari α maka hipotesis nol 

diterima dan dinyatakan koefisien estimasi tidak signifikan. 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas masing-

masing variabel independen yaitu lnREER sebesar 0,0056, pertumbuhan cadangan 
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devisa sebesar 0,0022, pertumbuhan ekspor sebesar 0,0355, dan pertumbuhan 

impor sebesar 0,0497. Nilai probabilitas dari variabel lnREER, pertumbuhan 

cadangan devisa, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan impor lebih kecil dari 

nilai α=5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara statistik variabel-variabel tersebut 

signifikan dalam mempengaruhi peluang terjadinya krisis nilai tukar.  

 

Tabel 4.2 Hasil Output Regresi Logit dengan Eviews 
 

Variabel Koefisien Probabilitas 
Intersep 51,66471 0,0073 
LnREER -13,57434 0,0056 
Pertumbuhan Cadangan Devisa -1,302040 0,0022 
Pertumbuhan Ekspor -0,274795 0,0355 
Pertumbuhan Impor 0,078883 0,0497 
Mc Fadden R-squared 0,760560 
LR statistik 60,70201 
Probabilitas LR statistik 0,00000 

 
Sumber : Olahan data penelitian dari eviews 

 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾𝑖𝑖𝐾𝐾 = 𝐷𝐷𝐷𝐷 �
 𝑃𝑃𝑖𝑖

1 −  𝑃𝑃𝑖𝑖  
� = 51,665 − 13,574 𝐿𝐿𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅 − 1,302 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝐷𝐷𝐴𝐴𝐷𝐷 

− 0,275 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸𝐾𝐾𝑃𝑃 + 0,079 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑃𝑃 + 𝜇𝜇 𝑖𝑖    .............    (4.1) 

 

4.2.3. Interpretasi Hasil Estimasi 

Model yang digunakan akan menunjukkan bagaimana variabel-variabel 

independen yang terdapat pada persamaan mempengaruhi variabel dependen 

secara ekonomi. Tujuan dari interpretasi variabel independen ini adalah untuk 

menjelaskan arti dari koefisien masing-masing variabel independen secara 

inferensial. Dengan menggunakan nilai-nilai koefisien pada tabel 4.2 dan 
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persamaan 4.1, masing-masing koefisien dapat diartikan sebagai peluang 

terjadinya krisis akibat perubahan nilai dari suatu variabel tersebut.  

Variabel REER atau nilai tukar riil merupakan variabel yang dapat 

mengukur harga relatif barang dan jasa yang tersedia di dalam negeri terhadap 

barang – barang dan jasa yang tersedia di luar negeri. Depresiasi atau melemahnya 

nilai tukar riil Indonesia menyebabkan harga barang-barang di Indonesia relatif 

lebih rendah dibandingkan di luar negeri. Perubahan tersebut menyebabkan 

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

yang berasal dari dalam negeri (Indonesia) dan hasilnya ekspor Indonesia akan 

meningkat. Hipotesis pada bab 3 yang diambil berdasarkan teori ekonomi yang 

telah dijelaskan menyatakan bahwa semakin tinggi depresiasi atau melemahnya 

nilai tukar riil (REER) akan cenderung menurunkan risiko terjadinya krisis nilai 

tukar rupiah. Dan semakin tinggi apresiasi atau menguatnya nilai tukar riil 

(REER) akan meningkatkan risiko terjadinya krisis nilai tukar rupiah. Hal ini 

terjadi karena nilai tukar riil ini juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan 

daya saing internasional atau sebagai penentu dari ekspor netto barang dan 

jasanya. 

Variabel nilai tukar riil (REER) yang telah dilog naturalkan dalam hasil 

estimasi dengan regresi logit mempunyai koefisien -13,57434. Hal ini berarti 

apabila variabel-variabel lain dianggap konstan maka penurunan nilai LnREER 

sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan secara rata-rata pada estimasi 

logit probabilitas terjadinya krisis nilai tukar sebesar 13,57 persen. Ukuran 

probabilitas (term of odds) dari variabel LnREER diketahui dari antilog natural 
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koefisien tersebut yaitu sebesar 782305,02. Hal ini berarti variabel nilai tukar riil 

dapat menyebabkan kemungkinan terjadi krisis sebanyak 782305 kali dari pada 

kemungkinan tidak terjadi krisis. 

Cadangan devisa merupakan variabel yang mencerminkan besarnya posisi 

bersih aktiva luar negeri pemerintah dan bank – bank devisa yang digunakan 

untuk keperluan transaksi internasional. Hipotesis pada bab 3 yang diambil 

berdasarkan teori ekonomi yang telah dijelaskan menyatakan bahwa semakin 

tinggi tingkat pertumbuhan cadangan devisa akan cenderung menurunkan risiko 

terjadinya krisis nilai tukar rupiah. Dan menurunnya pertumbuhan cadangan 

devisa akan meningkatkan risiko terjadinya krisis nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi 

karena cadangan devisa digunakan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca 

pembayaran, melakukan intervensi di pasar dalam rangka memelihara kestabilan 

nilai tukar dan tujuan lainnya yang bertujuan untuk menjaga ketahanan 

perekonomian dan nilai tukar. Dan menurunnya pertumbuhan cadangan devisa 

dapat melemahkan mata uang domestik. 

Variabel pertumbuhan cadangan devisa dalam hasil estimasi dengan 

regresi logit mempunyai koefisien -1,302040. Hal ini berarti apabila variabel-

variabel lain dianggap konstan maka penurunan pertumbuhan cadangan devisa 

sebesar 1 persen akan menyebabkan peningkatan secara rata-rata pada estimasi 

logit probabilitas terjadinya krisis nilai tukar sebesar 1,30 persen. Ukuran 

probabilitas (term of odds) dari variabel pertumbuhan cadangan devisa diketahui 

dari antilog natural koefisien tersebut yaitu sebesar 3,67. Hal ini berarti variabel 
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pertumbuhan cadangan devisa dapat menyebabkan kemungkinan terjadi krisis 

sebanyak 3,6  kali dari pada kemungkinan tidak terjadi krisis. 

Pertumbuhan ekspor merupakan variabel yang mencerminkan kenaikan 

dari tingkat ekspor dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh suatu negara. 

Hipotesis pada bab 3 yang diambil berdasarkan teori ekonomi yang telah 

dijelaskan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekspor akan 

cenderung menurunkan risiko terjadinya krisis nilai tukar rupiah. Dan 

menurunnya tingkat pertumbuhan ekspor akan meningkatkan risiko terjadinya 

krisis nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi karena peningkatan pertumbuhan ekspor 

akan meningkatkan cadangan devisa. Turunnya ekspor dan pertumbuhan ekspor 

ini akan menimbulkan dampak berkurangnya aliran pasokan mata uang asing 

dalam hal ini dolar AS sehingga mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa 

Indonesia dan meningkatkan risiko melemahnya mata uang domestik.  

Variabel pertumbuhan ekspor dalam hasil estimasi dengan regresi logit 

mempunyai koefisien -0,274795. Hal ini berarti apabila variabel-variabel lain 

dianggap konstan maka penurunan pertumbuhan ekspor sebesar 1 persen akan 

menyebabkan peningkatan secara rata-rata pada estimasi logit probabilitas 

terjadinya krisis nilai tukar sebesar 0,27 persen. Ukuran probabilitas (term of 

odds) dari variabel pertumbuhan ekspor diketahui dari antilog natural koefisien 

tersebut yaitu sebesar 1,31. Hal ini berarti variabel pertumbuhan ekspor dapat 

menyebabkan kemungkinan terjadi krisis sebanyak 1,3 kali dari pada 

kemungkinan tidak terjadi krisis. 
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Pertumbuhan impor merupakan variabel yang mencerminkan kenaikan 

dari tingkat impor dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh suatu negara. 

Hipotesis pada bab 3 yang diambil berdasarkan teori ekonomi yang telah 

dijelaskan menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan impor akan 

cenderung menaikkan risiko terjadinya krisis nilai tukar rupiah. Dan menurunnya 

tingkat pertumbuhan impor akan menurunkan risiko terjadinya krisis nilai tukar 

rupiah. Hal ini terjadi karena pertumbuhan impor yang tinggi akan memperburuk 

neraca transaksi berjalan dan biasanya menimbulkan indikasi akan terjadinya 

krisis nilai tukar. Banyaknya peningkatan permintaan terhadap komoditas luar 

negeri (peningkatan impor) akan cenderung mendepresiasi nilai mata uang rupiah.  

Variabel pertumbuhan impor dalam hasil estimasi dengan regresi logit 

mempunyai koefisien 0,078883. Hal ini berarti apabila variabel-variabel lain 

dianggap konstan maka kenaikan pertumbuhan impor sebesar 1 persen akan 

menyebabkan peningkatan secara rata-rata pada estimasi logit probabilitas 

terjadinya krisis nilai tukar sebesar 0,08 persen. Ukuran probabilitas (term of 

odds) dari variabel pertumbuhan impor diketahui dari antilog natural koefisien 

tersebut yaitu sebesar 1,08. Hal ini berarti variabel pertumbuhan impor dapat 

menyebabkan kemungkinan terjadi krisis sebanyak 1 kali dari pada kemungkinan 

tidak terjadi krisis.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan EMP dengan penggunaan nilai ambang batas atau m=1,5 

didapatkan 10 periode bulan yang mengalami krisis nilai tukar. Periode krisis 

yang dialami Indonesia dengan penggunaan nilai m tersebut terjadi pada 

tahun 1997 (Agustus, Oktober, Desember), tahun 1998 (Januari, Februari, 

Juni), tahun 1999 pada bulan Juli, tahun 2006 pada bulan Juni, tahun 2008 

pada bulan Oktober, dan tahun 2011 pada bulan September.  

2. Variabel Real Effective Exchange Rate, pertumbuhan cadangan devisa, 

pertumbuhan ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kemungkinan terjadinya krisis nilai tukar, sedangkan pertumbuhan impor 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap probabilitas terjadinya krisis nilai 

tukar Indonesia. 

3. Variabel Real Effective Exchange Rate memiliki kontribusi terbesar terhadap 

probabilitas terjadinya krisis nilai tukar Indonesia dengan nilai term of odds 

(ukuran probabilitas) sebesar 782305,02. Hal ini berarti variabel nilai tukar 

riil dapat menyebabkan kemungkinan terjadi krisis nilai tukar sebanyak 

782305 kali dari pada kemungkinan tidak terjadi krisis. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah perlu menyusun suatu sistem deteksi dini dengan pendekatan 

yang sesuai kondisi perekonomian Indonesia guna menghindari krisis nilai 

tukar yang lebih luas lagi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan nilai ambang batas yang akan digunakan dan 

memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam menentukan periode yang 

terindikasi krisis nilai tukar. 

2. Pemerintah sebaiknya memberikan perhatian lebih terhadap indikator-

indikator makro ekonomi yang berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya 

krisis, khususnya Real Effective Exchange Rate, pertumbuhan cadangan 

devisa, pertumbuhan ekspor, dan pertumbuhan impor. Kegiatan yang dapat 

dilakukan dengan menjaga kestabilan perekonomian dan melakukan 

intervensi terhadap indikator-indikator makro ekonomi tersebut jika nilai 

indikatornya sudah menunjukkan perubahan yang cukup besar. 

3. Pemerintah sebaiknya lebih fokus terhadap kebijakan yang berhubungan 

dengan Real Effective Exchange Rate yaitu menjaga kestabilan nilai tukar 

rupiah. Kebijakan lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi 

nilai impor dan berupaya meningkatkan permintaan barang-barang ekspor 

Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan mutu 

produk domestik sehingga mampu bersaing dengan produk asing dan dapat 

meningkatkan cadangan devisa. 
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Lampiran 1 

Perhitungan Periode Krisis Nilai Tukar untuk Masing-Masing Nilai m 

No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 

 1994 des 2.200 12.132,70         
1 1995 jan 2.207 11.953,50 0,003 -0,015 0,047 0 0 0 0 0 
2  feb 2.212 11.939,30 0,002 -0,001 0,006 0 0 0 0 0 
3  mar 2.219 12.287,80 0,003 0,029 -0,084 0 0 0 0 0 
4  apr 2.227 12.329,80 0,004 0,003 -0,007 0 0 0 0 0 
5  mei 2.236 12.468,10 0,004 0,011 -0,030 0 0 0 0 0 
6  jun 2.246 12.844,90 0,004 0,030 -0,086 0 0 0 0 0 
7  jul 2.256 13.298,90 0,004 0,035 -0,102 0 0 0 0 0 
8  agust 2.266 13.187,30 0,004 -0,008 0,030 0 0 0 0 0 
9  sept 2.276 13.249,10 0,004 0,005 -0,010 0 0 0 0 0 

10  okt 2.285 13.265,70 0,004 0,001 0,000 0 0 0 0 0 
11  nov 2.296 13.575,00 0,005 0,023 -0,065 0 0 0 0 0 
12  des 2.308 13.708,20 0,005 0,010 -0,024 0 0 0 0 0 
13 1996 jan 2.311 13.731,40 0,001 0,002 -0,004 0 0 0 0 0 
14  feb 2.322 14.956,50 0,005 0,089 -0,263 0 0 0 0 0 
15  mar 2.338 14.953,20 0,007 0,000 0,008 0 0 0 0 0 
16  apr 2.342 14.951,60 0,002 0,000 0,002 0 0 0 0 0 
17  mei 2.354 14.946,70 0,005 0,000 0,006 0 0 0 0 0 
18  jun 2.342 15.579,40 -0,005 0,042 -0,132 0 0 0 0 0 
19  jul 2.353 15.497,60 0,005 -0,005 0,020 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 
20  agust 2.363 15.476,90 0,004 -0,001 0,008 0 0 0 0 0 
21  sept 2.340 15.489,80 -0,010 0,001 -0,012 0 0 0 0 0 
22  okt 2.352 15.655,80 0,005 0,011 -0,027 0 0 0 0 0 
23  nov 2.368 16.913,90 0,007 0,080 -0,234 0 0 0 0 0 
24  des 2.383 18.251,10 0,006 0,079 -0,231 0 0 0 0 0 
25 1997 jan 2.396 18.957,40 0,005 0,039 -0,111 0 0 0 0 0 
26  feb 2.406 18.962,80 0,004 0,000 0,003 0 0 0 0 0 
27  mar 2.419 19.011,80 0,005 0,003 -0,002 0 0 0 0 0 
28  apr 2.433 19.505,60 0,006 0,026 -0,072 0 0 0 0 0 
29  mei 2.440 20.161,60 0,003 0,034 -0,098 0 0 0 0 0 
30  jun 2.450 20.336,30 0,004 0,009 -0,022 0 0 0 0 0 
31  jul 2.599 20.233,20 0,061 -0,005 0,076 0 0 0 0 0 
32  agust 3.035 19.276,10 0,168 -0,047 0,310 1 1 1 0 0 
33  sept 3.275 20.275,20 0,079 0,052 -0,076 0 0 0 0 0 
34  okt 3.670 18.328,50 0,121 -0,096 0,409 1 1 1 1 0 
35  nov 3.648 18.074,60 -0,006 -0,014 0,036 0 0 0 0 0 
36  des 4.650 16.586,90 0,275 -0,082 0,522 1 1 1 1 1 
37 1998 jan 10.375 18.147,50 1,231 0,094 0,949 1 1 1 1 1 
38  feb 8.750 15.478,80 -0,157 -0,147 0,285 1 1 1 0 0 
39  mar 8.325 15.770,00 -0,049 0,019 -0,105 0 0 0 0 0 
40  apr 7.970 16.882,60 -0,043 0,071 -0,254 0 0 0 0 0 
41  mei 10.525 18.168,70 0,321 0,076 0,092 0 0 0 0 0 
42  jun 14.900 17.949,90 0,416 -0,012 0,452 1 1 1 1 1 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 
43  jul 13.000 18.608,90 -0,128 0,037 -0,238 0 0 0 0 0 
44  agust 11.075 18.971,60 -0,148 0,019 -0,207 0 0 0 0 0 
45  sept 10.700 19.650,00 -0,034 0,036 -0,141 0 0 0 0 0 
46  okt 7.550 20.813,90 -0,294 0,059 -0,472 0 0 0 0 0 
47  nov 7.300 21.795,10 -0,033 0,047 -0,175 0 0 0 0 0 
48  des 8.025 22.713,40 0,099 0,042 -0,027 0 0 0 0 0 
49 1999 jan 8.950 23.751,00 0,115 0,046 -0,022 0 0 0 0 0 
50  feb 8.730 23.591,60 -0,025 -0,007 -0,004 0 0 0 0 0 
51  mar 8.685 25.160,70 -0,005 0,067 -0,205 0 0 0 0 0 
52  apr 8.260 24.924,20 -0,049 -0,009 -0,021 0 0 0 0 0 
53  mei 8.105 25.396,20 -0,019 0,019 -0,076 0 0 0 0 0 
54  jun 6.726 26.318,60 -0,170 0,036 -0,279 0 0 0 0 0 
55  jul 6.875 23.758,50 0,022 -0,097 0,314 1 1 1 0 0 
56  agust 7.565 23.624,50 0,100 -0,006 0,117 0 0 0 0 0 
57  sept 8.386 23.850,20 0,109 0,010 0,080 0 0 0 0 0 
58  okt 6.900 24.223,80 -0,177 0,016 -0,224 0 0 0 0 0 
59  nov 7.425 24.437,50 0,076 0,009 0,050 0 0 0 0 0 
60  des 7.100 24.352,10 -0,044 -0,003 -0,033 0 0 0 0 0 
61 2000 jan 7.425 24.872,90 0,046 0,021 -0,018 0 0 0 0 0 
62  feb 7.505 25.533,40 0,011 0,027 -0,069 0 0 0 0 0 
63  mar 7.590 27.159,90 0,011 0,064 -0,180 0 0 0 0 0 
64  apr 7.945 26.935,00 0,047 -0,008 0,072 0 0 0 0 0 
65  mei 8.620 26.769,10 0,085 -0,006 0,103 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 
66  jun 8.735 27.530,50 0,013 0,028 -0,072 0 0 0 0 0 
67  jul 9.003 27.404,30 0,031 -0,005 0,044 0 0 0 0 0 
68  agust 8.290 27.450,90 -0,079 0,002 -0,084 0 0 0 0 0 
69  sept 8.780 28.094,20 0,059 0,023 -0,011 0 0 0 0 0 
70  okt 9.395 28.735,63 0,070 0,023 0,002 0 0 0 0 0 
71  nov 9.530 29.023,46 0,014 0,010 -0,016 0 0 0 0 0 
72  des 9.595 29.393,70 0,007 0,013 -0,031 0 0 0 0 0 
73 2001 jan 9.450 29.256,80 -0,015 -0,005 -0,001 0 0 0 0 0 
74  feb 9.835 29.091,10 0,041 -0,006 0,058 0 0 0 0 0 
75  mar 10.400 28.672,70 0,057 -0,014 0,101 0 0 0 0 0 
76  apr 11.675 28.713,40 0,123 0,001 0,118 0 0 0 0 0 
77  mei 11.058 28.593,90 -0,053 -0,004 -0,040 0 0 0 0 0 
78  jun 11.440 28.638,30 0,035 0,002 0,030 0 0 0 0 0 
79  jul 9.525 28.938,00 -0,167 0,010 -0,199 0 0 0 0 0 
80  agust 8.865 28.555,00 -0,069 -0,013 -0,030 0 0 0 0 0 
81  sept 9.675 28.957,10 0,091 0,014 0,049 0 0 0 0 0 
82  okt 10.435 28.595,90 0,079 -0,012 0,116 0 0 0 0 0 
83  nov 10.430 28.022,10 0,000 -0,020 0,060 0 0 0 0 0 
84  des 10.400 28.015,80 -0,003 0,000 -0,002 0 0 0 0 0 
85 2002 jan 10.320 27.771,40 -0,008 -0,009 0,018 0 0 0 0 0 
86  feb 10.189 27.937,00 -0,013 0,006 -0,031 0 0 0 0 0 
87  mar 9.655 28.003,50 -0,052 0,002 -0,060 0 0 0 0 0 
88  apr 9.316 28.151,20 -0,035 0,005 -0,051 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD     m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 
89  mei 8.785 28.756,00 -0,057 0,021 -0,121 0 0 0 0 0 
90  jun 8.730 29.278,70 -0,006 0,018 -0,061 0 0 0 0 0 
91  jul 9.108 30.323,70 0,043 0,036 -0,064 0 0 0 0 0 
92  agust 8.867 30.156,44 -0,026 -0,006 -0,010 0 0 0 0 0 
93  sept 9.015 30.040,80 0,017 -0,004 0,028 0 0 0 0 0 
94  okt 9.233 29.896,90 0,024 -0,005 0,039 0 0 0 0 0 
95  nov 8.976 29.994,50 -0,028 0,003 -0,038 0 0 0 0 0 
96  des 8.940 32.038,77 -0,004 0,068 -0,208 0 0 0 0 0 
97 2003 jan 8.876 32.181,90 -0,007 0,004 -0,021 0 0 0 0 0 
98  feb 8.905 32.217,81 0,003 0,001 0,000 0 0 0 0 0 
99  mar 8.908 32.578,18 0,000 0,011 -0,033 0 0 0 0 0 

100  apr 8.675 33.626,43 -0,026 0,032 -0,123 0 0 0 0 0 
101  mei 8.279 34.162,23 -0,046 0,016 -0,093 0 0 0 0 0 
102  jun 8.285 34.056,62 0,001 -0,003 0,010 0 0 0 0 0 
103  jul 8.505 33.733,38 0,027 -0,009 0,055 0 0 0 0 0 
104  agust 8.535 33.539,65 0,004 -0,006 0,021 0 0 0 0 0 
105  sept 8.389 34.067,56 -0,017 0,016 -0,064 0 0 0 0 0 
106  okt 8.495 34.841,45 0,013 0,023 -0,056 0 0 0 0 0 
107  nov 8.537 35.114,08 0,005 0,008 -0,019 0 0 0 0 0 
108  des 8.465 36.295,71 -0,008 0,034 -0,109 0 0 0 0 0 
109 2004 jan 8.441 35.975,39 -0,003 -0,009 0,024 0 0 0 0 0 
110  feb 8.447 36.000,72 0,001 0,001 -0,001 0 0 0 0 0 
111  mar 8.587 37.419,16 0,017 0,039 -0,102 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 

112  apr 8.661 37.080,66 0,009 -0,009 0,036 0 0 0 0 0 
113  mei 9.210 36.469,56 0,063 -0,016 0,113 0 0 0 0 0 
114  jun 9.415 34.851,00 0,022 -0,044 0,155 1 0 0 0 0 
115  jul 9.168 34.810,47 -0,026 -0,001 -0,023 0 0 0 0 0 
116  agust 9.328 34.821,90 0,017 0,000 0,016 0 0 0 0 0 
117  sept 9.170 34.802,19 -0,017 -0,001 -0,015 0 0 0 0 0 
118  okt 9.090 35.353,20 -0,009 0,016 -0,056 0 0 0 0 0 
119  nov 9.018 35.927,38 -0,008 0,016 -0,057 0 0 0 0 0 
120  des 9.290 36.320,48 0,030 0,011 -0,003 0 0 0 0 0 
121 2005 jan 9.165 36.092,18 -0,013 -0,006 0,005 0 0 0 0 0 
122  feb 9.260 36.542,11 0,010 0,012 -0,027 0 0 0 0 0 
123  mar 9.480 36.030,14 0,024 -0,014 0,066 0 0 0 0 0 
124  apr 9.570 36.428,78 0,009 0,011 -0,024 0 0 0 0 0 
125  mei 9.495 34.612,60 -0,008 -0,050 0,142 1 0 0 0 0 
126  jun 9.713 33.865,41 0,023 -0,022 0,088 0 0 0 0 0 
127  jul 9.819 32.208,38 0,011 -0,049 0,158 1 0 0 0 0 
128  agust 10.240 31.180,29 0,043 -0,032 0,139 1 0 0 0 0 
129  sept 10.310 30.318,32 0,007 -0,028 0,090 0 0 0 0 0 
130  okt 10.090 32.646,09 -0,021 0,077 -0,252 0 0 0 0 0 
131  nov 10.035 33.239,82 -0,005 0,018 -0,060 0 0 0 0 0 
132  des 9.830 34.723,69 -0,020 0,045 -0,154 0 0 0 0 0 
133 2006 jan 9.395 35.077,00 -0,044 0,010 -0,075 0 0 0 0 0 
134  feb 9.230 35.525,00 -0,018 0,013 -0,056 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 

135  mar 9.075 40.082,00 -0,017 0,128 -0,402 0 0 0 0 0 
136  apr 8.775 42.812,00 -0,033 0,068 -0,237 0 0 0 0 0 
137  mei 9.220 44.294,00 0,051 0,035 -0,053 0 0 0 0 0 
138  jun 9.300 40.107,00 0,009 -0,095 0,292 1 1 0 0 0 
139  jul 9.070 41.126,00 -0,025 0,025 -0,101 0 0 0 0 0 
140  agust 9.100 41.995,00 0,003 0,021 -0,060 0 0 0 0 0 
141  sept 9.235 42.353,00 0,015 0,009 -0,011 0 0 0 0 0 
142  okt 9.110 39.895,00 -0,014 -0,058 0,161 1 0 0 0 0 
143  nov 9.165 41.579,00 0,006 0,042 -0,121 0 0 0 0 0 
144  des 9.020 42.586,00 -0,016 0,024 -0,088 0 0 0 0 0 
145 2007 jan 9.090 43.266,00 0,008 0,016 -0,040 0 0 0 0 0 
146  feb 9.160 45.690,00 0,008 0,056 -0,160 0 0 0 0 0 
147  mar 9.118 47.221,00 -0,005 0,034 -0,105 0 0 0 0 0 
148  apr 9.083 49.309,00 -0,004 0,044 -0,136 0 0 0 0 0 
149  mei 8.828 50.113,00 -0,028 0,016 -0,077 0 0 0 0 0 
150  jun 9.054 50.924,00 0,026 0,016 -0,023 0 0 0 0 0 
151  jul 9.186 51.880,00 0,015 0,019 -0,042 0 0 0 0 0 
152  agust 9.410 51.426,00 0,024 -0,009 0,051 0 0 0 0 0 
153  sept 9.137 52.875,00 -0,029 0,028 -0,114 0 0 0 0 0 
154  okt 9.103 54.154,00 -0,004 0,024 -0,076 0 0 0 0 0 
155  nov 9.376 54.897,00 0,030 0,014 -0,011 0 0 0 0 0 
156  des 9.419 56.920,00 0,005 0,037 -0,106 0 0 0 0 0 
157 2008 jan 9.291 55.999,00 -0,014 -0,016 0,035 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 

158  feb 9.230 57.125,00 -0,007 0,020 -0,067 0 0 0 0 0 
159  mar 9.217 58.987,00 -0,001 0,033 -0,099 0 0 0 0 0 
160  apr 9.234 58.770,00 0,002 -0,004 0,013 0 0 0 0 0 
161  mei 9.318 57.464,00 0,009 -0,022 0,076 0 0 0 0 0 
162  jun 9.225 59.453,00 -0,010 0,035 -0,114 0 0 0 0 0 
163  jul 9.118 60.563,00 -0,012 0,019 -0,068 0 0 0 0 0 
164  agust 9.153 58.356,00 0,004 -0,036 0,113 0 0 0 0 0 
165  sept 9.378 57.108,00 0,025 -0,021 0,089 0 0 0 0 0 
166  okt 10.995 50.580,00 0,172 -0,114 0,515 1 1 1 1 1 
167  nov 12.151 50.128,00 0,105 -0,009 0,132 1 0 0 0 0 
168  des 10.950 51.639,00 -0,099 0,030 -0,189 0 0 0 0 0 
169 2009 jan 11.355 50.870,00 0,037 -0,015 0,082 0 0 0 0 0 
170  feb 11.980 50.564,00 0,055 -0,006 0,073 0 0 0 0 0 
171  mar 11.575 54.840,00 -0,034 0,085 -0,288 0 0 0 0 0 
172  apr 10.713 56.566,00 -0,074 0,031 -0,169 0 0 0 0 0 
173  mei 10.340 57.934,00 -0,035 0,024 -0,107 0 0 0 0 0 
174  jun 10.225 57.576,00 -0,011 -0,006 0,007 0 0 0 0 0 
175  jul 9.920 57.418,00 -0,030 -0,003 -0,022 0 0 0 0 0 
176  agust 10.060 57.943,00 0,014 0,009 -0,013 0 0 0 0 0 
177  sept 9.681 62.827,00 -0,038 0,084 -0,291 0 0 0 0 0 
178  okt 9.545 64.528,00 -0,014 0,027 -0,095 0 0 0 0 0 
179  nov 9.480 65.844,00 -0,007 0,020 -0,068 0 0 0 0 0 
180  des 9.400 66.105,00 -0,008 0,004 -0,020 0 0 0 0 0 
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No. Thn Bln NT CD ∆ NT ∆ CD EMP K.1 K.2 K.3 K.4 K.5 
   Rp Juta USD    m=1 m=1,5 m=2 m=2,5 m=3 

181 2010 jan 9.365 69.562,47 -0,004 0,052 -0,161 0 0 0 0 0 
182  feb 9.335 69.730,60 -0,003 0,002 -0,010 0 0 0 0 0 
183  mar 9.115 71.823,21 -0,024 0,030 -0,114 0 0 0 0 0 
184  apr 9.012 78.582,77 -0,011 0,094 -0,294 0 0 0 0 0 
185  mei 9.180 74.587,29 0,019 -0,051 0,171 1 0 0 0 0 
186  jun 9.083 76.321,26 -0,011 0,023 -0,080 0 0 0 0 0 
187  jul 8.952 78.794,09 -0,014 0,032 -0,112 0 0 0 0 0 
188  agust 9.041 81.317,21 0,010 0,032 -0,086 0 0 0 0 0 
189  sept 8.924 86.550,64 -0,013 0,064 -0,206 0 0 0 0 0 
190  okt 8.928 91.798,63 0,000 0,061 -0,181 0 0 0 0 0 
191  nov 9.013 92.759,28 0,010 0,010 -0,022 0 0 0 0 0 
192  des 8.991 96.206,85 -0,002 0,037 -0,114 0 0 0 0 0 
193 2011 jan 9.057 95.331,56 0,007 -0,009 0,035 0 0 0 0 0 
194  feb 8.823 99.618,83 -0,026 0,045 -0,161 0 0 0 0 0 
195  mar 8.709 105.709,08 -0,013 0,061 -0,196 0 0 0 0 0 
196  apr 8.574 113.814,19 -0,016 0,077 -0,246 0 0 0 0 0 
197  mei 8.537 118.108,84 -0,004 0,038 -0,118 0 0 0 0 0 
198  jun 8.597 119.654,75 0,007 0,013 -0,032 0 0 0 0 0 
199  jul 8.508 122.670,95 -0,010 0,025 -0,086 0 0 0 0 0 
200  agust 8.578 124.637,75 0,008 0,016 -0,040 0 0 0 0 0 
201  sept 8.823 114.502,40 0,029 -0,081 0,273 1 1 0 0 0 
202  okt 8.835 113.961,76 0,001 -0,005 0,016 0 0 0 0 0 
203  nov 9.170 111.315,94 0,038 -0,023 0,108 0 0 0 0 0 
204  des 9.068 110.122,84 -0,011 -0,011 0,021 0 0 0 0 0 
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Keterangan : 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃 = 𝛿𝛿𝑒𝑒𝑡𝑡 + �𝜎𝜎𝛿𝛿𝑒𝑒
𝜎𝜎𝛿𝛿𝑅𝑅

� . 𝛿𝛿𝑅𝑅𝑡𝑡   

Di mana :  𝛿𝛿𝑒𝑒𝑡𝑡 = 𝑒𝑒𝑡𝑡  − 𝑒𝑒𝑡𝑡−1 
𝑒𝑒𝑡𝑡−1 

       𝛿𝛿𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑅𝑅𝑡𝑡 − 𝑅𝑅𝑡𝑡−1 
𝑅𝑅𝑡𝑡−1 

   

  EMP = Exchange Market Pressure 

𝛿𝛿𝑒𝑒𝑡𝑡  = perubahan nilai tukar pada periode t 

𝛿𝛿𝑅𝑅𝑡𝑡  = perubahan cadangan devisa pada periode t 

𝜎𝜎𝛿𝛿𝑒𝑒  = standar deviasi dari perubahan nilai tukar 

𝜎𝜎𝛿𝛿𝑅𝑅  = standar deviasi dari perubahan cadangan devisa 

 

Standar deviasi dari perubahan nilai tukar = 0,108 

Standar deviasi dari perubahan cadangan devisa = 0,036 

 

 Nilai Hasil Perhitungan EMP dengan masing-masing nilai m 

Nilai m Nilai EMP 
1 0,130 
1,5 0,207 
2 0,283 
2,5 0,360 
3 0,436 
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Lampiran 2 

Periode Krisis dengan nilai m=1,5, Real Effective Exchange Rate, 

Ekspor, dan Impor 

No. Tahun Bulan Krisis REER Ekspor  Impor 
   m=1,5 indeks Ribu USD Ribu USD 

1 1995 jan 0 106,21 2572863 2540869 
2  feb 0 106,43 2734576 2207660 
3  mar 0 102,94 2365773 2866663 
4  apr 0 100,98 2828747 2551760 
5  mei 0 101,73 3054807 3036186 
6  jun 0 101,52 3122367 3317641 
7  jul 0 102,86 3052374 2945649 
8  agust 0 105,18 3001687 2924094 
9  sept 0 106,32 2808390 2801726 

10  okt 0 106,51 2369640 2338921 
11  nov 0 106,67 2870155 2706329 
12  des 0 107,67 2365039 2586936 
13 1996 jan 0 112,01 2704877 2613771 
14  feb 0 112,53 2367218 2159984 
15  mar 0 110,11 2860267 2981629 
16  apr 0 110,49 3064833 2757549 
17  mei 0 111,09 3486083 2960308 
18  jun 0 110,92 2944804 2870158 
19  jul 0 111,42 3324433 2709332 
20  agust 0 110,09 2908170 2723701 
21  sept 0 111,28 3437597 2722088 
22  okt 0 112,73 2850215 2557194 
23  nov 0 112,03 1999630 2207667 
24  des 0 112,51 4168120 2564167 
25 1997 jan 0 115,33 3157482 3144924 
26  feb 0 117,83 2171123 2350998 
27  mar 0 117,10 3203131 3459480 
28  apr 0 116,95 3941511 2754164 
29  mei 0 115,01 3833277 3752589 
30  jun 0 113,77 4067898 2462583 
31  jul 0 113,24 4258302 3332004 
32  agust 1 107,26 3627967 3749960 
33  sept 0 98,50 3709665 3535541 
34  okt 1 83,74 3814934 3665849 
35  nov 0 89,68 3525922 2870715 
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No. Tahun Bulan Krisis REER Ekspor  Impor 
    indeks Ribu USD Ribu USD 
36  des 1 68,06 3821530 2636546 
37 1998 jan 1 38,95 3104668 3203623 
38  feb 1 44,57 3314840 2401697 
39  mar 0 44,29 4199142 3284166 
40  apr 0 54,50 3766738 3687487 
41  mei 0 47,99 3466510 2600274 
42  jun 1 37,12 4000460 2839913 
43  jul 0 38,28 3543468 3189602 
44  agust 0 47,16 3572685 3071406 
45  sept 0 52,43 4039582 3054613 
46  okt 0 63,98 3088487 2861387 
47  nov 0 71,11 2842634 2262191 
48  des 0 71,74 2919458 2276510 
49 1999 jan 0 66,07 2335152 2139340 
50  feb 0 66,17 2700132 2451521 
51  mar 0 65,89 3520523 2794823 
52  apr 0 67,41 3375381 3029017 
53  mei 0 72,53 3308023 2871709 
54  jun 0 78,79 3257041 2747955 
55  jul 1 84,49 3606923 2638233 
56  agust 0 75,36 3721753 2771239 
57  sept 0 66,38 3672924 3228377 
58  okt 0 72,32 3317127 2456557 
59  nov 0 78,19 3230558 2710973 
60  des 0 77,40 3464877 2336537 
61 2000 jan 0 77,40 3076384 3322464 
62  feb 0 76,79 3595588 2728135 
63  mar 0 75,76 4180198 3421990 
64  apr 0 73,26 3562302 2985777 
65  mei 0 70,22 4094010 3514669 
66  jun 0 67,06 4415847 4264406 
67  jul 0 64,34 4355543 4324560 
68  agust 0 70,77 4695313 4724229 
69  sept 0 69,61 4550111 5642352 
70  okt 0 68,69 4181885 3163905 
71  nov 0 66,68 4147837 2925781 
72  des 0 67,03 3512556 2079961 
73 2001 jan 0 67,02 3683007 3497975 
74  feb 0 66,79 3522514 3015061 
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No. Tahun Bulan Krisis REER Ekspor  Impor 
    indeks Ribu USD Ribu USD 
75  mar 0 64,58 3987785 3468028 
76  apr 0 60,31 3766792 3370689 
77  mei 0 59,59 3786864 3516957 
78  jun 0 61,05 3629019 2737849 
79  jul 0 65,00 3733384 2466028 
80  agust 0 77,43 4450812 2597879 
81  sept 0 74,59 3462567 2446902 
82  okt 0 69,68 3626541 2412042 
83  nov 0 68,33 3306344 2124133 
84  des 0 71,89 2967769 2099451 
85 2002 jan 0 73,34 2885365 2721805 
86  feb 0 75,71 3235876 2648870 
87  mar 0 77,57 3594362 2784312 
88  apr 0 80,29 3845170 3283465 
89  mei 0 82,59 3969616 3070681 
90  jun 0 85,61 3823072 2498877 
91  jul 0 82,09 4145315 2777724 
92  agust 0 83,16 4294475 3244479 
93  sept 0 83,62 4108574 2968244 
94  okt 0 82,92 3973209 2895292 
95  nov 0 84,09 3803948 2692130 
96  des 0 86,29 3242154 2163351 
97 2003 jan 0 85,36 3936267 2987296 
98  feb 0 85,37 3722925 3412153 
99  mar 0 84,72 4007084 2877139 

100  apr 0 86,05 3922273 2712727 
101  mei 0 88,17 3653953 2892186 
102  jun 0 90,55 4196551 2418013 
103  jul 0 89,98 4085072 2192307 
104  agust 0 88,92 3998765 1704885 
105  sept 0 88,40 3857496 1713518 
106  okt 0 87,30 4043842 1899633 
107  nov 0 87,45 3417144 2585608 
108  des 0 86,89 3717057 3096608 
109 2004 jan 0 87,16 3994634 2767320 
110  feb 0 86,30 3154431 2304258 
111  mar 0 85,89 3899687 2884472 
112  apr 0 86,07 3924483 2885131 
113  mei 0 84,44 4597976 2579433 
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No. Tahun Bulan Krisis REER Ekspor  Impor 
    indeks Ribu USD Ribu USD 

114  jun 0 80,46 5005730 3019852 
115  jul 0 83,50 4932101 2902993 
116  agust 0 82,04 4995118 2813942 
117  sept 0 82,02 4891827 3238670 
118  okt 0 82,23 5120243 3169994 
119  nov 0 81,61 4303981 2431268 
120  des 0 79,72 5483389 3839529 
121 2005 jan 0 81,22 4938290 3833711 
122  feb 0 80,42 5113290 4605856 
123  mar 0 80,36 5529560 4863163 
124  apr 0 79,76 5304715 4395827 
125  mei 0 80,55 6010716 4953148 
126  jun 0 81,09 5694923 4565558 
127  jul 0 80,68 5529229 4546158 
128  agust 0 78,46 5377550 4597698 
129  sept 0 76,96 5702282 4314380 
130  okt 0 85,80 6114894 4446515 
131  nov 0 88,26 5265409 3647212 
132  des 0 89,37 6171613 4566237 
133 2006 jan 0 93,01 5978869 4224638 
134  feb 0 95,28 5914949 4633057 
135  mar 0 95,76 5857436 5450797 
136  apr 0 96,90 6270571 4937695 
137  mei 0 94,65 6434390 4821986 
138  jun 1 92,41 6855634 5124793 
139  jul 0 95,00 6914631 5266870 
140  agust 0 95,04 7146258 5182188 
141  sept 0 95,08 7559655 5118291 
142  okt 0 95,72 6861286 4521488 
143  nov 0 95,45 6923964 6887574 
144  des 0 95,77 7860153 5923695 
145 2007 jan 0 97,89 6931190 4904032 
146  feb 0 97,92 6956784 4926946 
147  mar 0 96,05 7794143 5291492 
148  apr 0 95,44 7560263 5150764 
149  mei 0 97,92 8000016 5655176 
150  jun 0 96,28 7896187 5656984 
151  jul 0 94,42 8014551 5847899 
152  agust 0 91,64 7953123 6084402 
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No. Tahun Bulan Krisis REER Ekspor  Impor 
    indeks Ribu USD Ribu USD 

153  sept 0 91,78 7561043 5379095 
154  okt 0 92,71 8214854 5529422 
155  nov 0 89,44 7916047 6249183 
156  des 0 89,50 8433972 5382720 
157 2008 jan 0 88,76 8957540 7193324 
158  feb 0 90,21 8356179 6816881 
159  mar 0 88,57 9091263 7334724 
160  apr 0 87,77 8569508 8254384 
161  mei 0 88,32 9589371 7683155 
162  jun 0 90,29 9719648 7787689 
163  jul 0 91,89 9468690 8552083 
164  agust 0 94,75 9145405 8431350 
165  sept 0 95,30 10181921 8060925 
166  okt 1 91,49 9324821 8902038 
167  nov 0 80,21 8086215 6942099 
168  des 0 81,83 7394317 6796704 
169 2009 jan 0 83,12 6344713 5476630 
170  feb 0 79,94 6712829 4647268 
171  mar 0 80,85 7472900 5523379 
172  apr 0 85,35 7052557 5226375 
173  mei 0 88,42 8229115 5803600 
174  jun 0 89,41 8469766 6688250 
175  jul 0 90,22 8436893 7025715 
176  agust 0 91,10 8965632 6985809 
177  sept 0 91,44 8200262 5309478 
178  okt 0 94,31 9759754 7210331 
179  nov 0 93,75 8449236 6259538 
180  des 0 94,61 10935915 7313158 
181 2010 jan 0 97,77 8398878 7148850 
182  feb 0 97,22 9057581 7001615 
183  mar 0 98,33 11054496 8548270 
184  apr 0 99,63 9727222 8214510 
185  mei 0 99,67 10032499 7748860 
186  jun 0 101,80 10538073 8453538 
187  jul 0 102,44 10815361 9557023 
188  agust 0 102,57 11841307 9462812 
189  sept 0 101,46 10106058 7137906 
190  okt 0 99,16 11923545 8923172 
191  nov 0 99,74 12439127 9586106 
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192  des 0 100,20 13481886 10237930 
193 2011 jan 0 99,50 12051192 8915180 
194  feb 0 100,03 11531921 8590404 
195  mar 0 100,27 13508850 10687650 
196  apr 0 99,81 13024884 10157735 
197  mei 0 100,36 14561937 10419664 
198  jun 0 100,57 14720392 11107886 
199  jul 0 100,65 13588731 11538295 
200  agust 0 100,72 15021359 10709055 
201  sept 1 100,15 13558207 10629797 
202  okt 0 99,18 14186706 11297521 
203  nov 0 98,64 13507092 11384207 
204  des 0 99,01 13459587 11850723 
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Lampiran 3 

Variabel Penelitian : Periode Krisis, ln Real Effective Exchange Rate, 

Pertumbuhan Cadangan Devisa, Pertumbuhan Ekspor, dan Pertumbuhan 

Impor 

No. Tahun Bulan Krisis lnREER P.CD P. Ekspor  P. Impor 
   m=1,5  persen persen persen 

1 1995 jan 0 4.665418 -1,48 -13,69 -13,60 
2  feb 0 4.667487 -0,12 6,29 -13,11 
3  mar 0 4.634146 2,92 -13,49 29,85 
4  apr 0 4.614922 0,34 19,57 -10,99 
5  mei 0 4.622322 1,12 7,99 18,98 
6  jun 0 4.620256 3,02 2,21 9,27 
7  jul 0 4.633369 3,53 -2,24 -11,21 
8  agust 0 4.655673 -0,84 -1,66 -0,73 
9  sept 0 4.666453 0,47 -6,44 -4,18 

10  okt 0 4.668239 0,13 -15,62 -16,52 
11  nov 0 4.669740 2,33 21,12 15,71 
12  des 0 4.679071 0,98 -17,60 -4,41 
13 1996 jan 0 4.718588 0,17 14,37 1,04 
14  feb 0 4.723220 8,92 -12,48 -17,36 
15  mar 0 4.701480 -0,02 20,83 38,04 
16  apr 0 4.704925 -0,01 7,15 -7,52 
17  mei 0 4.710341 -0,03 13,74 7,35 
18  jun 0 4.708809 4,23 -15,53 -3,05 
19  jul 0 4.713307 -0,53 12,89 -5,60 
20  agust 0 4.701298 -0,13 -12,52 0,53 
21  sept 0 4.712050 0,08 18,20 -0,06 
22  okt 0 4.724996 1,07 -17,09 -6,06 
23  nov 0 4.718767 8,04 -29,84 -13,67 
24  des 0 4.723042 7,91 108,44 16,15 
25 1997 jan 0 4.747798 3,87 -24,25 22,65 
26  feb 0 4.769243 0,03 -31,24 -25,24 
27  mar 0 4.763028 0,26 47,53 47,15 
28  apr 0 4.761746 2,60 23,05 -20,39 
29  mei 0 4.745019 3,36 -2,75 36,25 
30  jun 0 4.734179 0,87 6,12 -34,38 
31  jul 0 4.729509 -0,51 4,68 35,31 
32  agust 1 4.675256 -4,73 -14,80 12,54 
33  sept 0 4.590057 5,18 2,25 -5,72 
34  okt 1 4.427717 -9,60 2,84 3,69 
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No. Tahun Bulan Krisis lnREER P.CD P. Ekspor  P. Impor 
     persen persen persen 
35  nov 0 4.496248 -1,39 -7,58 -21,69 
36  des 1 4.220390 -8,23 8,38 -8,16 
37 1998 jan 1 3.662279 9,41 -18,76 21,51 
38  feb 1 3.797061 -14,71 6,77 -25,03 
39  mar 0 3.790759 1,88 26,68 36,74 
40  apr 0 3.998201 7,06 -10,30 12,28 
41  mei 0 3.870993 7,62 -7,97 -29,48 
42  jun 1 3.614156 -1,20 15,40 9,22 
43  jul 0 3.644928 3,67 -11,42 12,31 
44  agust 0 3.853546 1,95 0,82 -3,71 
45  sept 0 3.959479 3,58 13,07 -0,55 
46  okt 0 4.158571 5,92 -23,54 -6,33 
47  nov 0 4.264228 4,71 -7,96 -20,94 
48  des 0 4.273048 4,21 2,70 0,63 
49 1999 jan 0 4.190715 4,57 -20,01 -6,03 
50  feb 0 4.192227 -0,67 15,63 14,59 
51  mar 0 4.187987 6,65 30,38 14,00 
52  apr 0 4.210793 -0,94 -4,12 8,38 
53  mei 0 4.284000 1,89 -2,00 -5,19 
54  jun 0 4.366786 3,63 -1,54 -4,31 
55  jul 1 4.436633 -9,73 10,74 -3,99 
56  agust 0 4.322277 -0,56 3,18 5,04 
57  sept 0 4.195396 0,96 -1,31 16,50 
58  okt 0 4.281101 1,57 -9,69 -23,91 
59  nov 0 4.359142 0,88 -2,61 10,36 
60  des 0 4.348987 -0,35 7,25 -13,81 
61 2000 jan 0 4.348987 2,14 -11,21 42,20 
62  feb 0 4.341074 2,66 16,88 -17,89 
63  mar 0 4.327570 6,37 16,26 25,43 
64  apr 0 4.294015 -0,83 -14,78 -12,75 
65  mei 0 4.251633 -0,62 14,93 17,71 
66  jun 0 4.205588 2,84 7,86 21,33 
67  jul 0 4.164182 -0,46 -1,37 1,41 
68  agust 0 4.259435 0,17 7,80 9,24 
69  sept 0 4.242908 2,34 -3,09 19,43 
70  okt 0 4.229604 2,28 -8,09 -43,93 
71  nov 0 4.199905 1,00 -0,81 -7,53 
72  des 0 4.205140 1,28 -15,32 -28,91 
73 2001 jan 0 4.204991 -0,47 4,85 68,18 
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No. Tahun Bulan Krisis lnREER P.CD P. Ekspor  P. Impor 
     persen persen persen 
74  feb 0 4.201553 -0,57 -4,36 -13,81 
75  mar 0 4.167905 -1,44 13,21 15,02 
76  apr 0 4.099498 0,14 -5,54 -2,81 
77  mei 0 4.087488 -0,42 0,53 4,34 
78  jun 0 4.111693 0,16 -4,17 -22,15 
79  jul 0 4.174387 1,05 2,88 -9,93 
80  agust 0 4.349374 -1,32 19,22 5,35 
81  sept 0 4.312006 1,41 -22,20 -5,81 
82  okt 0 4.243913 -1,25 4,74 -1,42 
83  nov 0 4.224349 -2,01 -8,83 -11,94 
84  des 0 4.275137 -0,02 -10,24 -1,16 
85 2002 jan 0 4.295106 -0,87 -2,78 29,64 
86  feb 0 4.326910 0,60 12,15 -2,68 
87  mar 0 4.351181 0,24 11,08 5,11 
88  apr 0 4.385645 0,53 6,98 17,93 
89  mei 0 4.413889 2,15 3,24 -6,48 
90  jun 0 4.449802 1,82 -3,69 -18,62 
91  jul 0 4.407816 3,57 8,43 11,16 
92  agust 0 4.420766 -0,55 3,60 16,80 
93  sept 0 4.426283 -0,38 -4,33 -8,51 
94  okt 0 4.417876 -0,48 -3,29 -2,46 
95  nov 0 4.431888 0,33 -4,26 -7,02 
96  des 0 4.457714 6,82 -14,77 -19,64 
97 2003 jan 0 4.446878 0,45 21,41 38,09 
98  feb 0 4.446995 0,11 -5,42 14,22 
99  mar 0 4.439352 1,12 7,63 -15,68 

100  apr 0 4.454929 3,22 -2,12 -5,71 
101  mei 0 4.479267 1,59 -6,84 6,62 
102  jun 0 4.505902 -0,31 14,85 -16,39 
103  jul 0 4.499587 -0,95 -2,66 -9,33 
104  agust 0 4.487737 -0,57 -2,11 -22,23 
105  sept 0 4.481872 1,57 -3,53 0,51 
106  okt 0 4.469350 2,27 4,83 10,86 
107  nov 0 4.471067 0,78 -15,50 36,11 
108  des 0 4.464643 3,37 8,78 19,76 
109 2004 jan 0 4.467746 -0,88 7,47 -10,63 
110  feb 0 4.457830 0,07 -21,03 -16,73 
111  mar 0 4.453067 3,94 23,63 25,18 
112  apr 0 4.455161 -0,90 0,64 0,02 
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No. Tahun Bulan Krisis lnREER P.CD P. Ekspor  P. Impor 
     persen persen persen 

113  mei 0 4.436041 -1,65 17,16 -10,60 
114  jun 0 4.387760 -4,44 8,87 17,07 
115  jul 0 4.424847 -0,12 -1,47 -3,87 
116  agust 0 4.407207 0,03 1,28 -3,07 
117  sept 0 4.406963 -0,06 -2,07 15,09 
118  okt 0 4.409520 1,58 4,67 -2,12 
119  nov 0 4.401952 1,62 -15,94 -23,30 
120  des 0 4.378520 1,09 27,40 57,92 
121 2005 jan 0 4.397162 -0,63 -9,94 -0,15 
122  feb 0 4.387263 1,25 3,54 20,14 
123  mar 0 4.386517 -1,40 8,14 5,59 
124  apr 0 4.379022 1,11 -4,07 -9,61 
125  mei 0 4.388878 -4,99 13,31 12,68 
126  jun 0 4.395560 -2,16 -5,25 -7,83 
127  jul 0 4.390491 -4,89 -2,91 -0,42 
128  agust 0 4.362589 -3,19 -2,74 1,13 
129  sept 0 4.343286 -2,76 6,04 -6,16 
130  okt 0 4.452019 7,68 7,24 3,06 
131  nov 0 4.480287 1,82 -13,89 -17,98 
132  des 0 4.492785 4,46 17,21 25,20 
133 2006 jan 0 4.532707 1,02 -3,12 -7,48 
134  feb 0 4.556820 1,28 -1,07 9,67 
135  mar 0 4.561845 12,83 -0,97 17,65 
136  apr 0 4.573680 6,81 7,05 -9,41 
137  mei 0 4.550186 3,46 2,61 -2,34 
138  jun 1 4.526235 -9,45 6,55 6,28 
139  jul 0 4.553877 2,54 0,86 2,77 
140  agust 0 4.554298 2,11 3,35 -1,61 
141  sept 0 4.554719 0,85 5,78 -1,23 
142  okt 0 4.561427 -5,80 -9,24 -11,66 
143  nov 0 4.558603 4,22 0,91 52,33 
144  des 0 4.561949 2,42 13,52 -13,99 
145 2007 jan 0 4.583844 1,60 -11,82 -17,21 
146  feb 0 4.584151 5,60 0,37 0,47 
147  mar 0 4.564869 3,35 12,04 7,40 
148  apr 0 4.558498 4,42 -3,00 -2,66 
149  mei 0 4.584151 1,63 5,82 9,79 
150  jun 0 4.567261 1,62 -1,30 0,03 
151  jul 0 4.547753 1,88 1,50 3,37 
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No. Tahun Bulan Krisis lnREER P.CD P. Ekspor  P. Impor 
     persen persen persen 

152  agust 0 4.517868 -0,88 -0,77 4,04 
153  sept 0 4.519394 2,82 -4,93 -11,59 
154  okt 0 4.529476 2,42 8,65 2,79 
155  nov 0 4.493568 1,37 -3,64 13,02 
156  des 0 4.494239 3,69 6,54 -13,87 
157 2008 jan 0 4.485936 -1,62 6,21 33,64 
158  feb 0 4.502140 2,01 -6,71 -5,23 
159  mar 0 4.483793 3,26 8,80 7,60 
160  apr 0 4.474720 -0,37 -5,74 12,54 
161  mei 0 4.480967 -2,22 11,90 -6,92 
162  jun 0 4.503027 3,46 1,36 1,36 
163  jul 0 4.520592 1,87 -2,58 9,82 
164  agust 0 4.551242 -3,64 -3,41 -1,41 
165  sept 0 4.557030 -2,14 11,33 -4,39 
166  okt 1 4.516230 -11,43 -8,42 10,43 
167  nov 0 4.384648 -0,89 -13,28 -22,02 
168  des 0 4.404644 3,01 -8,56 -2,09 
169 2009 jan 0 4.420285 -1,49 -14,19 -19,42 
170  feb 0 4.381276 -0,60 5,80 -15,14 
171  mar 0 4.392596 8,46 11,32 18,85 
172  apr 0 4.446760 3,15 -5,62 -5,38 
173  mei 0 4.482098 2,42 16,68 11,04 
174  jun 0 4.493233 -0,62 2,92 15,24 
175  jul 0 4.502251 -0,27 -0,39 5,05 
176  agust 0 4.511958 0,91 6,27 -0,57 
177  sept 0 4.515683 8,43 -8,54 -24,00 
178  okt 0 4.546587 2,71 19,02 35,80 
179  nov 0 4.540632 2,04 -13,43 -13,19 
180  des 0 4.549763 0,40 29,43 16,83 
181 2010 jan 0 4.582618 5,23 -23,20 -2,25 
182  feb 0 4.576976 0,24 7,84 -2,06 
183  mar 0 4.588329 3,00 22,05 22,09 
184  apr 0 4.601463 9,41 -12,01 -3,90 
185  mei 0 4.601865 -5,08 3,14 -5,67 
186  jun 0 4.623010 2,32 5,04 9,09 
187  jul 0 4.629277 3,24 2,63 13,05 
188  agust 0 4.630545 3,20 9,49 -0,99 
189  sept 0 4.619665 6,44 -14,65 -24,57 
190  okt 0 4.596735 6,06 17,98 25,01 
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No. Tahun Bulan Krisis lnREER P.CD P. Ekspor  P. Impor 
     persen persen persen 

191  nov 0 4.602567 1,05 4,32 7,43 
192  des 0 4.607168 3,72 8,38 6,80 
193 2011 jan 0 4.600158 -0,91 -10,61 -12,92 
194  feb 0 4.605470 4,50 -4,31 -3,64 
195  mar 0 4.607867 6,11 17,14 24,41 
196  apr 0 4.603268 7,67 -3,58 -4,96 
197  mei 0 4.608764 3,77 11,80 2,58 
198  jun 0 4.610854 1,31 1,09 6,61 
199  jul 0 4.611649 2,52 -7,69 3,87 
200  agust 0 4.612344 1,60 10,54 -7,19 
201  sept 1 4.606669 -8,13 -9,74 -0,74 
202  okt 0 4.596936 -0,47 4,64 6,28 
203  nov 0 4.591477 -2,32 -4,79 0,77 
204  des 0 4.595221 -1,07 -0,35 4,10 
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Lampiran 4 

Hasil Pengolahan Data Statistik 

 

1. Hasil Output Pengolahan Data Statistik Untuk Periode Krisis dengan 

Penggunaan Nilai m=1 
 
Dependent Variable: KRISISTAHAP1  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/03/13   Time: 07:54   
Sample: 1995M01 2011M12   
Included observations: 204   
Convergence achieved after 7 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     LREER -8.581956 2.822207 -3.040867 0.0024 

PERTCAD -1.250064 0.318157 -3.929086 0.0001 
PERTEKS -0.140046 0.065801 -2.128329 0.0333 
PERTIMP 0.030779 0.027217 1.130895 0.2581 

C 33.06880 11.65313 2.837761 0.0045 
     
     McFadden R-squared 0.691473     Mean dependent var 0.083333 

S.D. dependent var 0.277065     S.E. of regression 0.140982 
Akaike info criterion 0.226013     Sum squared resid 3.955319 
Schwarz criterion 0.307339     Log likelihood -18.05329 
Hannan-Quinn criter. 0.258911     Restr. log likelihood -58.51454 
LR statistic 80.92250     Avg. log likelihood -0.088497 
Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 187      Total obs 204 

Obs with Dep=1 17    
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2. Hasil Output Pengolahan Data Statistik Untuk Periode Krisis dengan 

Penggunaan Nilai m=1,5 
 
Dependent Variable: KRISIST  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 06/25/13   Time: 15:29   
Sample: 1995M01 2011M12   
Included observations: 204   
Convergence achieved after 8 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     LREER -13.57434 4.897103 -2.771913 0.0056 

PERTCAD -1.302040 0.425589 -3.059386 0.0022 
PERTEKS -0.274795 0.130698 -2.102518 0.0355 
PERTIMP 0.078883 0.040190 1.962739 0.0497 

C 51.66471 19.25356 2.683385 0.0073 
     
     McFadden R-squared 0.760560     Mean dependent var 0.049020 

S.D. dependent var 0.216440     S.E. of regression 0.115163 
Akaike info criterion 0.142697     Sum squared resid 2.639226 
Schwarz criterion 0.224024     Log likelihood -9.555139 
Hannan-Quinn criter. 0.175595     Restr. log likelihood -39.90614 
LR statistic 60.70201     Avg. log likelihood -0.046839 
Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 194      Total obs 204 

Obs with Dep=1 10    
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3. Hasil Output Pengolahan Data Statistik Untuk Periode Krisis dengan 

Penggunaan Nilai m=2 
 
Dependent Variable: KRISISTAHAP6  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/03/13   Time: 07:58   
Sample: 1995M01 2011M12   
Included observations: 204   
Convergence achieved after 7 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     LREER -11.32535 3.741730 -3.026767 0.0025 

PERTCAD -0.893996 0.280441 -3.187826 0.0014 
PERTEKS -0.177645 0.094188 -1.886064 0.0593 
PERTIMP 0.053665 0.036204 1.482301 0.1383 

C 43.15735 14.91406 2.893735 0.0038 
     
     McFadden R-squared 0.674834     Mean dependent var 0.039216 

S.D. dependent var 0.194585     S.E. of regression 0.130612 
Akaike info criterion 0.156613     Sum squared resid 3.394860 
Schwarz criterion 0.237939     Log likelihood -10.97452 
Hannan-Quinn criter. 0.189511     Restr. log likelihood -33.75047 
LR statistic 45.55191     Avg. log likelihood -0.053797 
Prob(LR statistic) 0.000000    

     
     Obs with Dep=0 196      Total obs 204 

Obs with Dep=1 8    
     
      

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil Output Pengolahan Data Statistik Untuk Periode Krisis dengan 

Penggunaan Nilai m=2,5 
 

Dependent Variable: KRISISTAHAP7C  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/03/13   Time: 08:02   
Sample: 1995M01 2011M12   
Included observations: 204   
Convergence achieved after 7 iterations  
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Covariance matrix computed using second derivatives 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     LREER -6.419961 2.154467 -2.979838 0.0029 

PERTCAD -0.395261 0.140405 -2.815156 0.0049 
PERTEKS -0.087394 0.057912 -1.509097 0.1313 
PERTIMP 0.053557 0.029146 1.837544 0.0661 

C 23.08211 8.759186 2.635189 0.0084 
     
     McFadden R-squared 0.453201     Mean dependent var 0.024510 

S.D. dependent var 0.155006     S.E. of regression 0.142871 
Akaike info criterion 0.174899     Sum squared resid 4.062023 
Schwarz criterion 0.256226     Log likelihood -12.83972 
Hannan-Quinn criter. 0.207797     Restr. log likelihood -23.48163 
LR statistic 21.28381     Avg. log likelihood -0.062940 
Prob(LR statistic) 0.000278    

     
     Obs with Dep=0 199      Total obs 204 

Obs with Dep=1 5    
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5. Hasil Output Pengolahan Data Statistik Untuk Periode Krisis dengan 

Penggunaan Nilai m=3 
Dependent Variable: KRISISTAHAP7  
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 
Date: 07/03/13   Time: 08:00   
Sample: 1995M01 2011M12   
Included observations: 204   
Convergence achieved after 7 iterations  
Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
     
     LREER -6.712602 2.134614 -3.144645 0.0017 

PERTCAD -0.323708 0.139539 -2.319840 0.0203 
PERTEKS -0.088735 0.062302 -1.424268 0.1544 
PERTIMP 0.053804 0.031561 1.704777 0.0882 

C 24.05917 8.528910 2.820896 0.0048 
     
     McFadden R-squared 0.453599     Mean dependent var 0.019608 

S.D. dependent var 0.138989     S.E. of regression 0.131716 
Akaike info criterion 0.154485     Sum squared resid 3.452466 
Schwarz criterion 0.235811     Log likelihood -10.75745 
Hannan-Quinn criter. 0.187383     Restr. log likelihood -19.68783 
LR statistic 17.86076     Avg. log likelihood -0.052733 
Prob(LR statistic) 0.001314    

     
     Obs with Dep=0 200      Total obs 204 

Obs with Dep=1 4    
     
      

 

6. Uji Multikolinearitas 
 
 KRISIS LREER PERTCAD PERTEKS PERTIMP 

KRISIS  1.000000 -0.217033 -0.496302 -0.028544  0.008156 
LREER -0.217033  1.000000  0.067393  0.057618 -0.002696 

PERTCAD -0.496302  0.067393  1.000000 -0.001921  0.063222 
PERTEKS -0.028544  0.057618 -0.001921  1.000000  0.367791 
PERTIMP  0.008156 -0.002696  0.063222  0.367791  1.000000 

 

7. Nilai Term of Odds 
 

No. Variabel Nilai Koefisien Nilai Term of Odds 
1 LnREER -13,57434 782305,02 
2 Pertcad -1,302040 3,67 
3 Perteks -0,274795 1,31 
4 Pertimp 0,078883  1,08 

 


