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SARI 

 
Ulfa, Siti Aminah. 2011. Pengaruh Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku Bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Impor, Ekspor terhadap Kurs Rupiah/ Dollar 

Amerika Serikat pada Periode Januari 2006 sampai Maret 2010. Skripsi. Jurusan 

Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I. Drs. S.T. Sunarto, M.S. II. Prasetyo Ari Bowo, SE, M.Si.  

Kata Kunci : Kurs Rupiah/ Dollar AS, Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga      

SBI, Impor, Ekspor 

Kurs merupakan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang 

negara lain, yang digunakan untuk melakukan perdagangan internasional. Kurs 

rupiah terhadap dollar AS menunjukkan berapa rupiah yang dikeluarkan untuk 

mendapatkan 1 (satu) dollar AS. Kurs rupiah pada November 2008 mengalami 

depresiasi yang mengakibatkan perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil, ini 

karena dampak dari krisis keuangan global yang terjadi di Amerika Serikat. 

Adanya ketidakstabilan kurs rupiah/dollar AS sehingga dilakukan penelitian untuk 

menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhinya yaitu jumlah uang 

beredar, suku bunga SBI, impor, ekspor. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adakah jumlah uang beredar, suku bunga SBI, impor,ekspor secara 

bersama-sama maupun secara parsial berpengaruh terhadap kurs rupiah/dollar AS 

pada periode Januari 2006 sampai dengan Maret 2010.  

Data yang digunakan berupa data sekunder time series dengan kurun 

waktu Januari 2006 sampai Maret 2010 yang  berjumlah 51 observasi, data berasal 

dari SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) Bank Indonesia. Variabel 

terikat (Y) adalah Kurs rupiah/dollar Amerika Serikat sedangkan variabel bebas 

(X) adalah Jumlah Uang Beredar (JUB), Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia 

(SBI), impor, ekspor. Model yang digunakan adalah analisis regresi berganda 

dengan model semi log, dengan bentuk persamaan regresi Ordinary Least Squares 

Method (OLS), kemudian melakukan pengujian hipotesis dengan uji F dan uji t 

serta melakukan pengujian asumsi klasik untuk menghasilkan persamaan regresi 

yang bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimated). 

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh jumlah uang beredar, suku 

bunga SBI, impor, ekspor terhadap kurs rupiah/dollar AS pada Januari 2006 

sampai Maret 2010 secara bersama-sama maupun secara parsial dengan α < 0,05 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Probabilitas impor tidak signifikan terhadap 

kurs rupiah/dollar selama periode penelitian karena adanya krisis keuangan global 

pada tahun 2008 tidak menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Berdasarkan uji 

asumsi klasik bahwa tidak adanya masalah multikolinieritas, otokorelasi, 

heteroskedastisitas, dan model berdistribusi normal. Simpulan dari penelitian ini 

adalah jumlah uang beredar, suku bunga SBI dan impor mempunyai pengaruh 

positif, sedangkan ekspor mempunyai pengaruh negatif terhadap kurs 

rupiah/dollar AS dan signifikan kecuali variabel impor.  

Saran yang diajukan adalah pemerintah mempertahankan kebijakan dalam 

pengendalian jumlah uang beredar, pengendalian tingkat suku bunga SBI, 

meningkatkan jumlah ekspor dan menekan jumlah impor sehingga akan 

mendorong stabilitas pada kurs rupiah.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang Masalah 

Krisis keuangan global telah mengubah tatanan perekonomian Indonesia. 

Krisis ini yang berawal dari Amerika Serikat pada tahun 2007 yang semakin 

dirasakan dampaknya ke seluruh dunia termasuk negara berkembang pada tahun 

2008 (Laporan BI, 2008). Kinerja perekonomian Indonesia menurun karena 

adanya krisis keuangan global. Krisis keuangan global juga membawa dampak 

pada kondisi perekonomian Indonesia menjadi tidak stabil yang berpengaruh pada 

faktor ekonomi dan faktor non ekonomi. Faktor ekonomi antara lain inflasi, 

tingkat suku bunga, jumlah uang beredar, pendapatan nasional dan posisi neraca 

pembayaran internasional sedangkan faktor non ekonomi antara lain ketahanan 

nasional, politik, sosial budaya, dan keamanan (Atmadja, 2002). Di Indonesia, 

dampak krisis mulai terasa pada akhir tahun 2008 yaitu anjloknya ekspor dan kurs 

rupiah yang terdepresiasi (Laporan BI, 2008). Ketidakpastian perekonomian 

Indonesia sebagai dampak dari krisis keuangan AS memberikan peluang 

terjadinya capital outflow secara besar-besaran di pasar modal Indonesia.  

Pada prinsipnya berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, 

diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi, sistem keuangan, dan daya 

tahan perekonomian Indonesia. Dalam menstabilkan perekonomian, maka 

dilakukan berbagai kebijakan-kebijakan untuk mengontrol suatu perekonomian. 



2 

 

 

 

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah adalah kebijakan moneter dan kebijakan 

fiskal. Kebijakan moneter adalah sasaran kebijakan yang dicapai melalui 

pengaturan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan 

ekonomi yang menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta 

perpajakan (Nopirin, 1987:34-35). Kebijakan moneter untuk mengatur jumlah 

uang beredar, sedangkan kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan 

pendapatan dan belanja pemerintah. Permasalahan kurs sering dikaitkan pada 

kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ketat dan kebijakan moneter longgar 

(Nopirin, 1987:34). Pemerintah melakukan kebijakan moneter longgar jika 

perekonomian sedang resesi yaitu dengan menambah jumlah uang beredar di 

masyarakat sedangkan kebijakan moneter ketat yang dilakukan pemerintah jika 

perekonomian sedang booming yaitu dengan mengurangi jumlah uang beredar 

karena untuk meredam kenaikan harga.  

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 

lingkup hampir sama tetapi karena obyek dan periode waktu yang digunakan 

berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk saling melengkapi.  

Adwin Surja Atmadja (2002), penelitian ini berjudul analisa pergerakan 

nilai tukar rupiah  terhadap dollar Amerika setelah diterapkannya kebijakan sistem 

nilai tukar mengambang bebas di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis 

tentang hubungan berbagai variabel ekonomi yaitu tingkat inflasi, tingkat suku 

bunga, jumlah uang beredar, pendapatan nasional di Indonesia dan Amerika 
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Serikat, serta posisi neraca pembayaran internasional Indonesia, dalam 

mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika. Penelitian 

ini menggunakan analisis regresi dengan model penelitian  

Y = β0+β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ε. Dari analisis data diperoleh hasil 

bahwa hanya variabel jumlah uang beredar yang memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, 

sedangkan variabel – variabel yang lainnya tidak signifikan selama periode 

penelitian. Koefisien determinasi sebesar 32,5% mengindikasikan, bahwa 67,5% 

dari variabel terikatnya dipengaruhi oleh faktor–faktor selain faktor ekonomi yang 

dalam penelitian ini menjadi variabel bebas. Faktor–faktor lain tersebut bisa 

dikategorikan dalam faktor ekonomi lainnya maupun faktor-faktor non ekonomi. 

Wahyu Ario Pratomo (2005), penelitian ini berjudul exchange rate of 

Indonesia: does Rupiah overshoot?. Penelitian ini membahas tentang sifat 

hubungan antara nilai tukar dan fundamental makroekonomi dan mengetahui 

apakah rupiah stabil atau tidak setelah liberalisasi keuangan pada tahun 1998 

ketika pemerintah menerapkan sistem nilai tukar mengambang bebas. Variabel 

yang digunakan adalah nilai tukar triwulanan, ukuran penghasilan Produk 

Domestik Bruto triwulanan, jumlah uang beredar (M2) triwulan, tingkat suku 

bunga deposito triwulan, IHK (indeks harga konsumen) kuartalan. Menggunakan 

metode OLS (metode kuadrat terkecil) dan semua data dinyatakan dalam 

logaritma kecuali variabel suku bunga. Kesimpulan dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa nilai tukar dan fundamental makroekonomi berkointegrasi 

dalam jangka panjang dan nilai rupiah yang stabil setelah liberalisasi keuangan. 
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JUB dan suku bunga deposito signifikan terhadap nilai tukar dalam jangka pendek 

atau jangka panjang. Oleh karena itu, lembaga moneter Indonesia harus 

memperhatikan kedua variabel untuk menstabilkan nilai tukar.  

Tri Wibowo dan Hidayat Amir (2005), penelitian ini berjudul faktor-faktor 

yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Penelitian ini terfokus pada identifikasi 

variabel-variabel penentu besarnya nilai tukar rupiah serta pemilihan model yang 

terbaik untuk perkiraan nilai tukar rupiah di masa yang akan datang. Variabel 

yang digunakan yaitu nilai kurs Rupiah/ US$ bulanan, WPI Indonesia dan USA 

bulanan, jumlah uang beredar bulanan, PDB riil, tingkat suku bunga, neraca 

perdagangan. Hasil penelitiannya bahwa variabel yang mempengaruhi nilai tukar 

rupiah terhadap dollar Amerika adalah selisih pendapatan riil Indonesia dan 

Amerika, selisih inflasi Indonesia dan Amerika, selisih tingkat suku bunga 

Indonesia dan Amerika serta nilai tukar rupiah terhadap US$ satu bulan 

sebelumnya (lag-1). Selisih jumlah uang beredar (M1) Indonesia dan Amerika 

belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah.  

Triyono (2008), penelitian ini berjudul analisis perubahan kurs rupiah 

terhadap dollar Amerika. Variabel yang digunakan adalah JUB, inflasi, suku 

bunga SBI dan impor, pada kurs rupiah terhadap dollar AS. Model yang 

digunakan adalah Eror Correction Model (ECM) dengan persamaan 

 Log kurst = β0+β1LogJUBt+β2INFt+β3SBIt+β4LogMt+Ut. Hasil penelitian 

ditemukan bahwa berdasarkan hasil estimasi regresi ECM dan analisis jangka 

panjang variabel inflasi, suku bunga SBI, dan impor mempunyai pengaruh yang 
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signifikan pada α = 0,05 dengan arah positif terhadap kurs sedangkan variabel 

JUB mempunyai pengaruh dengan arah negatif terhadap kurs pada α = 0,05.  

Wen-jen Hsieh (2009), penelitian ini berjudul study of the behavior of the 

Indonesian rupiah/US dollar exchange rate and policy implications. Variabel 

yang digunakan adalah nilai tukar, M2, GDP riil, call money rate, dan tingkat 

inflasi dengan menggunakan data triwulanan dari tahun 1997-2007. Model yang 

digunakan ada empat yaitu model PPP (Purchasing Power Parity), model UIP 

(Uncovered Interest Parity), model moneter, model Mundell-Fleming. Hasil 

penelitiannya yaitu berdasarkan nilai R2, tanda koefisien dan signifikan, model 

moneter menunjukkan hasil yang terbaik dalam menganalisis perilaku nilai tukar. 

Dalam model moneter, nilai tukar nominal mempunyai hubungan positif dengan 

jumlah uang beredar, tingkat bunga dan tingkat inflasi tetapi mempunyai 

hubungan negatif dengan output riil.  

Grisvia Agustin (2009), penelitian ini berjudul analisis paritas daya beli 

pada kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat periode September 1997 – 

Desember 2007 dengan  menggunakan metode error correction model. Variabel 

yang digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagai 

variabel terikat. Variabel bebasnya adalah rasio dari tingkat harga di Indonesia 

dan AS, selisih tingkat bunga di Indonesia dan AS, jumlah uang beredar (M2) 

Indonesia, cadangan devisa di Indonesia, total nilai ekspor Indonesia, total nilai 

impor Indonesia. Metode yang digunakan adalah model ECM (error correction 

model) dengan bantuan software Econometric Views versi 3.0. Hasil penelitiannya 

adalah dari hasil uji F didapatkan bahwa variabel rasio tingkat harga, selisih 
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tingkat bunga, jumlah uang beredar, cadangan devisa, total nilai ekspor dan total 

nilai impor secara bersama mempunyai pengaruh terhadap nilai tukar rupiah per 

dolar Amerika Serikat. Secara parsial (uji t) variabel rasio tingkat harga antara 

Indonesia dan Amerika Serikat mempunyai pengaruh yang signifikan dan 

berhubungan positif, variabel selisih tingkat bunga mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan berhubungan negatif, variabel M2 mempunyai pemgaruh yang 

signifikan dengan arah positif, variabel cadangan devisa mempunyai pengaruh 

yang signifikan dan berhubungan negatif, variabel total nilai impor berpengaruh 

signifikan dan mempunyai hubungan yang positif dan variabel total nilai ekspor 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah per dolar 

Amerika Serikat.  

Andry Prasmuko dan Donni Fajar Anugrah (2010), penelitian ini berjudul 

dampak krisis keuangan global terhadap perekonomian daerah. Varibel yang 

digunakan adalah konsumsi, investasi, ekspor, impor, inflasi, GDP dan kurs 

rupiah/US dollar. Hasil penelitiannya adalah dampak krisis keuangan global 

berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah melalui jalur perdagangan 

dengan luar negeri (ekspor-impor). Dari hasil simulasi diperoleh bahwa konsumsi 

dan investasi relatif tetap nilai tukar rupiah terdepresiasi terhadap US dollar, 

sementara ekspor dan impor langsung merespon perubahan nilai tukar, inflasi 

meningkat ketika rupiah terdepresiasi.  

Kurs merupakan nilai mata uang suatu negara dengan nilai mata uang 

negara lain, yang digunakan untuk melakukan perdagangan internasional. Kurs 

rupiah terhadap dollar AS menunjukkan berapa rupiah yang dikeluarkan untuk 
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mendapatkan 1 (satu) dollar AS. Sistem kurs yang diterapkan di Indonesia saat ini 

adalah sistem kurs mengambang bebas, sistem ini dimulai pada bulan Agustus 

1998 (Atmadja, 2002). Sistem kurs mengambang bebas merupakan sistem kurs 

yang ditentukan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah dan 

disesuaikan secara terus-menerus sesuai dengan kondisi penawaran dan 

permintaan dari mata uang tersebut (Madura, 2006:222). Kurs yang berfluktuatif 

akan mengalami apresiasi atau depresiasi. Apresiasi yaitu nilai mata uang 

domestik mengalami peningkatan terhadap nilai mata uang asing sedangkan 

depresiasi yaitu nilai mata uang domestik mengalami penurunan terhadap nilai 

mata uang asing. Pada tahun 2007 kurs rupiah terhadap dollar AS bergerak stabil. 

Kestabilan kurs rupiah terhadap dollar AS tersebut didukung oleh fundamental 

makroekonomi domestik yang semakin membaik di tengah perkembangan 

ekonomi dan pasar keuangan global yang bergejolak, tetapi pada saat tahun 2008 

yang dikenal sebagai krisis keuangan global, kurs rupiah terhadap dollar AS 

mengalami trend depresiasi atau melemah, kondisi pasokan valas di dalam negeri 

yang semakin terbatas, kemudian berlanjutnya pelemahan ekonomi global dan 

turunnya harga-harga komoditi telah menekan ekspor Indonesia yang berdampak 

pada menurunnya kinerja neraca pembayaran dan kurs (Laporan BI, 2008). 

Kondisi perekonomian yang diharapkan adalah kurs rupiah yang stabil dan 

mengalami apresiasi.  
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Tabel 1.1: Pergerakan Kurs Rupiah/Dollar AS Tahun 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia), 2008 

Berdasarkan data tersebut bahwa kurs rupiah/dollar AS mengalami 

depresiasi pada triwulan IV yaitu sebesar Rp 12.151. Hal ini terjadi karena adanya 

masalah ekonomi yaitu krisis keuangan global tahun 2008 sehingga melemahnya 

perekonomian Indonesia. Kurs sebagai faktor ekonomi yang sangat berpengaruh 

pada perekonomian sehingga kurs yang terdepresiasi mengakibatkan indikator 

makro yang lain menjadi  tidak stabil. Grafik di bawah ini menjelaskan mengenai 

pergerakan kurs rupiah/dollar AS.  

 

Grafik 1.1. Pergerakan Kurs Rupiah/Dollar AS Tahun 2008 
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Berdasarkan grafik perkembangan kurs tahun 2008, terlihat bahwa kurs 

rupiah berfluktuatif dan pada November 2008 kurs rupiah mengalami trend 

terdepresiasi akibat dari adanya krisis keuangan global yang terjadi di Amerika 

Serikat. Berdasarkan data dan hasil penelitian terdahulu dimana masih 

menunjukkan hasil yang kontradiktif, maka peneliti tertarik untuk menelaah lebih 

lanjut mengenai kurs rupiah/ dollar AS. Oleh karena itu, dalam skripsi ini peneliti 

mengambil judul “PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR (JUB), SUKU 

BUNGA SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI), IMPOR, EKSPOR 

TERHADAP KURS RUPIAH/DOLLAR AMERIKA SERIKAT PERIODE 

JANUARI 2006 SAMPAI MARET 2010”.  

 

1.2 . Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka pertanyaan yang akan menjadi 

fokus pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah jumlah uang beredar (JUB), suku bunga sertifikat bank Indonesia 

(SBI), impor, ekspor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010? 

2. Apakah jumlah uang beredar (JUB) berpengaruh signifikan terhadap kurs 

rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010? 

3. Apakah suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) berpengaruh signifikan 

terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 

2010? 
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4. Apakah impor berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada 

periode Januari 2006 sampai Maret 2010? 

5. Apakah ekspor berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada 

periode Januari 2006 sampai Maret 2010? 

 

1.3 . Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah di atas, maka 

tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah jumlah uang beredar (JUB), suku bunga sertifikat 

bank Indonesia (SBI), impor, ekspor secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai 

Maret 2010. 

2. Untuk mengetahui apakah jumlah uang beredar (JUB) berpengaruh signifikan 

terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 

2010. 

3. Untuk mengetahui apakah suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) 

berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 

2006 sampai Maret 2010. 

4. Untuk mengetahui apakah impor berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah/ 

dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010. 

5. Untuk mengetahui apakah ekspor berpengaruh signifikan terhadap kurs 

rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010. 
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1.4 . Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuan akademis yang diperoleh selama 

kuliah, khususnya mencoba menganalisis tentang kurs rupiah/ dollar AS. 

 

1.4.2 Kegunaan praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak-

pihak yang terkait yaitu Pemerintah, masyarakat dan perguruan tinggi. Bagi 

Pemerintah, dengan diketahuinya dampak dari kurs rupiah/ dollar AS yang dapat 

mempengaruhi perekonomian Indonesia, maka hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah selaku 

pengambil kebijakan dalam menentukan arah dan strategi pembangunan 

selanjutnya, khususnya dalam mengatasi masalah-masalah moneter. Bagi 

Masyarakat  yaitu masyarakat dalam hal ini antara lain para investor, importir, 

eksportir agar memperhatikan perubahan-perubahan kurs rupiah/ dollar AS  dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Bagi Perguruan Tinggi, hasil penelitian ini dapat 

digunakan untuk menambah referensi bagi perguruan tinggi sehingga dapat 

memberikan informasi kemungkinan dilakukannya penelitian selanjutnya. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Kurs Rupiah/ Dollar AS 

2.1.1. Pengertian kurs  

Beberapa pengertian kurs dikemukakan oleh beberapa tokoh antara lain, 

menurut Eachern (2000:75) kurs atau exchange rate mengukur harga suatu mata 

uang atas dasar mata uang yang lain. Semakin besar permintaan atas suatu mata 

uang atau semakin kecil penawarannya, maka semakin tinggi pula exchange rate-

nya. Exchange rate mempengaruhi harga barang impor, sehingga mempengaruhi 

arus perdagangan luar negeri.  

Menurut Todaro (2000:247) kurs adalah suatu tingkat, tarif, harga dimana 

Bank Sentral bersedia menukar mata uang dari suatu negara dengan mata uang 

dari negara-negara lain.  

Kurs merupakan harga dari mata uang luar negeri. Kurs rupiah terhadap 

dollar AS memainkan peranan sentral dalam perdagangan internasional, karena 

kurs rupiah terhadap dollar AS memungkinkan kita untuk membandingkan semua 

harga barang dan jasa yang dihasikan berbagai negara (Triyono, 2008).  

Dapat disimpulkan bahwa kurs adalah harga dari satu mata uang dalam 

mata uang yang lain dan menunjukkan berapa rupiah yang diperlukan untuk 

mendapatkan satu dollar AS.  
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2.1.2. Sistem kurs 

Tujuan sistem kurs adalah mempermudah perdagangan dan keuangan 

Internasional. Menurut Madura (2006: 220-229), Sistem kurs dapat dikategorikan 

dalam beberapa jenis berdasarkan pada seberapa kuat tingkat pengawasan 

pemerintah pada kurs, yaitu: 

1. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate system) adalah kurs mata uang dibuat 

konstan ataupun hanya diperbolehkan berfluktuasi dalam kisaran yang sempit. 

Apabila kurs mulai berfluktuasi terlalu besar maka pemerintah akan 

melakukan intervensi untuk menjaga agar fluktuasi tetap berada pada kisaran 

yang diinginkan. Keuntungan sistem kurs tetap yaitu pada kondisi dimana 

kurs dibuat tetap, sebuah perusahaan internasional dapat melakukan kegiatan 

bisnisnya tanpa perlu khawatir terhadap perubahan nilai mata uang di 

kemudian hari. Kelemahannya yaitu adanya risiko bahwa pemerintah akan 

melakukan perubahan nilai mata uang secara mendadak, dan dari sisi makro 

sistem kurs tetap dapat membuat kondisi ekonomi sebuah negara menjadi 

sangat tergantung dari kondisi ekonomi negara lain. 

2. Sistem kurs mengambang bebas (freely floating exchange rate system) adalah 

kurs ditentukan sepenuhnya oleh pasar tanpa intervensi dari pemerintah. Pada 

kondisi kurs yang mengambang, kurs akan disesuaikan secara terus-menerus 

sesuai dengan kondisi penawaran dan permintaan dari mata uang tersebut. 

Keuntungan dari sistem ini yaitu kondisi ekonomi suatu negara akan lebih 

terlindungi dari kondisi ekonomi di negara lain. Kelemahannya tidak 

memerlukan campur tangan dari pemerintah.  
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3. Sistem kurs mengambang terkendali (managed float exchange rate system), 

sistem ini berada pada sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang bebas. 

Fluktuasi kurs dibiarkan mengambang dari hari ke hari dan tidak ada batasan-

batasan resmi, pada kondisi tertentu pemerintah sewaktu-waktu dapat 

melakukan intervensi untuk menghindarkan fluktuasi yang terlalu jauh dari 

mata uangnya.  

4. Sistem kurs terikat (pegged exchange rate syatem), dimana mata uang lokal 

mereka diikatkan nilainya pada sebuah valuta asing atau pada sebuah jenis 

mata uang tertentu. Nilai mata uang lokal akan mengikuti fluktuasi dari nilai 

mata uang yang dijadikan ikatan tersebut. Mata uang yang telah diikat pada 

valuta asing tidak dapat diikat lagi pada mata uang yang lain. Bila telah diikat 

dengan dolar AS maka mata uang tersebut harus mengikuti pergerakan dolar 

AS terhadap mata uang lain. Karena suatu negara tidak dapat mengikatkan 

mata uangnya terhadap seluruh mata uang lain, maka negara tersebut akan 

terpengaruh oleh pergerakan mata uang lain terhadap mata uang yang menjadi 

ikatannya. 

 

2.1.3. Jenis-jenis kurs 

Menurut Herlambang, dkk (2002:276) menyimpulkan bahwa kurs 

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

menunjukkan harga relatif mata uang dari dua negara, contoh: mata uang asing 

per 1 (satu) mata uang domestik. Kurs riil menunjukkan harga relatif barang dari 

dua negara dan tingkat ukuran suatu barang dapat di perdagangkan antar negara, 
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contoh: kurs riil yang apresiasi di Indonesia berarti akan meningkatkan ekspor dan 

menurunkan impor.  

Menurut Mankiw (2006:128-131) ketika orang-orang mengacu pada kurs 

diantara kedua negara, maka mengartikannya sebagai kurs nominal. Kurs nominal 

adalah tingkat di mana orang-orang memperdagangkan mata uang suatu negara 

untuk mata uang negara lain, sedangkan kurs riil menyatakan tingkat dimana 

orang-orang memperdagangkan barang-barang dari suatu negara untuk barang-

barang dari negara lain. Faktor-faktor penentu kurs riil antara lain, kurs riil terkait 

dengan ekspor netto, apabila kurs riil lebih rendah barang-barang domestik relatif 

lebih murah dibanding barang-barang luar negeri dan ekspor netto lebih besar. 

Neraca perdagangan harus sama dengan arus modal keluar netto yang sama 

dengan tabungan dikurangi investasi.  

Kurs didasari dua konsep yaitu pertama, konsep nominal merupakan 

konsep untuk mengukur perbedaan harga mata uang yang menyatakan berapa 

jumlah mata uang suatu negara yang diperlukan guna memperoleh sejumlah mata 

uang dari negara lain. Kedua yaitu konsep riil yang dipergunakan untuk mengukur 

daya saing komoditi ekspor suatu negara di pasaran internasional (Halwani, 

2005:157).  

 

2.1.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs 

Perubahan dalam permintaan dan penawaran suatu valuta, akan 

menyebabkan perubahan dalam kurs valuta yang disebabkan oleh banyak faktor, 

antara lain: (Sukirno, 2004:402) 
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1) Perubahan dalam cita rasa masyarakat 

Perubahan cita rasa masyarakat akan mengubah corak konsumsi atas barang-

barang yang di produksikan di dalam negeri maupun yang di impor. Perbaikan 

kualitas barang di dalam negeri akan menaikkan ekspor dan menurunkan 

impor, sebaliknya perbaikan kualitas barang impor akan menyebabkan 

keinginan masyarakat untuk mengimpor semakin bertambah. Perubahan ini 

akan mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. 

2) Perubahan harga barang ekspor dan impor 

Barang-barang yang ada di dalam negeri, jika dijual dengan harga murah 

maka akan menaikkan ekspor dan jika harganya naik maka akan mengurangi 

ekspor. Pengurangan harga impor, akan menaikkan jumlah barang impor dan 

kenaikan harga barang impor akan mengurangi jumlah impor. Dengan 

demikian perubahan harga barang ekspor dan impor akan menyebabkan 

perubahan dalam penawaran dan permintaan mata uang negara tersebut.  

3) Kenaikan harga/ inflasi 

Bahwa inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs pertukaran valuta 

asing. Inflasi cenderung akan menurunkan nilai suatu valuta asing. Inflasi 

menyebabkan harga-harga di dalam negeri lebih mahal dibanding dengan 

harga barang di luar negeri sehingga inflasi yang tinggi akan menambah 

impor, dan menyebabkan permintaan atas valuta asing bertambah. Inflasi 

menyebabkan harga barang ekspor lebih mahal, sehingga akan mengurangi 
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ekspor, ini menyebabkan penawaran valuta asing berkurang maka harga valuta 

asing akan bertambah.  

4) Perubahan suku bunga 

Suku bunga yang rendah akan menyebabkan modal dalam negeri mengalir ke 

luar negeri dan pada suku bunga yang tinggi akan menyebabkan capital 

inflow. Jika lebih banyak modal yang mengalir ke suatu negara, permintaan 

atas mata uang akan bertambah dan nilai mata uang tersebut akan menguat. 

Nilai mata uang suatu negara akan merosot, jika banyak modal yang dialirkan 

ke luar negeri karena suku bunga yang ada di luar negeri lebih tinggi daripada 

suku bunga di dalam negeri.  

5) Pertumbuhan ekonomi 

Efek yang diakibatkan oleh kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya 

tergantung pada corak pertumbuhan ekonomi yang berlaku. Apabila kemajuan 

itu disebabkan karena perkembangan ekspor, maka permintaan mata uang 

rupiah akan bertambah lebih cepat dari penawarannya dan nilai mata uang 

rupiah akan naik. Tetapi, apabila kemajuan tersebut menyebabkan impor lebih 

berkembang daripada ekspor, maka penawaran mata uang rupiah lebih cepat 

bertambah dari permintaannya dan akan menyebabkan nilai mata uang rupiah 

melemah.  

Menurut dasar pikiran ekonomi Keynes dalam buku ekonomi moneter 

(Nopirin, 1987:173), faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan 

penawaran kurs valuta asing yaitu pendapatan, harga, dan tingkat bunga. Makin 

tinggi tingkat pertumbuhan, makin besar kemungkinan untuk impor yang berarti 
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makin besar pula permintaan akan valuta asing. Jika kurs valuta asing cenderung 

naik, maka nilai mata uang domestik akan turun. Demikian juga inflasi, akan 

menyebabkan impor naik dan ekspor turun yang akan mengakibatkan kurs valuta 

asing naik dan kurs rupiah turun. Kenaikan tingkat bunga dalam negeri akan 

cenderung menarik modal asing untuk masuk dari luar negeri (capital inflow). Hal 

ini menyebabkan kurs valuta asing akan turun karena nilai mata uang domestik 

naik secara relatif terhadap valuta asing. Untuk itu semua kegiatan ekonomi dan 

kebijakan pemerintah (moneter dan fiskal) yang mempengaruhi pendapatan, 

harga, serta tingkat bunga secara tidak langsung akan mempengaruhi kurs.  

 

2.2. Jumlah Uang Beredar (JUB) 

2.2.1. Pengertian jumlah uang beredar 

Uang adalah stok aset yang dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi 

(Herlambang, dkk. 2002:114). Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan 

segera digunakan untuk melakukan transaksi (Mankiw, 2006:76). Uang beredar 

(M2) meliputi mata uang dalam peredaran, uang giral, uang kuasi. Uang kuasi 

terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening/tabungan valas milik 

swasta domestik (Sukirno, 2004:281).  

 Jumlah uang yang tersedia disebut jumlah uang beredar (money supply), 

dalam perekonomian yang menggunakan uang komoditas, jumlah uang beredar 

adalah jumlah dari komoditas itu dan pemerintah mengendalikan jumlah uang 

beredar (Mankiw, 2006:79). 
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Menurut Nopirin (1992:170), meskipun secara umum dapat dikatakan 

bahwa jumlah uang beredar (JUB) dapat ditentukan secara langsung oleh Bank 

Sentral tanpa mempersoalkan hubungannya dengan uang primer, namun pada 

kenyataannya JUB pada suatu periode merupakan hasil perilaku dari Bank 

Sentral, Bank Umum (termasuk lembaga keuangan bukan bank), masyarakat 

secara bersama-sama. Faktor utama yang mempengaruhi jumlah uang adalah 

cadangan minimum tetapi hasil seluruhnya terhadap jumlah uang masih 

tergantung pada sikap masyarakat. Jadi Bank Sentral tidak begitu mudah untuk 

mengatur JUB karena ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut 

Herlambang, dkk (2002:116) menyimpulkan karena uang merupakan stok aset 

yang dipakai untuk transaksi, maka jumlah uang adalah jumlah aset. Aset yang 

pertama dikenal sebagai karensi yaitu sejumlah uang kertas dan logam yang 

beredar. Karensi biasanya dipakai sebagai alat tukar, dan aset yang kedua yaitu 

berbentuk tabungan.  

2.2.2. Permintaan dan penawaran uang 

1) Permintaan Uang  

Secara teoritis ada 2 (dua) pendekatan terhadap permintaan uang yaitu 

Klasik dan Keynes. Secara Klasik (Teori kuantitas), bahwa orang memegang uang 

untuk membeli barang dan jasa, makin banyak transaksi berarti makin banyak 

uang yang diperlukan. Hubungan ini dinyatakan dalam persamaan: (Herlambang, 

dkk. 2002: 117-119). 

 

 



20 

 

 

 

M x V = P x Y ……………………………………………………………..  (2.2) 

Dimana:  

M (money)   :  uang yang diminta 

V (velocity) : perputaran, berapa kali setiap rupiah (lembar/ koin) berputar dalam 

perekonomian. 

P (price)      : tingkat indek harga yang berlaku bagi perekonomian. 

Y (output)   : tingkat pendapatan/jumlah transaksi yang berlaku.  

Orang memegang uang untuk membeli barang dan jasa. Semakin besar 

kebutuhan bertransaksi, semakin banyak uang yang mereka pegang. Jadi, 

kuantitas uang dalam perekonomian sangat erat kaitannya dengan jumlah dollar 

yang dipertukarkan dalam transaksi. Menurut Keynes, permintaan uang 

didasarkan 3 (tiga) motif yaitu motif transaksi adalah motif yang mendasari 

permintaan uang untuk keperluan aktivitas sehari-hari dari unit ekonomi. 

Permintaan uang cenderung akan naik (M1), jika pola pembayaran secara umum 

meningkat. Motif berjaga-jaga adalah motif yang mendasari permintaan uang 

untuk mengantisipasi fluktuasi dari aktivitas ekonomi, esensi dari motif ini adalah 

adanya faktor ketidakpastian di masa datang, sedangkan motif spekulasi adalah 

merujuk pada perkembangan aset alternatif atau ketidakpastian risiko sehingga 

dimungkinkan untuk memperoleh laba atau rugi.  

Teori kuantitas uang menyatakan bahwa Bank Sentral yang mengawasi 

jumlah uang beredar, memiliki kendali tertinggi atas tingkat inflasi. Jika Bank 

Sentral mempertahankan jumlah uang beredar tetap stabil, tingkat harga akan 
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stabil. Jika Bank Sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan cepat, maka 

tingkat harga akan meningkat dengan cepat (Mankiw, 2006:82). 

Menurut Eachern (2000:302-315), permintaan uang adalah suatu 

hubungan antara banyaknya uang yang ingin dipegang orang dan tingkat suku 

bunga. Untuk mencapai tingkat bunga tetap stabil selama ekspansi ekonomi, 

jumlah uang beredar harus tumbuh pada tingkat yang sama dengan permintaan 

uang. Demikian juga, agar tingkat bunga tetap stabil selama kontraksi ekonomi, 

jumlah uang beredar harus turun pada tingkat yang sama dengan penurunan 

permintaan uang. Jadi, agar otoritas moneter dapat mempertahankan tingkat 

bunga pada tingkat tertentu, jumlah uang beredar harus meningkat selama periode 

ekspansi dan menurun selama periode kontraksi.  

2) Penawaran Uang  

Menurut Herlambang, dkk (2002:129), penawaran uang diartikan jumlah 

uang yang tersedia dalam perekonomian. Dalam ekonomi modern, penawaran 

uang ditentukan oleh Bank Sentral melalui uang dasar (uang yang dicetak BI, 

merupakan jumlah rupiah yang dipegang publik sebagai karensi), bank umum 

melalui rasio cadangan deposito, masyarakat melalui rasio karensi deposito 

(jumlah karensi/uang tunai yang dipegang sebagai fraksi dari deposito).  

Menurut Sukirno (2005:143), yang dimaksud dengan penawaran uang atau 

uang yang beredar adalah jumlah uang yang tersedia dalam perekonomian dan 

dapat digunakan untuk membiayai transaksi-transaksi yang dilakukan dalam 

masyarakat. Dalam analisis makroekonomi yang terutama diperhatikan adalah 2 

(dua) konsep dari penawaran uang yaitu M1 dan M2. Penawaran uang dalam 
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pengertian yang sempit (M1), meliputi uang kertas dan uang logam yang ada 

dalam peredaran (uang kartal), dan tabungan giral dalam bank-bank 

umum/perdagangan sedangkan M2 yaitu pengertian penawaran uang yang lebih 

luas, meliputi M1 dan ditambah dengan tabungan masyarakat yang di depositokan 

dalam bank.  

 

2.3. Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 

2.3.1. Pengertian suku bunga  

Bunga atau interest adalah sejumlah uang yang di bayarkan oleh peminjam 

kepada pemberi pinjaman. Tingkat bunga adalah bunga per tahun sebagai 

persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Jadi, jumlah uang yang dipinjamkan 

akan meningkat sejalan dengan kenaikan tingkat bunga, jika diasumsikan yang 

lain bersifat konstan (Eachern, 2000:138).  

Bunga adalah pembayaran yang dilakukan untuk penggunaan uang. Suku 

bunga adalah harga yang dibayar untuk meminjam uang, diukur dalam dollar per 

tahun yang dibayar per dollar yang dipinjam atau dalam % per tahun (Samuelson 

dan Nordhaus, 2004:190). Tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan 

masa kini dan masa depan. Para ekonom menyebutkan tingkat bunga yang dibayar 

bank sebagai tingkat bunga nominal (nominal interest rate) dan kenaikan daya 

beli masyarakat sebagai tingkat bunga riil (real interest rate) (Mankiw, 2006:89).  

2.3.2. Penentu tingkat suku bunga 

Menurut Supranto (2004:265-266), bagi suatu peminjam modal tingkat 

suku bunga merupakan “cost of financing”, bagi investor tingkat suku bunga 
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merupakan harga yang harus dibayar bagi dana yang di investasikan. Banyak 

faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga yaitu kekuatan pasar yang 

ditentukan oleh penawaran dan permintaan (supply and demand), tingkat inflasi, 

preferensi waktu, pajak dan tingkat risiko. Setiap investor apa pun jenis 

investasinya, selalu mengharapkan agar uang/ dana yang ditanam menjadi 

berkembang karena memperoleh bunga (interest). Jika terjadi inflasi, jumlah uang 

yang diterima daya belinya akan berkurang. Jadi bunga yang diterima harus sudah 

memperhitungkan tingkat inflasi. Risiko yang timbul disebabkan adanya 

ketidakpastian di masa depan tentang naik turunya suku bunga terutama suku 

bunga SBI, yang sebagai suku bunga acuan, dan pengetatan uang yang dilakukan 

Bank Indonesia.  

2.3.3. Teori suku bunga 

1. Teori preferensi likuiditas adalah model dasar dari penentuan tingkat bunga. 

Teori ini menganggap jumlah uang beredar dan tingkat harga sebagai variabel 

eksogen dan mengasumsikan bahwa tingkat bunga disesuaikan untuk 

menyeimbangkan penawaran dan permintaan terhadap keseimbangan uang 

riil. Teori ini menunjukkan bahwa kenaikan jumlah uang beredar akan 

mengurangi tingkat bunga. Pengetatan kebijakan moneter menyebabkan 

naiknya tingkat bunga nominal pada jangka pendek dan turunnya tingkat 

bunga nominal pada jangka panjang (Mankiw, 2006: 298).  

2. Menurut teori Klasik tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi 

tingkat bunga makin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. 

Artinya pada tingkat bunga yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih terdorong 
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mengurangi pengeluaran untuk konsumsi guna menambah tabungan. (Nopirin, 

1992:70). Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari loanable 

funds (dana investasi).  

3. Teori Keynes menyatakan bahwa tingkat bunga merupakan suatu fenomena 

moneter, artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan 

uang (ditentukan dalam pasar uang). Uang akan mempengaruhi kegiatan 

ekonomi, sepanjang uang mempengaruhi tingkat bunga (Nopirin, 1992:90). 

Menurut Keynes dalam buku Makroekonomi Modern, Sukirno (2005:404). 

Hubungan suku bunga dengan permintaan uang berkebalikan yaitu ketika 

suku bunga tinggi, permintaan uang semakin kecil dan ketika suku bunga 

rendah, permintaan uang akan semakin meningkat. Setiap individu 

mempunyai persepsi yang tersendiri mengenai apa yang dinamakan sebagai 

suku bunga normal yaitu suku bunga yang menurut ekspektasinya akan 

berlaku di masa akan datang.  

2.3.4. Sertifikat bank Indonesia (SBI) 

Tingkat suku bunga diukur dengan menggunakan suku bunga yang 

ditentukan oleh Bank Indonesia selaku penguasa moneter melalui Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI). Besar kecilnya suku bunga sangat tergantung dari kondisi makro 

yang berkembang di Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah surat 

berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang 

berjangka waktu pendek (1-3 bulan) dengan sistem diskonto/bunga. SBI 

merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk 

mengontrol kestabilan nilai rupiah. Pada saat menjual SBI, Bank Indonesia dapat 
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menyerap kelebihan uang primer yang beredar. Tingkat suku bunga yang berlaku 

pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan sistem 

lelang (Laporan Tahunan BI, 2005).  

Peredaran uang yang terlalu banyak di masyarakat akan mengakibatkan 

masyarakat cenderung membelanjakan uangnya yang pada akhirnya bisa 

berdampak pada kenaikan harga-harga barang, yang salah satunya sebagai  faktor 

pemicu inflasi. Menaikkan suku bunga SBI, yang berarti bank–bank dan lembaga 

keuangan akan terdorong untuk membeli SBI. Adanya bunga yang tinggi dalam 

SBI membuat bank dan lembaga keuangan menikmatinya, ini akan memberikan 

tingkat bunga yang lebih tinggi untuk produknya. Bunga yang tinggi akan 

berdampak pada alokasi dana investasi bagi para investor. Salah satu sifat tingkat 

bunga adalah mudah berubah-ubah, yang terjadi dalam kurun waktu yang relatif 

singkat dan berjangka waktu pendek. Tingkat bunga jangka panjang relatif kurang 

berfluktuatif (Permana, 2009). 

2.4. Impor 

2.4.1. Pengertian impor 

Impor adalah arus kebalikan daripada ekspor yaitu 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/kelebihan ekspor atas impor dan menghindari defisit 

perdagangan/kelebihan impor atas ekspor (Samuelson dan Nordhaus, 2004:302). 
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Kebijakan perdagangan adalah kebijakan yang dirancang untuk 

mempengaruhi secara langsung jumlah barang dan jasa yang di ekspor dan di 

impor. Biasanya kebijakan perdagangan berbentuk melindungi industri domestik 

dari pesaing asing, baik dengan menerapkan pajak impor (tarif) atau membatasi 

jumlah barang dan jasa yang di impor (kuota). Apresiasi kurs riil akan mendorong 

impor, tetapi kenaikan impor ini hanya sebagian yang akan menghilangkan 

dampak penurunan impor yang disebabkan oleh adanya hambatan perdagangan 

(Mankiw, 2006:134-135).  

Suatu negara yang memproduksi lebih dari kebutuhan dalam negeri dapat 

mengekspor kelebihan produksi tersebut ke luar negeri, sedangkan yang tidak 

mampu memproduksi sendiri dapat mengimpornya dari luar negeri. Impor 

mempunyai sifat yang berlawanan dengan ekspor, di mana semakin besar impor 

dari satu sisi baik karena berguna untuk menyediakan kebutuhan akan barang dan 

jasa untuk kebutuhan penduduk suatu negara, namun di sisi lain bisa mematikan 

produk atau jasa sejenis dalam negeri dan yang paling mendasar dapat menguras 

pendapatan negara yang bersangkutan. 

2.4.2. Penentu impor 

Menurut Sukirno (2005:111), 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 negara, semakin tinggi pendapatan 

masyarakat, maka semakin banyak impor yang akan mereka lakukan.  
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Besarnya impor yang dilakukan oleh sesuatu negara antara lain ditentukan 

oleh sampai dimana kesanggupan barang-barang yang diproduksikan 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 makroekonomi di jelaskan bahwa besarnya 

impor dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional daripada kemampuan 

barang-barang luar negeri untuk bersaing dengan barang-barang produksi dalam 

negeri. Apabila pendapatan nasional berubah, maka dengan sendirinya impor 

akan berubah yaitu makin besar pendapatan nasional makin besar pula nilai 

impor. 

2.4.3. Teori impor 

Perdagangan internasional meliputi impor dan ekspor. Teori perdagangan 

internasional digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu teori klasik dan teori 

modern. Teori Klasik yaitu teori keunggulan komparatif dari John Stuart Mill. 

Menurut J.S. Mill beranggapan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada 

suatu barang, akan mengekspor jika negara tersebut memiliki keunggulan 

komparatif dan akan mengimpor suatu barang, jika negara tersebut tidak memiliki 

keunggulan komparatif. Jadi, suatu negara akan ekspor suatu barang yang dapat 

dihasilkan dengan biaya produksi lebih rendah dan akan impor suatu barang jika 

memerlukan biaya produksi mahal (Tambunan, 2001:170). 
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Teori modern yang dikenal teori Hecksher dan Ohlin (H-O). Teori H-O 

menyatakan penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau 

proporsi faktor produksi yang dimiliki (endowment factors) oleh masing-masing 

negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang 

yang dihasilkan. Teori modern H-O ini dikenal sebagai The Proportional Factor 

Theory (teori ketersediaan faktor). Menurut teori H-O, bahwa negara-negara yang 

memiliki faktor produksi relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan 

melakukan spesialisasi produksi untuk kemudian mengekspor barangnya. 

Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara 

tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam 

memproduksinya (Tambunan, 2001:172). 

 

2.5. Ekspor 

2.5.1. Pengertian ekspor 

Ekspor merupakan salah satu sumber devisa. Untuk mampu mengekspor, 

negara tersebut harus mampu menghasilkan barang-barang dan jasa yang mampu 

bersaing di pasaran internasional. Ekspor merupakan salah satu komponen, bagian 

dan pengeluaran agregat. Makin banyak jumlah barang yang dapat di ekspor, 

makin besar pengeluaran agregat dan makin tinggi pula pendapatan nasional 

negara yang bersangkutan (Deliarnov, 1995: 203). Ekspor merupakan sarana 

utama penerimaan devisa dalam salah satu pendukung utama pertumbuhan 

ekonomi. Devisa yang diperoleh dari ekspor merupakan sumber biaya 
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pembangunan, dikarenakan peningkatan penerimaan devisa dari ekspor akan ikut 

meringankan beban neraca perdagangan (Halwani, 2005: 341).  

Ekspor merupakan suatu jenis suntikan ke dalam sirkulasi aliran 

pendapatan. Apabila pihak luar (penduduk dan perusahaan di negara-negra lain) 

membeli barang buatan dalam negeri maka produksi nasional meningkat dan akan 

berlaku aliran pembayaran ke dalam negeri. Ekspor akan memberikan efek yang 

positif untuk kegiatan ekonomi suatu negara. Ekspor menyebabkan suatu negara 

mendapatkan mata uang asing. Ekspor yang melebihi impor menyebabkan surplus 

dalam neraca perdagangan dan membantu mengurangi defisit dalam transaksi 

berjalan (Sukirno, 2005:204). 

2.5.2. Penentu ekspor 

Menurut Sukirno (2005:109-110), bahwa daya saing di pasaran luar 

negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, kebijakan proteksi di negara luar 

negeri dan kurs valuta asing merupakan faktor utama yang akan menentukan 

kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri.  

Pendapatan nasional adalah bukan faktor yang penting dalam tingkat 

ekspor yang dicapai oleh suatu negara. Suatu negara dapat mengekspor barang-

barang yang dihasilkan ke negara lain apabila barang-barang tersebut diperlukan 

di negara lain dan mereka tidak dapat menghasilkan sendiri barang-barang 

tersebut. Makin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang 

dihasilkan oleh suatu negara maka, makin besar ekspor yang dapat dilakukannya. 

Ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, oleh sebab itu ekspor 

dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Apabila 
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ekspor bertambah besar, pengeluaran agregat akan menjadi bertambah tinggi dan 

selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional, akan tetapi pendapatan nasional 

tidak dapat mempengaruhi ekspor. Ekspor belum tentu bertambah apabila 

pendapatan nasional bertambah atau ekspor dapat mengalami perubahan 

walaupun pendapatan nasional tetap besarnya. 

1) Daya saing dan keadaan ekonomi negara-negara lain 

Kedua faktor ini dipandang sebagai faktor terpenting yang akan menentukan 

ekspor suatu negara. Kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang 

yang bermutu dan dengan harga yang murah, akan menentukan tingkat ekspor 

yang dicapai suatu negara. 

2) Proteksi di negara-negara lain 

Proteksi di negara-negara lain akan mengurangi tingkat ekspor suatu negara. 

Kebijakan proteksi di negara maju akan memperlambat perkembangan ekspor 

di negara berkembang.  

3) Kurs valuta asing 

Permintaan suatu barang ditentukan oleh harga, harga barang yang di ekspor 

tergantung nilai mata uang asing. Jika permintaan barang bertambah, maka 

akan menambah ekspor. Dengan ekspor yang bertambah di suatu negara, 

menyebabkan kurs di negara tersebut mengalami peningkatan.  

2.5.3. Teori ekspor 

1) Teori Klasik 

Teori Klasik ada 2 (dua), yaitu teori keunggulan absolut dan teori keunggulan 

komparatif (Tambunan, 2001:169) 
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a. Teori Keunggulan Absolut 

Teori ini dari tokoh ekonomi Adam Smith, sebagai teori murni 

perdagangan internasional. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa suatu 

negara akan melakukan spesialisasi dan ekspor terhadap suatu jenis barang 

tertentu di mana negara tersebut memiliki keunggulan absolut. Suatu 

negara akan mengekspor suatu jenis barang, jika negara tersebut dapat 

membuatnya lebih efisien dan murah dibandingkan negara lain.  

b. Teori Keunggulan Komparatif 

Teori ini dikemukakan oleh John Stuart Mill. Dasar pemikiran J.S. Mill 

beranggapan bahwa suatu negara akan berspesialisasi pada ekspor suatu 

barang, di mana negara tersebut memiliki keunggulan komparatif terbesar. 

Kelebihan untuk teori comparative advantage ini adalah dapat 

menerangkan berapa kurs dan berapa keuntungan karena pertukaran 

kedua hal ini tidak dapat diterangkan oleh teori absolute advantage. 

c. Teori Biaya Relatif 

Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo. Menurut pemikiran David 

Ricardo, beranggapan bahwa perdagangan antara dua negara akan timbul 

apabila masing-masing negara memiliki biaya relatif yang terkecil untuk 

jenis barang yang berbeda. Jadi, penekanan David Ricardo adalah pada 

perbedaan efisiensi relatif antar negara dalam memproduksi dua/ lebih 

jenis barang yang menjadi dasar timbulnya perdagangan internasional. 
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2) Teori Modern  

Menurut Tambunan (2001:171), dalam teori modern mengenai perdagangan 

internasional dikenal teori Hecksher dan Ohlin (H-O). Teori ini disebut juga 

factor proportion theory atau teori ketersediaan faktor. Dasar pemikiran teori 

ini adalah bahwa perdagangan internasional terjadi karena opportunity costs 

yang berbeda antara kedua negara tersebut. Teori Hecksher-Ohlin (H-O) 

menjelaskan beberapa pola perdagangan dengan baik, negara-negara 

cenderung untuk mengekspor barang-barang yang menggunakan faktor 

produksi yang relatif melimpah secara intensif. Menurut Hecksher-Ohlin, 

suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain disebabkan 

negara tersebut memiliki keunggulan komparatif yaitu keunggulan dalam 

teknologi dan keunggulan faktor produksi. 

 

2.6. Kerangka Berpikir 

2.6.1. Pengaruh jumlah uang beredar (JUB) terhadap kurs 

Menurut Miskhin (2008:131), meningkatnya uang beredar akan 

menyebabkan tingkat harga AS lebih tinggi dalam jangka panjang dan akan 

menurunkan kurs di masa depan. Perubahan uang beredar mendorong terjadinya 

exchange rate overshooting, menyebabkan kurs berubah lebih banyak dalam 

jangka pendek daripada dalam jangka panjang.  

Semakin tinggi uang beredar domestik akan menyebabkan mata uang 

domestik terdepresiasi (Mishkin, 2008:130). Jika jumlah uang yang beredar 

terlalu besar maka masyarakat akan lebih banyak menggunakannya untuk proses 
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transaksi sehingga menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri. Apabila 

harga yang tinggi di dalam negeri dibanding luar negeri maka masyarakat 

domestik lebih membeli barang dari luar negeri, sehingga menyebabkan mata 

uang rupiah akan melemah atau terdepresiasi.  

Teori paritas daya beli (purchasing power parity theory) bahwa kenaikan 

penawaran uang akan menyebabkan inflasi di dalam negeri terhadap inflasi luar 

negeri, hal ini mengakibatkan mata uang di dalam negeri menurun dibanding 

dengan mata uang di luar negeri (Faisal, 2001:40).  

Menurut Joseph, dkk (1999) bahwa pengaruh uang beredar memiliki 

hubungan yang positif dengan kurs, dimana bila terjadi penambahan uang beredar 

maka akan menyebabkan tekanan depresiasi rupiah dan USD meningkat. Semakin 

menaikkan jumlah uang beredar akan menaikkan kurs yaitu mata uang rupiah 

mengalami depresiasi terhadap dollar AS, begitu sebaliknya semakin menurunkan 

kurs maka mata uang rupiah akan terapresiasi terhadap dollar AS.  

 

2.6.2. Pengaruh suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) terhadap kurs 

Menurut Laporan BI pada April 2008, bahwa peningkatan suku bunga 

direspon oleh peningkatan uang primer. Peningkatan suku bunga SBI yang 

ditujukan untuk kontraksi moneter berdampak pada peningkatan perbedaan suku 

bunga dalam dan luar negeri sehingga akan berdampak pada peningkatan arus 

modal masuk, dan pada akhirnya uang primer akan mengalami peningkatan.  
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Teori paritas tingkat bunga (interest rate parity theory) menghubungkan 

tingkat bunga domestik dan luar negeri beserta perubahan kurs yang diharapkan 

dari nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing (Faisal, 2001:46).  

Teori international Fisher Effect (IFE) menyatakan bahwa kurs satu mata 

uang terhadap mata uang yang lainnya akan berubah terhadap perbedaan tingkat 

bunga antara dua negara. Menurut IFE, mata uang dengan tingkat bunga yang 

lebih rendah diharapkan untuk apresiasi relatif terhadap mata uang dengan tingkat 

bunga yang lebih tinggi yaitu bahwa mata uang dengan tingkat bunga tinggi 

cenderung untuk menurun (depresiasi) sementara mata uang dengan tingkat bunga 

rendah cenderung untuk meningkat (apresiasi), dengan kata lain berhubungan 

positif (Faisal, 2001:45). Jadi kenaikan suku bunga SBI akan menaikkan kurs 

yaitu nilai mata uang rupiah mengalami depresiasi terhadap nilai mata uang dollar 

AS.  

Menurut Madura (2006:131), meskipun suku bunga yang relatif tinggi 

dapat menarik arus masuk modal asing (untuk berinvestasi pada sekuritas yang 

menawarkan pengembalian yang tinggi), namun suku bunga yang relatif tinggi 

mencerminkan prediksi inflasi yang relatif tinggi. Karena inflasi yang tinggi dapat 

memberikan tekanan menurunkan mata uang domestik, sehingga beberapa 

investor asing mungkin tidak berminat untuk melakukan investasi pada sekuritas 

mata uang tersebut.  

 

 

 



35 

 

 

 

2.6.3. Pengaruh impor terhadap kurs 

Menurut pendekatan Keynes dalam Joseph, dkk (1999) bahwa 

peningkatan impor akan meningkatkan permintaan valuta asing guna membiayai 

impor tersebut, hal ini pada gilirannya akan menyebabkan tekanan depresiasi 

rupiah.  

Menurut Nachrowi dan Usman (2006:443), semakin tinggi impor maka 

akan semakin tinggi permintaan terhadap dollar Amerika, sehingga kurs rupiah 

akan terdepresiasi. Menurut Miskhin (2008:115), meningkatnya permintaan untuk 

impor akan menyebabkan mata uang domestik melemah. Jika nilai impor lebih 

besar daripada nilai ekspornya atau dalam arti nilai impor tinggi, maka mata uang 

negara tersebut akan mengalami depresiasi.  

Untuk mengimpor dan juga untuk memperoleh bantuan berupa utang 

dengan pihak luar negeri, dibutuhkan suatu valuta asing khususnya dollar AS 

(Sanusi, 2004:81). Jika harga rupiah tinggi maka, dibutuhkan lebih banyak mata 

uang AS untuk memperoleh uang rupiah dan barang-barang buatan AS menjadi 

lebih murah, apabila harganya dinyatakan dalam rupiah. Keadaan ini akan 

mendorong negara Indonesia untuk mengimpor lebih banyak dari AS. Oleh 

karena itu, permintaan mata uang AS akan bertambah dan untuk memperolehnya 

mereka harus menjual lebih banyak mata uang rupiah. Apabila barang AS menjadi 

lebih mahal, keinginan penduduk Indonesia untuk mengimpor dari AS menjadi 

berkurang. Hal ini akan menurunkan penawaran mata uang rupiah kepada 

penduduk AS. Kenaikan impor akan menaikkan permintaan valuta asing.  
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Menurut Faisal (2001:32), semakin banyak barang dan jasa-jasa yang 

diminta dari negara AS harga mata uang dollar AS akan cenderung meningkat dan 

semakin banyak permintaan negara Indonesia akan barang dan jasa negara AS 

maka harga mata uang rupiah akan cenderung menurun. Jadi semakin naiknya 

impor akan menyebabkan kurs naik yaitu nilai mata uang rupiah/dollar AS 

mengalami depresiasi.  

 

2.6.4. Pengaruh ekspor terhadap kurs 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006:443), ekspor merupakan salah satu 

sumber devisa negara. Semakin tinggi ekspor maka mengakibatkan semakin 

tingginya permintaan terhadap rupiah sehingga kurs rupiah akan 

menguat/apresiasi. Menurut Miskhin (2008:115), meningkatnya permintaan 

ekspor suatu negara menyebabkan mata uangnya menguat dalam jangka panjang.  

Untuk memperoleh valuta asing maka negara harus mampu mengekspor 

aneka produk yang bisa dihasilkan di dalam negeri. Jumlah devisa yang makin 

banyak dari hasil ekspor memungkinkan suatu negara akan meningkatkan hasil 

devisa ekspor dan akan meningkatkan pendapatan negara (Sanusi, 2004:81).  

Daya saing di pasaran luar negeri, keadaan ekonomi di negara-negara lain, 

kebijakan proteksi di negara luar dan kurs valuta asing meupakan faktor utama 

yang akan menentukan kemampuan suatu negara mengekspor ke luar negeri 

(Sukirno, 2005:109). Penurunan ekspor di suatu negara dikarenakan anjloknya 

kemampuan mengimpor bahan baku industri, suku cadang dan perlengkapan 

manufaktur ditambah menyusutnya impor kawasan secara umum yang juga 
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memukul ekspor yang selama ini mengandalkan pada input impor. Situasi kredit 

yang ketat dan tingginya suku bunga di dalam negeri. Depresiasi mata uang akan 

menurunkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh sumber pembiayaan dari 

luar negeri, karena mahalnya pengembalian pinjaman dalam valuta asing 

(Halwani, 2005:370).  

 

2.6.5. Pengaruh JUB, suku bunga SBI, impor, ekspor terhadap kurs 

Krisis keuangan global tahun 2008 yang terjadi di AS, berdampak pada 

negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Masalah ini mengakibatkan 

perlambatan pada perekonomian Indonesia tetapi dampak tersebut tidak cukup 

besar yaitu pada tahun 2008 kurs rupiah terhadap dollar mengalami trend 

melemah, pada bulan November 2008 tercatat kurs sebesar Rp12.151,-. Krisis 

keuangan global yang terjadi saat ini di antaranya disebabkan karena rendahnya 

jumlah uang yang tersedia terutama di Amerika Serikat akibat kredit macet yang 

berdampak kebanyakan negara dan akhirnya menimbulkan krisis keuangan 

global.  

Berdasarkan data bahwa krisis keuangan global yang terjadi menjadikan 

kurs rupiah/ dollar AS melemah yang berakibat pada indikator-indikator yang lain 

seperti pada jumlah uang beredar, suku bunga SBI, ekspor, impor, yang dapat 

menjadikan perekonomian Indonesia menjadi lesu. Jika terjadi peningkatan suku 

bunga akan direspon peningkatan uang beredar yang akan menurunkan ekspor dan 

menaikkan impor yang bersama-sama berpengaruh terhadap kurs rupiah/dollar AS 

mengalami apresiasi atau depresiasi.   
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Jika jumlah uang beredar tinggi maka kurs akan naik, yaitu nilai mata 

uang rupiah akan terdepresiasi terhadap dollar AS, sehingga koefisien jumlah 

uang beredar bertanda positif. Kenaikan suku bunga SBI mendorong lembaga 

keuangan menyalurkan dana ke pasar uang, dan suku bunga yang tinggi tidak 

mendorong masyarakat untuk memegang uang, akibatnya kelebihan uang muncul 

di pasar uang dan mendorong depresiasi nilai mata uang rupiah, sehingga 

koefisien suku bunga SBI bertanda positif. Jika impor naik maka kurs akan naik 

karena naiknya permintaan mata uang dollar AS sehingga nilai mata uang rupiah 

mengalami depresiasi terhadap dollar AS, koefisien impor bertanda positif. 

Kenaikan ekspor akan mendorong kurs turun yaitu nilai mata uang rupiah akan 

terapresiasi terhadap dollar AS, sehingga koefisien ekspor bertanda negatif.  

Dalam pemikiran di atas maka dapat ditunjukkan dengan bagan, sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1. Bagan Kerangka Berpikir 

 

2.7. Hipotesis 

Teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif akan 

mengidentifikasikan hubungan antar variabel. Hubungan antar variabel bersifat 

hipotesis. Hipotesis merupakan proposisi yang akan di ujikan keberlakuannya, 

atau suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian (Prasetyo dan Jannah, 

2007:76). 

Dalam penelitian ini diajukan hipotesis guna memberikan arah pedoman 

dalam melakukan penelitian. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

Suku bunga SBI 

Kurs rupiah/ 

dollar AS  

Impor  

Ekspor 

 

Jumlah Uang 

Beredar 
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H1: Jumlah uang beredar (JUB), suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI), 

impor, ekspor secara bersama-sama berpengaruh terhadap kurs rupiah/dollar 

AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

H2: Jumlah Uang Beredar berpengaruh positif terhadap kurs rupiah/dollar AS 

pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

H3: Suku bunga SBI berpengaruh positif terhadap kurs rupiah/dollar AS pada 

periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

H4: Impor berpengaruh positif terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode 

Januari 2006 sampai Maret 2010.  

H5: Ekspor berpengaruh negatif terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode 

Januari 2006 sampai Maret 2010.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Dilihat dari pendekatannya penelitian dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekankan analisisnya pada 

data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Pada metode 

kuantitatif, akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti (Wirartha, 2006:140).  

Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, maka 

hasil penelitian adalah data kuantitatif (Prasetyo dan Jannah, 2007:27). Data 

kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, termasuk dalam klasifikasi data 

kuantitatif adalah data yang berskala ukur interval dan rasio (Sugiarto, 2001:21). 

 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan gejala, satuan yang ingin diteliti (Prasetyo 

dan Jannah, 2007:119). Tidak semua penelitian menggunakan sampel sebagai 

sasaran penelitian. Pada penelitian tertentu dengan skala kecil, yang hanya 

memerlukan beberapa orang sebagai objek penelitian atau beberapa penelitian 
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kuantitatif yang dilakukan terhadap objek/ populasi kecil biasanya penggunaan 

sampel penelitian tidak diperlukan. Hal tersebut karena keseluruhan objek 

penelitian dapat dijangkau oleh peneliti (Bungin, 2005:101).  

Dalam penelitian ini menggunakan analisis bulanan (month to month) dan 

data yang digunakan adalah seluruh data dari populasi yaitu sebanyak 51 

observasi dari periode Januari 2006 sampai dengan Maret 2010. Karena jumlah 

observasi kurang dari 100 maka diambil semua, sehingga penelitian ini disebut 

penelitian populasi.  

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder time 

series dengan kurun waktu Januari 2006 sampai Maret 2010. Sumber data berasal 

dari instansi yang terkait dengan kurs rupiah/ dollar AS, jumlah uang beredar 

(JUB), suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI), impor, ekspor yaitu SEKI 

(Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) Bank Indonesia.  

 

3.4. Variabel Penelitian 

Dalam melakukan observasi tentunya perlu ditentukan karakter yang akan 

di observasi yang disebut variabel. Variabel dalam penelitian merupakan suatu 

atribut dari sekelompok objek yang diteliti dan memiliki variasi antara satu objek 

dengan objek yang lain dalam kelompok tersebut (Sugiarto, 2001:13). Pada 

penelitian ini ada 2 macam variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. 
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3.4.1. Variabel terikat (Y) 

Variabel terikatnya yaitu kurs rupiah. Kurs rupiah dalam penelitian ini 

adalah kurs rupiah terhadap dollar AS. Kurs rupiah/dollar AS merupakan 

banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing 

dollar AS. Data variabel kurs rupiah yang digunakan adalah kurs nominal 

rupiah/dollar AS yang diukur atas dasar kurs tengah dalam satuan rupiah.  

 

3.4.2. Variabel bebas (X) 

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan 

dalam variabel terikat dan mempunyai hubungan yang positif maupun yang 

negatif bagi variabel terikat nantinya (Kuncoro, 2003:42). Masing-masing definisi 

operasional variabel bebas dalam penelitian ini adalah:  

1) Jumlah Uang Beredar (JUB) yaitu uang kartal (uang logam dan uang kertas) 

yang ada dalam peredaran, uang giral dan uang kuasi. Data variabel JUB yang 

digunakan yaitu JUB dalam arti luas (M2), dalam satuan milliar rupiah.  

2) Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) adalah tingkat suku bunga yang 

ditentukan oleh BI atas penerbitan Sertifikat Bank Indonesia dalam 

mengontrol peredaran uang di masyarakat. Data variabel suku bunga SBI yang 

digunakan adalah suku bunga SBI 1 (satu) bulan dalam satuan persen.  

3) Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. 

Data variabel impor yang digunakan adalah nilai impor non migas menurut 

jenis valuta US $, dalam satuan milliar US $.   
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4) Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar 

negeri. Data variabel ekspor yang digunakan adalah nilai ekspor non migas 

menurut jenis valuta US $, dalam satuan milliar US $.  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode dokumentasi. Menurut Suharsimi (2006:158), metode dokumentasi adalah 

suatu cara memperoleh data/ informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya 

dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik 

berupa angka maupun keterangan (tulisan/paper, tempat/place dan kertas atau 

orang/people). 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari satu 

variabel terikat yaitu kurs rupiah/ dollar AS dan empat variabel bebas yaitu 

jumlah uang beredar (JUB), suku bunga SBI, nilai impor dan nilai ekspor. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua (Bungin, 2005:122). 

 

3.6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini metode 

analisis data yang digunakan : 

3.6.1. Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif adalah yang menginterpretasikan data dengan 

mengambil kesimpulan dari data dalam bentuk angka yang sudah ada ke dalam 
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bentuk tulisan/ kata-kata (Suharsimi, 2006:239). Analisis deskriptif data yang 

digunakan yaitu deskriptif statistik melalui program Eviews 6.  

3.6.2. Analisis statistik 

 Analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan metode 

ekonometrika. Ekonometrika adalah suatu ilmu yang memberikan pengukuran 

data ekonomi dan analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi (Sarwoko, 2005:3). 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis 

regresi, yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh secara kuantitatif 

dari perubahan variabel X terhadap perubahan variabel Y (Supranto, 2004:201). 

Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda 

dengan model semi log yaitu model yang terbentuk karena variabel terikat 

ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma, sedangkan variabel bebas 

ditransformasikan ke dalam bentuk linier. Penggunaan model semi log secara 

substantif sangat berguna dalam melihat hubungan kausal antara variabel bebas 

yang menyatakan tahun atau unit waktu yang lain, sedangkan variabel terikat 

dapat menyatakan berbagai karakteristik. Jika menggunakan model double log, 

data yang menggunakan nilai nol atau persen tidak dapat dibentuk karena ketika 

dilakukan transformasi ke bentuk logaritma, nilai nol atau persen tersebut akan 

menjadi tidak terhingga (Nachrowi dan Usman, 2006:68-69).  

Bentuk persamaan regresi dengan Ordinary Least Squares Method (OLS) 

atau Metode Kuadrat Terkecil adalah metode untuk mengestimasi suatu garis 

regresi dengan jalan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan setiap 

observasi terhadap garis tersebut, dan model penelitian ini sebagai berikut :  
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LnY  = β0 + β1 lnX1 + β2 X2 +  β3 lnX3 + β4 lnX4 + e …………….. (3.1) 

Keterangan:  

Y = kurs rupiah/ dollar AS, dalam satuan rupiah 

X1 = jumlah uang beredar (M2), dalam satuan milliar rupiah 

X2  = suku bunga SBI, dalam satuan % 

X3  = impor, dalam satuan milliar US $ 

X4  = ekspor, dalam satuan milliar US $ 

e = faktor pengganggu 

β0  = konstanta  

β1…β4 = koefisien regresi untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 

Regresi berganda dengan model semi log, yaitu pada persamaan: 

LnY = β0+β1 lnX1+ β2 X2+ β3 lnX3+ β4 lnX4+ e. Penggunaan Ln karena koefisien 

elastisitas yang dihasilkan konstan (Nachrowi dan Usman, 2006:67). Metode OLS 

dapat memberikan penduga koefisien regresi yang baik atau bersifat BLUE. 

Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimated), artinya pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t tidak boleh bias 

dan mempunyai sifat yang linier. Dalam Nachrowi dan Usman (2006:11-12) 

untuk menghasilkan keputusan BLUE (Best Linear Unbiased Estimated), maka 

harus memenuhi di antaranya tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh 

persamaan regresi, yaitu: 

a. Tidak boleh ada otokorelasi 

b. Tidak boleh ada heteroskedastisitas 

c. Data berdistribusi normal 
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Apabila salah satu dari tiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka 

persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE. Asumsi klasik yang 

lain dilakukan antara lain: 

d. Uji Multikolinieritas 

e. Uji Linieritas 

Kedua uji ini jika dilanggar maka model tetap OLS yang bersifat BLUE.  

 

3.7. Uji Asumsi Klasik 

Suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi 

apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang mendasarinya. Uji 

asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :  

a. Uji Normalitas  

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

melalui uji t hanya akan valid jika residual yang didapatkan mempunyai 

distribusi normal. Salah satu metode untuk menguji normalitas adalah dengan 

menggunakan uji Jarque-Bera (Uji J-B). Jika nilai probabilitas ρ dari  

statistik JB > signifikansi (α) = 5% maka dapat dikatakan model sudah memiliki 

residual yang berdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probabilitas ρ dari 

statistik JB < signifikansi (α) = 5% maka menolak hipotesis artinya residual 

mempunyai distribusi tidak normal (Widarjono, 2009:49).  

b. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah hubungan linier antara variabel independen di 

dalam regresi berganda. Masalah ini timbul pada data time series dimana korelasi 
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antar variabel bebas cukup tinggi. Hal ini timbul karena kedua data mengandung 

unsur trend yang sama yaitu data naik dan turun secara bersamaan. Cara 

mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menguji koefisien regresi (r) 

antar variabel independen. Rule of thumb yang berlaku bagi multikolinieritas 

adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu di atas 0,85 maka diduga ada 

multikolinieritas dalam model, sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah 

maka diduga model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono, 

2009:106).  

c. Uji Otokorelasi 

Otokorelasi merupakan pelanggaran asumsi klasik yang menyatakan 

bahwa dalam pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar error term 

(Sarwoko, 2005:127). Secara harfiah otokorelasi berarti adanya korelasi antara 

anggota observasi satu dengan lain yang berlainan waktu. Dalam kaitannya 

dengan asumsi metode OLS, otokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel 

gangguan dengan variabel gangguan lain, sedangkan salah satu asumsi penting 

metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak ada hubungan 

antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain.  

Untuk melihat ada tidaknya masalah otokorelasi dalam metode penelitian 

ini yaitu dengan metode Lagrange Multiplier (LM). Pendekatan yang digunakan 

untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi adalah dengan melakukan uji 

Lagrange Multiplier (LM). Pedoman yang digunakan adalah jika nilai chi-squares 

(χ) hitung lebih kecil dari nilai kritis chi-squares (χ) pada α = 5% maka menerima 

hipotesis nol (H0) artinya model tidak mengandung unsur otokorelasi. Jika nilai 
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probabilitas chi-squares (χ) < α = 5%, maka model terkena otokorelasi dan 

sebaliknya jika nilai probabilitas chi-squares (χ) > α = 5%, maka model terbebas 

dari masalah otokorelasi (Widarjono, 2009:148).  

d. Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi yang penting dari model regresi linier klasik adalah 

varian residual yang bersifat konstan. Masalah heteroskedastisitas muncul apabila 

residual dari model regresi yang kita amati memiliki varian yang tidak konstan 

atau berubah-ubah dari satu observasi ke observasi lain. Jika dalam model regresi 

adanya heteroskedastisitas maka estimator OLS tidak menghasilkan estimator 

BLUE (Widarjono, 2009:117). Pengujian heteroskedastisitas dengan uji formal 

yaitu uji ARCH yang tersedia di Eviews (Usman dan Nachrowi, 2006:114). Jika 

nilai probabilitas Obs*R-squared < α=5%, maka model terkena 

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika nilai probabilitas Obs*R-squared > α =5%, 

maka model terbebas dari masalah heteroskedastisitas. 

e. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan karena penelitian ini menggunakan data time 

series. Untuk mengetahui suatu model linier atau tidak dilakukan uji Ramsey 

RESET atau uji kesalahan spesifikasi regresi. Kriteria pengujiannya, jika nilai F 

hitung lebih besar dari nilai F kritisnya pada α tertentu (α = 5%) berarti signifikan, 

maka menerima hipotesis bahwa model kurang tepat. Sebaliknya, jika nilai F 

hitung lebih kecil dari nilai F kritisnya berarti tidak signifikan, maka model tepat. 

(Widarjono, 2009:172).  
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3.8. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji F dan uji t 

dengan alat bantu Econometric View (Eviews) 6.0. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh jumlah uang beredar, suku bunga SBI, impor dan ekspor 

terhadap kurs rupiah/dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pengujian hipotesis 1 dengan Uji F, digunakan untuk mengetahui adakah 

jumlah uang beredar, suku bunga SBI, impor, ekspor secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap kurs rupiah/dollar AS pada periode Januari 2006 sampai 

Maret 2010. 

2. Pengujian hipotesis 2 dengan Uji t, digunakan untuk mengetahui adakah 

jumlah uang beredar berpengaruh positif terhadap kurs rupiah/dollar AS pada 

periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

3. Pengujian hipotesis 3 dengan Uji t, digunakan untuk mengetahui adakah suku 

bunga SBI berpengaruh positif terhadap kurs rupiah/dollar AS pada periode 

Januari 2006 sampai Maret 2010.  

4. Pengujian hipotesis 4 dengan Uji t, digunakan untuk mengetahui adakah 

impor berpengaruh positif terhadap kurs rupiah/dollar AS pada periode 

Januari 2006 sampai Maret 2010.  

5. Pengujian hipotesis 5 dengan Uji t, digunakan untuk mengetahui adakah 

ekspor berpengaruh negatif terhadap kurs rupiah/dollar AS pada periode 

Januari 2006 sampai Maret 2010.  
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3.8.1. Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.  

Hipotesis nol (H0) yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (βi) 

sama dengan nol, atau H0 : βi ≤ 0 Artinya suatu variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat atau X tidak mempengaruhi Y.  

Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama dengan 

nol, atau Ha : βi > 0 Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel terikat (Sarwoko, 2005:60). 

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan α = 5%. Jika thitung > ttabel, maka 

H0 ditolak dan Ha diterima atau jika nilai probabilitas t < α = 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima. Sebaliknya, jika thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

atau jika nilai probabilitas t > α = 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak.  

 

3.8.2. Uji signifikansi simultan (uji statistik F) 

Menurut Sarwoko (2005:73), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  

Langkah-langkah pengujiannya sebagai berikut:  

1. Menentukan hipotesis 

H0 : β1 = β2 = ... = βk ≤ 0 Artinya semua variabel bebas bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Berarti tidak ada pengaruh 

jumlah uang beredar (JUB), suku bunga SBI, impor, ekspor terhadap kurs 

rupiah/ dollar AS. 
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Ha : β1 = β2 = ... = βk > 0 Artinya semua variabel bebas secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. Berarti ada 

pengaruh jumlah uang beredar (JUB), suku bunga SBI, impor, ekspor terhadap 

kurs rupiah/ dollar AS. 

2. Menentukan tingkat signifikansi (α) yang digunakan α = 5%.  

3. Membuat keputusan 

Jika Fhitung > Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima  

Jika Jika Fhitung < Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Jika nilai probabilitas F < α = 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Jika nilai probabilitas F > α = 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak 

4. Membuat kesimpulan 

 

3.8.3. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan suatu ukuran yang menunjukkan 

besarnya sumbangan dari variabel X yang mempunyai pengaruh linier terhadap 

variasi (naik turunnya) Y. Sifat-sifat R
2
 yaitu nilai R

2
 selalu non negatif, sebab 

rasio dua jumlah kuadrat. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu 

atau 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Makin besar nilai R

2
 maka makin tepat/ cocok suatu garis regresi, 

sebaliknya makin kecil R
2
 maka makin tidak tepat garis regresi tersebut untuk 

mewakili data hasil observasi (Supranto, 2005:77). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan R
2
 untuk mengukur besarnya 

kontribusi variabel X terhadap variasi variabel Y. Cara yang terbaik untuk 

mengukur kecocokan data dengan garis estimasi adalah dengan mengunakan R
2
 

yang disesuaikan atau adjusted R
2
.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskriptif objek penelitian 

4.1.1.1. Kurs rupiah/dollar AS 

Kurs merupakan nilai mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam nilai 

mata uang negara lain. Melemah atau mengutnya kurs di suatu negara tergantung 

dari indikator perekonomian. Berdasarkan data yang diperoleh, pergerakan kurs 

rupiah/dollar AS untuk periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1. Pergerakan Kurs Rupiah/ Dollar AS Tahun 2006-2010 

 

Bulan 

Kurs (rupiah/USD)  

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 9,395.00 9,090.00 9,291.00 11,355.00 9,365.00 

Februari 9,230.00 9,160.00 9,051.00 11,980.00 9,335.00 

Maret 9,075.00 9,118.00 9,217.00 11,575.00 9,115.00 

April 8,775.00 9,083.00 9,234.00 10,713.00  - 

Mei 9,220.00 8,828.00 9,318.00 10,340.00  - 

Juni 9,300.00 9,054.00 9,225.00 10,225.00  - 

Juli 9,070.00 9,186.00 9,118.00 9,920.00  - 

Agustus 9,100.00 9,410.00 9,153.00 10,060.00  - 

September 9,235.00 9,137.00 9,378.00 9,681.00  - 

Oktober 9,110.00 9,103.00 10,995.00 9,545.00  - 

November 9,165.00 9,376.00 12,151.00 9,480.00  - 

Desember 9,020.00 9,419.00 10,950.00 9,400.00 - 

Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia) 
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Grafik 4.1. Pergerakan Kurs Rupiah/ Dollar AS 

 

Berdasarkan tabel dan grafik 4.1 selama periode penelitian pergerakan 

kurs tergolong stabil di tahun 2006-2008 yaitu Rp. 9.000,- tetapi di akhir 2008 

hingga pertengahan tahun 2009, kurs rupiah menjadi depresiasi hingga mencapai 

Rp 12.151,-. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut terjadi perekonomian yang 

cukup buruk yaitu terjadinya krisis keuangan global di Amerika, yang 

mengakibatkan kurs rupiah di Indonesia mengalami depresiasi. Tetapi di tahun 

2010, kurs rupiah mengalami penguatan kembali dan stabil.  

 

 4.1.1.2. Jumlah uang beredar (JUB) 

Jumlah uang beredar (M2) merupakan uang kartal (uang kertas dan uang 

logam) yang ada dalam peredaran, uang giral dan uang kuasi. Jumlah uang yang 

dipegang masyarakat paling banyak digunakan untuk proses transaksi. Semakin 

banyak jumlah uang yang dipegang, maka semakin besar proses transaksi yang 

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

2006 2007 2008 2009

KURS



55 

 

 

 

dilakukan. Berdasarkan data yang diperoleh, pergerakan JUB untuk periode tahun 

2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 4.2.  

 

Tabel 4.2. Pergerakan Jumlah Uang Beredar Tahun 2006-2010 

 

Bulan 

  

JUB (milliar rupiah) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 1,194,939.00 1,367,957.00 1,596,565.00 1,874,145.25 2,073,859.77 

Februari 1,197,772.00 1,369,243.00 1,603,750.00 1,900,208.32 2,066,480.99 

Maret 1,198,748.00 1,379,237.00 1,594,390.00 1,916,752.36 2,112,082.70 

April 1,197,122.00 1,385,715.00 1,611,691.00 1,912,622.97 - 

Mei 1,241,865.00 1,396,067.00 1,641,733.00 1,927,069.54 - 

Juni 1,257,785.00 1,454,577.00 1,703,381.00 1,977,532.44 - 

Juli 1,252,816.00 1,474,769.00 1,686,050.00 1,960,950.07 - 

Agustus 1,274,084.00 1,493,050.00 1,682,811.00 1,995,294.18 - 

September 1.294,744.00 1,516,884.00 1,778,139.00 2,018,510.30 - 

Oktober 1,329,425.00 1,533,846.00 1,812,490.00 2,021,517.32 - 

November 1,341,940.00 1,559,570.00 1,851,023.00 2,062,206.27 - 

Desember 1,382,493.00 1,649,662.00 1,895,839.00 2,141,383.70 - 

Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia)  

 

Grafik 4.2. Pergerakan Jumlah Uang Beredar (JUB) 
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Berdasarkan tabel dan grafik 4.2 jumlah uang beredar dari Januari 2006 

sampai Maret 2010 semakin meningkat. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah 

masih melakukan kebijakan moneter ekspansif yaitu kebijakan dalam rangka 

menambah jumlah uang beredar, berarti masyarakat domestik dari tahun ke tahun 

permintaan akan uang semakin bertambah dan proses transaksi yang dilakukan 

juga semakin bertambah.  

 

 4.1.1.3. Suku bunga SBI 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan surat berharga yang 

dikeluarkan oleh BI dan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan untuk 

mengontrol kestabilan kurs rupiah. Suku bunga SBI merupakan suku bunga acuan 

dari BI, sehingga ketika suku bunga SBI dinaikkan maka suku bunga deposito, 

suku bunga SBPU (Surat Berharga Pasar Uang) dan suku bunga di bank umum 

akan meningkat juga.  

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pergerakan suku bunga SBI untuk 

periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 4.3.  
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Tabel 4.3. Pergerakan Suku Bunga SBI Tahun 2006-2010 

 

Bulan 

  

Suku Bunga SBI (%)  

  

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 12.75 9.50 8.00 9.77 6.45 

Februari 12.74 9.25 7.93 8.74 6.41 

Maret 12.73 9.00 7.96 8.21 6.32 

April 12.74 9.00 7.99 7.64 - 

Mei 12.50 8.75 8.31 7.25 - 

Juni 12.50 8.50 8.73 6.95 - 

Juli 12.25 8.25 9.23 6.71 - 

Agustus 11.75 8.25 9.28 6.58 - 

September 11.25 8.25 9.71 6.48 - 

Oktober 10.75 8.25 10.98 6.49 - 

November 10.25 8.25 11.24 6.47 - 

Desember 9.75 8.00 10.83 6.46 - 

    Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia) 

 

Grafik 4.3. Pergerakan Suku Bunga SBI 
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Berdasarkan tabel dan grafik 4.3 pada Januari 2006 suku bunga SBI tinggi 

yaitu kisaran 12,75 %. Selama periode penelitian dari 2006-2010, suku bunga SBI 

mengalami trend turun. Pada Triwulan IV tahun 2008, suku bunga SBI tinggi 

sehingga cenderung untuk menurun atau depresiasi mata uang. Karena mata uang 

dengan tingkat bunga yang lebih rendah diharapkan untuk apresiasi relatif 

terhadap mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.  

 

4.1.1.4. Impor 

Impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam 

negeri. Pada dasarnya suatu negara mengimpor barang ataupun jasa, jika negara 

tersebut memiliki faktor produksi yang terbatas dan biaya yang diperlukan tinggi 

apabila menghasikan barang itu sendiri, sehingga suatu negara lebih memilih 

untuk mengimpor barang, yang biayanya lebih efisien dan murah daripada 

menciptakan barang tersebut. Suatu negara yang impornya lebih tinggi dibanding 

ekspor maka akan mengalami defisit dalam pendapatan nasionalnya.  

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pergerakan nilai impor untuk 

periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 4.4.  
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Tabel 4.4. Pergerakan Nilai Impor 2006-2010 

 

Bulan 

  

Nilai Impor (Milliar US $) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 3,962,927.00 4,496,708.00 6,634,527.00 4,589,497.00 6,020,430.00 

Februari 3,780,125.00 4,477,036.00 6,164,708.00 4,032,569.00 5,521,338.00 

Maret 4,452,085.00 4,810,262.00 6,536,990.00 4,627,333.00 6,661,312.00 

April 4,148,060.00 4,637,682.00 7,521,231.00 4,530,798.00 - 

Mei 4,075,818.00 5,188,825.00 6,855,294.00 5,275,559.00 - 

Juni 4,295,215.00 5,146,330.00 7,082,826.00 5,773,185.00 - 

Juli 4,407,858.00 5,266,647.00 7,632,366.00 6,303,717.00 - 

Agustus 4,426,457.00 5,569,944.00 7,640,036.00 6,006,808.00 - 

September 4,296,837.00 4,848,553.00 7,470,797.00 4,523,935.00 - 

Oktober 3,789,612.00 5,038,516.00 7,955,853.00 6,527,319.00 - 

November 5,853,778.00 5,626,814.00 6,094,152.00 5,435,244.00 - 

Desember 4,919,463.00 4,784,783.00 5,856,660.00 6,482,964.00 - 

Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia) 

 

 

Grafik 4.4. Pergerakan Nilai Impor 
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Berdasarkan tabel dan grafik 4.4 selama tahun 2008 nilai impor di 

Indonesia tergolong tinggi dibanding dari tahun 2006-2007. Nilai impor yang 

tinggi di tahun 2008, mengakibatkan mata uang rupiah menjadi melemah atau 

depresiasi. Pada tahun 2009 hingga Maret 2010, nilai impor Indonesia menjadi 

turun, hal ini bahwa negara Indonesia berhasil menurunkan impor, sehingga nilai 

mata uang rupiah kembali meningkat.  

 

4.1.1.5. Ekspor 

Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang ataupun jasa dari dalam 

negeri ke luar negeri. Ekspor merupakan devisa negara, karena ekspor yang tinggi 

menjadikan pendapatan nasional suatu negara menjadi surplus. Suatu negara 

dapat mengekspor barang-barang yang dihasilkan ke negara lain apabila 

barang-barang tersebut diperlukan di negara lain dan mereka tidak dapat 

menghasilkan sendiri barang-barang tersebut. Makin banyak jenis barang yang 

mempunyai keistimewaan yang dihasilkan oleh suatu negara maka, makin besar 

ekspor yang dapat dilakukannya. 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka pergerakan nilai ekspor untuk 

periode tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 4.5.  
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Tabel 4.5. Pergerakan Nilai Ekspor 2006-2010 

 

Bulan 

  

Nilai Ekspor (Milliar US $) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

Januari 5,538,634.00 6,372,307.00 8,339,712.00 5,854,355.00 7,701,984.54 

Februari 5,473,769.00 6,430,513.00 7,734,339.00 6,168,189.00 8,399,120.74 

Maret 5,433,839.00 7,106,497.00 8,480,983.00 6,957,421.00 10,308,210.29 

April 5,851,685.00 7,026,539.00 7,852,243.00 6,486,163.00 - 

Mei 5,930,890.00 7,395,927.00 8,917,717.00 7,667,465.00 - 

Juni 6,362,918.00 7,381,290.00 9,048,794.00 7,852,741.00 - 

Juli 6,447,073.00 7,480,417.00 8,796,979.00 7,799,606.00 - 

Agustus 6,675,448.00 7,365,525.00 8,439,185.00 8,308,995.00 - 

September 7,020,003.00 7,019,999.00 9,474,857.00 7,598,144.00 - 

Oktober 6,456,103.00 7,574,399.00 8,498,974.00 9,006,283.00 - 

November 6,324,761.00 7,289,435.00 7,454,875.00 7,806,270.00 - 

Desember 7,307,307.00 7,827,115.00 6,628,604.00 10,196,804.00 - 

Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia) 

 

 

Grafik 4.5. Pergerakan Nilai Ekspor 
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Berdasarkan tabel dan grafik 4.5 pada akhir tahun 2008 dan awal tahun 

2009 ekspor Indonesia mengalami penurunan, hal ini dikarenakan masalah 

perekonomian yang mengakibatkan perekonomian Indonesia pada tahun 2008 

mengalami resesi, sehingga nilai ekspor menjadi turun yang berakibat pada 

melemahnya mata uang Indonesia yaitu rupiah yang depresiasi. Pada akhir 2009 

hingga maret 2010, nilai ekspor Indonesia meningkat lagi sehingga kurs rupiah 

menjadi meningkat/ dalam posisi yang stabil.  

 

4.1.2. Pengaruh JUB, Suku bunga SBI, Impor, Ekspor terhadap Kurs 

rupiah/dollar AS 

Jika terjadi peningkatan suku bunga SBI akan menyebabkan kenaikan tingkat 

suku bunga SPBU (Surat Berharga Pasar Uang) dan suku bunga Bank Umum. Hal ini 

mengakibatkan para investor tidak tertarik untuk meminjam modal dari Bank Umum. 

Keadaan ini akan menurunkan ekspor dan menaikkan impor yang akhirnya jumlah uang 

beredar akan naik dan kurs rupiah/dollar AS mengalami depresiasi.   

Berdasarkan data yang diperoleh, maka grafik pergerakan JUB, suku bunga SBI, 

impor, ekspor dan kurs rupiah/dollar AS untuk periode tahun 2006-2010 dapat dilihat 

pada Grafik 4.6. 
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Grafik 4.6. Pergerakan JUB, suku bunga SBI, impor, ekspor dan kurs 

rupiah/dollar AS 

Berdasarkan grafik 4.6 terlihat bahwa jumlah uang beredar meningkat 

terus sepanjang periode penelitian, ini berarti kebutuhan masyarakat untuk 

bertransaksi semakin bertambah. Nilai impor dan ekspor berfluktuatif yaitu turun 

dan naiknya ekspor akan diikuti oleh impor, ini berarti pada periode penelitian 

pergerakan impor dan ekspor seimbang walaupun terjadi masalah krisis keuangan 

global pada tahun 2008. Nilai ekspor masih bisa di pertahankan sehingga 

penurunannya tidak begitu tajam. Pergerakan kurs dan suku bunga SBI juga 

berfluktuatif selama periode penelitian. Kenaikan kurs pada November 2008 yang 

mengakibatkan terdepresiasinya nilai rupiah terhadap nilai dollar AS.  

 

4.1.2.1. Persamaan Regresi 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

analisis regresi, yang bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah uang 

beredar (JUB), suku bunga SBI, impor, ekspor terhadap kurs rupiah/ dollar AS. 
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Berdasarkan perumusan masalah dan hipotesis yang telah dikemukakan 

sebelumnya, maka diperoleh hasil pengolahan data dengan program Econometric 

View (Eviews) 6.0 yang tampak pada Tabel 4.6.  

 

Tabel 4.6. Hasil Analisis Regresi 

 

Dependent Variable: LOG(KURS)  

Method: Least Squares   

Date: 05/06/11   Time: 15:50   

Sample: 2006M01 2010M03   

Included observations: 51   

     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

C 4.884467 1.126756 4.334982 0.0001 

LOG(JUB) 0.588235 0.055673 10.56594 0.0000 

SBI 0.024803 0.005523 4.491017 0.0000 

LOG(IMPOR) 0.009784 0.055067 0.177667 0.8598 

LOG(EKSPOR) -0.284698 0.086755 -3.281616 0.0020 

     
     

R-squared 0.730622     Mean dependent var 9.164766 

Adjusted R-squared 0.707197     S.D. dependent var 0.078705 

S.E. of regression 0.042588     Akaike info criterion -3.381590 

Sum squared resid 0.083432     Schwarz criterion -3.192195 

Log likelihood 91.23054     Hannan-Quinn criter. -3.309216 

F-statistic 31.19087     Durbin-Watson stat 0.982268 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

Sumber: Data sekunder diolah 

 

Berdasarkan tabel 4.6. diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:  

Ln KURS = 4,884 + 0,588 ln JUB + 0,024 SBI  + 0,009 ln IMPOR – 0,284 ln EKSPOR + e 
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Dari model regresi tersebut diperoleh konstanta sebesar 4,884 Hal ini 

berarti tanpa adanya perubahan JUB, suku bunga SBI, impor, ekspor akan terjadi 

perubahan kurs rupiah/dollar AS sebesar 4,884.  

a. Koefisien regresi JUB sebesar 0,588 dan bertanda positif, hal ini berarti setiap 

perubahan jumlah uang beredar (JUB) satu persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan, maka perubahan kurs rupiah/ dollar AS akan mengalami 

perubahan sebesar 58,8 % dengan arah yang sama.  

b. Koefisien regresi suku bunga SBI sebesar 0,024 dan bertanda positif, hal ini 

berarti setiap perubahan suku bunga SBI satu persen dengan asumsi variabel 

lainnya konstan, maka perubahan kurs rupiah/ dollar AS akan mengalami 

perubahan sebesar 2,4 % dengan arah yang sama.  

c. Koefisien regresi impor sebesar 0,009 dan bertanda positif, berarti setiap 

perubahan impor satu persen dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka 

perubahan kurs rupiah/ dollar AS akan mengalami perubahan sebesar 0,9 % 

dengan arah yang sama.  

d. Koefisien regresi ekspor sebesar 0,284 dan bertanda negatif, berarti setiap 

perubahan ekspor satu persen dengan asumsi variabel lainnya konstan, maka 

perubahan kurs rupiah/ dollar AS akan mengalami perubahan sebesar 28,4 % 

dengan arah berlawanan.  
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4.1.2.2. Pengujian asumsi klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak. 

 

Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

 

Dari gambar 4.1 terlihat hasil uji normalitas. Signifikansi yang digunakan 

adalah α = 5%. Jika nilai probabilitas statistik JB > α = 5% maka data 

berdistribusi normal. Berdasarkan uji ini dihasilkan bahwa nilai Prob statistik JB 

sebesar 0,657704 > α = 0,05 maka dapat dikatakan model sudah memiliki residual 

yang berdistribusi normal.  

 

2.  Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas artinya ada hubungan linier yang sempurna di antara 

beberapa atau semua variabel bebas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atas variabel bebas 
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(independen). Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau 

tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas.  

 

Tabel 4.7. Hasil Uji Multikolinieritas 

 

 

 JUB SBI IMPOR EKSPOR 

JUB  1.000000 -0.764594  0.488331  0.624300 

SBI -0.764594  1.000000 -0.413815 -0.658458 

IMPOR  0.488331 -0.413815  1.000000  0.805609 

EKSPOR  0.624300 -0.658458  0.805609  1.000000 
 

Sumber: Data sekunder diolah  

Cara mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan menguji 

koefisien regresi (r) antar variabel independen. Rule of thumb yang berlaku bagi 

multikolinieritas adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi yaitu di atas 0,85 

maka diduga ada multikolinieritas dalam model. Berdasarkan hasil uji 

multikolinieritas, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien seluruh variabel 

independen kurang dari 0,85 sehingga model terbebas dari masalah 

multikolinieritas. 

 

3.  Uji Otokorelasi 

Otokorelasi merupakan pelanggaran asumsi klasik yang menyatakan 

bahwa dalam pengamatan yang berbeda tidak terdapat korelasi antar error term. 

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui ada tidaknya otokorelasi adalah 

dengan melakukan uji Lagrange Multiplier (LM).  
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Berdasarkan alat bantu program eviews 6, maka hasil uji otokorelasi dapat 

dilihat pada Tabel 4.8.  

 

Tabel 4.8. Hasil Uji Otorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 1.811658     Prob. F(18,28) 0.0768 

Obs*R-squared 27.43947     Prob. Chi-Square(18) 0.0711 

     
     

 

 Sumber: Data sekunder diolah 

 

Kriteria pengujian otokorelasi, jika nilai Prob Obs*R-squared < α = 5%, 

maka model terkena otokorelasi. Berdasarkan uji tersebut diperoleh prob (Obs*R-

squared) sebesar 0,071 > α = 0,05 dan nilai chi squares (27,43947) < Tabel chi 

squares dengan α = 5% df 46 (67,5048) maka dapat disimpulkan model terbebas 

dari masalah otokorelasi. 

 

4.  Uji Heteroskedastisitas 

Masalah heteroskedastisitas muncul apabila residual dari model regresi 

yang kita amati memiliki varian yang tidak konstan dari satu observasi ke 

observasi lain. Padahal salah satu asumsi penting dalam model OLS atau regresi 

sederhana adalah bahwa varians bersifat homokedastisitas.  

Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas dengan alat bantu program 

Eviews 6, dapat dilihat pada Tabel 4.9.  
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Tabel 4.9. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: ARCH  

     
     

F-statistic 1.758209     Prob. F(2,46) 0.1837 

Obs*R-squared 3.479744     Prob. Chi-Square(2) 0.1755 

     
     

Sumber: Data sekunder diolah 

 

Jika nilai probabilitas Obs*R-squared < α = 5%, maka model terkena 

heteroskedastisitas. Berdasarkan uji heteroskedastisitas maka diperoleh nilai prob 

(Obs*R-squared) sebesar 0,175 > α = 0,05 berarti model terbebas dari masalah 

heteroskedastisitas atau dalam arti model homokedastisitas.   

 

5. Uji Linieritas 

Untuk menguji linieritas suatu model menggunakan uji Ramsey RESET. 

Jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F kritisnya pada α tertentu berarti 

signifikan, maka menerima hipotesis bahwa model kurang tepat. F tabel dengan 

α=5% (4,46) yaitu 2,61.  

Berikut hasil dari uji linieritas dengan alat bantu program Eviews 6, dapat 

dilihat pada Tabel 4.10.  

 

Tabel 4.10. Hasil Uji Linieritas  

Ramsey RESET Test:   

     
     

F-statistic 11.68197     Prob. F(1,45) 0.0013 

Log likelihood ratio 11.77048     Prob. Chi-Square(1) 0.0006 

     
     

Sumber: Data sekunder diolah 
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Berdasarkan uji linieritas maka diperoleh F hitung (11,68197) > F tabel (2,61) 

maka disimpulkan model tidak linier. Model yang tidak linier ini tetap 

menghasilkan OLS yang bersifat BLUE sehingga tidak mempengaruhi metode 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

 

4.1.2.3. Uji Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan uji F dan uji t. 

Berdasarkan output Econometric View (Eviews) 6.0.  

1. Uji signifikansi simultan (Uji F) 

 

                      Ha diterima (α = 0,05) 

 

0 4,44 

Pengujian hipotesis 1 dilakukan dengan uji F dengan satu sisi seperti 

dalam Tabel 4.6. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah variabel bebas 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Menggunakan signifikansi 5% (α = 0,05) dan dengan df (k-1) dan (n-k) yaitu (5-1) 

dan (51-5), dengan Ftabel (4,46) sebesar 2,61. Nilai Fhitung sebesar 31,19087 

sehingga nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel yaitu (31,19087  > 2,61). Berdasarkan 

Prob (Fhitung) sebesar 0,000 (sig < 0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini berarti secara bersama-sama jumlah uang beredar (JUB), suku bunga SBI, 

impor, dan ekspor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs 

rupiah/dollar AS.  
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2. Uji signifikansi parameter individual (Uji t) 

 

 

                                            Ha diterima (α=0,05)             

   

 0 1,684 

1) Pengujian hipotesis 2 

Pengujian hipotesis 2 dilakukan dengan uji t, seperti pada Tabel 4.6. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah uang beredar (JUB) 

berpengaruh signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS. Menggunakan 

signifikansi 5% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) = 46 diperoleh ttabel 

sebesar 1,684. Nilai thitung sebesar 10,565 dan bertanda positif sehingga thitung lebih 

besar dari ttabel (10,565 > 1,684). Berdasarkan Prob (thitung) sebesar 0,000 

(sig<0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa jumlah uang 

beredar (JUB) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs 

rupiah/dollar AS. 

 

2) Pengujian hipotesis 3 

Pengujian hipotesis 3 dilakukan dengan uji t, seperti pada Tabel 4.6. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah suku bunga SBI secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS. 

Menggunakan signifikansi 5% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) = 46 

diperoleh ttabel sebesar 1,684. Nilai thitung sebesar 4,491 dan bertanda positif 
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sehingga thitung lebih besar dari ttabel (4,491 > 1,684). Berdasarkan Prob (thitung) 

sebesar 0,000 (sig < 0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa 

suku bunga SBI secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kurs rupiah/dollar AS.  

 

3) Pengujian hipotesis 4 

Pengujian hipotesis 4 dilakukan dengan uji t, seperti pada Tabel 4.6. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah impor secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS. 

Menggunakan signifikansi 5% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) = 46 

diperoleh ttabel sebesar 1,684. Nilai thitung sebesar 0,177 dan bertanda positif 

sehingga thitung lebih kecil dari ttabel (0,177 < 1,684). Berdasarkan Prob (thitung) 

sebesar 0,859 (0,859 > 0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya bahwa 

impor secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs 

rupiah/dollar AS. 

 

4) Pengujian hipotesis 5 

Pengujian hipotesis 5 dilakukan dengan uji t, seperti pada Tabel 4.6. 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ekspor secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS. 

Menggunakan signifikansi 5% (α = 0,05) dan degree of freedom (n-k) = 46 

diperoleh ttabel sebesar 1,684. Nilai thitung sebesar 3,281 dan bertanda negatif 

sehingga thitung lebih besar dari ttabel (3,281 > 1,684). Berdasarkan Prob (thitung) 
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sebesar 0,000 (sig < 0,05) sehingga H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa 

ekspor secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs 

rupiah/dollar AS.  

 

3. Koefisien determinasi (R
2
) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) menunjukkan kemampuan variabel X 

dalam menjelaskan variabel Y. Berdasarkan output Eviews 6 yang nampak pada 

Tabel 4.6. Nilai adjustment koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,707. Hal ini 

mengandung arti bahwa kemampuan variabel X (jumlah uang beredar, suku 

bunga SBI, impor, ekspor) dalam menjelaskan variabel Y (kurs rupiah/ dollar AS) 

adalah sebesar 70,7 % dan sisanya sebesar 29,3 % dijelaskan oleh variabel lain 

diluar model yang diteliti. Nilai R
2
 untuk kurs rupiah/ dollar AS yang besar akan 

membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi kurs rupiah/ dollar AS 

pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  
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4.2. Pembahasan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil analisis nilai koefisien 

masing-masing variabel yang besarnya berbeda-beda. Pada nilai koefisien jumlah 

uang beredar paling besar mempengaruhi kurs dibanding nilai koefisien variabel 

yang lain. Hal ini dikarenakan proses transaksi dan kebutuhan masyarakat 

semakin bertambah sehingga Bank Indonesia meningkatkan jumlah uang beredar, 

karena makin banyak transaksi maka makin banyak uang yang diperlukan. 

Terbukti berdasarkan data dari BI selama periode penelitian jumlah uang beredar 

selalu meningkat. Semakin banyak jumlah uang yang beredar maka kurs rupiah 

akan terdepresiasi.  

Untuk mampu mengekspor, suatu negara harus mampu menghasilkan 

barang dan jasa yang dapat bersaing di pasaran internasional dan perlu kurs valuta 

asing untuk melakukan kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor dapat terhambat jika 

keadaan ekonomi suatu negara terganggu sehingga mengakibatkan ekspor turun 

dan impor akan meningkat. Nilai koefisien impor paling kecil pengaruhnya 

terhadap kurs dibanding nilai koefisien variabel yang lain karena pada periode 

penelitian terjadi penurunan permintaan negara Indonesia seiring dengan 

perlambatan ekonomi Indonesia 

Berdasarkan grafik 4.6 terlihat bahwa pergerakan semua variabel saling 

berfluktuatif. Nilai impor yang meningkat dan nilai ekspor yang menurun akan 

mengakibatkan rupiah terdepresiasi. Pada saat terjadinya krisis keuangan global 

yaitu November 2008, kurs rupiah mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp.12.151,- 

yang berarti rupiah mengalami depresiasi sehingga ekspor dan impor mengalami 
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penurunan. Penurunan ini karena terjadinya penurunan permintaan domestik. 

Berdasarkan data dari SEKI bahwa nilai ekspor lebih tinggi dibanding dengan 

nilai impor, sehingga tidak memperparah neraca pembayaran karena nilai ekspor 

yang masih di pertahankan seiring dampak dari depresiasinya kurs rupiah/dollar 

AS sehingga impor tidak berpengaruh terhadap kurs rupiah selama periode 

penelitian. Impor yang tidak signifikan terhadap kurs menandakan bahwa impor 

tidak hanya dipengaruhi oleh kurs, tetapi adanya faktor lain yang mempengaruhi 

yaitu inflasi, nilai suku bunga, daya beli masyarakat (konsumsi) dan pendapatan. 

Jika konsumsi masyarakat semakin banyak mengakibatkan impor naik karena 

barang di dalam negeri tidak mencukupi untuk memenuhi konsumsi masyarakat 

dalam negeri dan karena inflasi terjadi di dalam negeri sehingga daya saing 

menurun maka impor cenderung naik (Andry Prasmuko dan Donni Fajar 

Anugrah, 2010). 

Jumlah uang beredar (JUB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kurs rupiah/dollar AS. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin menaikkan JUB 

akan menaikkan kurs yaitu nilai mata uang rupiah terdepresiasi terhadap dollar 

AS, begitu sebaliknya semakin menurunkan JUB akan menurunkan kurs yang 

berarti nilai mata uang rupiah akan terapresiasi terhadap dollar AS. Hasil ini juga 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Adwin Surja Atmadja (2002) 

bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

pergerakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika. Penelitian oleh Wahyu Ario 

Pratomo (2005) yang menyatakan bahwa JUB signifikan terhadap kurs dalam 

jangka pendek atau jangka panjang. Penelitian oleh Triyono (2008) yang 
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menyatakan bahwa variabel JUB mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kurs dengan arah positif yang berarti naiknya variabel JUB akan mengakibatkan 

naiknya variabel kurs. Penelitian oleh Wen-jen Hsieh (2009) yaitu kurs nominal 

mempunyai hubungan yang positif dengan jumlah uang beredar. Menurut Joseph, 

dkk (1999) bahwa pengaruh uang beredar memiliki hubungan yang positif dengan 

kurs, dimana bila terjadi penambahan uang beredar maka akan menyebabkan 

tekanan depresiasi rupiah dan USD meningkat. Hasil ini juga diperkuat dengan 

teori paritas daya beli (purchasing power parity theory) bahwa kenaikan 

penawaran uang akan menyebabkan inflasi di dalam negeri terhadap inflasi luar 

negeri, hal ini mengakibatkan mata uang di dalam negeri menurun dibanding 

dengan mata uang di luar negeri. Semakin tinggi uang beredar domestik akan 

menyebabkan mata uang domestik terdepresiasi.  

Pada suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap kurs 

rupiah/dollar AS. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin menaikkan suku 

bunga SBI akan menaikkan kurs yaitu nilai mata uang rupiah terdepresiasi 

terhadap dollar AS, begitu sebaliknya semakin menurunkan suku bunga SBI akan 

menurunkan kurs yang berarti nilai mata uang rupiah akan terapresiasi terhadap 

dollar AS. Naiknya suku bunga SBI akan menaikkan suku bunga pada bank 

umum, sehingga investor tidak tertarik untuk meminjam modal di bank umum, 

akibatnya kurs rupiah akan terdepresiasi karena ekspor yang turun sedangkan 

impor relatif tinggi. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Tri Wibowo dan Hidayat Amir (2005) menyatakan bahwa variabel yang 

mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika adalah selisih tingkat 
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suku bunga Indonesia dan Amerika. Penelitian oleh Triyono (2008) bahwa secara 

jangka panjang variabel SBI berpengaruh secara signifikan terhadap kurs dengan 

arah positif artinya naiknya variabel SBI akan mengakibatkan naiknya variabel 

kurs. Penelitian oleh Wen-jen Hsieh (2009), bahwa nilai tukar nominal 

mempunyai hubungan positif dengan tingkat bunga. Menurut teori paritas tingkat 

bunga (interest rate parity theory) menghubungkan tingkat bunga domestik dan 

luar negeri beserta perubahan kurs yang diharapkan dari nilai mata uang domestik 

terhadap mata uang asing. Jadi, naik turunnya suku bunga akan mempengaruhi 

kurs menguat atau melemah. Hasil ini juga diperkuat dengan Teori international 

Fisher Effect (IFE) menyatakan bahwa kurs satu mata uang terhadap mata uang 

yang lainnya akan berubah terhadap perbedaan tingkat bunga antara dua negara. 

Menurut IFE, mata uang dengan tingkat bunga yang lebih rendah diharapkan 

untuk apresiasi relatif terhadap mata uang dengan tingkat bunga yang lebih tinggi 

yaitu bahwa mata uang dengan tingkat bunga tinggi cenderung untuk menurun 

(depresiasi) sementara mata uang dengan tingkat bunga rendah cenderung untuk 

meningkat (apresiasi).  

Impor berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kurs rupiah/dollar 

AS. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika impor naik maka akan menaikkan kurs 

yaitu nilai mata uang rupiah terdepresiasi terhadap dollar AS, begitu sebaliknya 

jika impor turun maka akan menurunkan kurs yang berarti nilai mata uang rupiah 

akan terapresiasi terhadap dollar AS. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Triyono (2008) bahwa berdasarkan analisis jangka pendek 

variable impor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kurs sedangkan 
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analisis jangka panjang variabel impor berpengaruh secara signifikan terhadap 

kurs dengan arah positif. Penelitian oleh Grisvia Agustin (2009), menyatakan 

variabel total nilai impor memiliki koefisien yang positif, hal ini berarti bahwa 

hubungan antara variabel total nilai impor dan kurs adalah searah (kurs 

terdepresiasi). Hasil analisis regresi untuk variabel impor positif, ini berarti 

koefisien impor mendukung teori yang ada yaitu menurut Nachrowi dan Usman 

(2006:443) semakin tinggi impor maka akan semakin tinggi permintaan terhadap 

dollar Amerika, sehingga kurs rupiah akan terdepresiasi. Menurut pendekatan 

Keynes dalam Joseph, dkk (1999) bahwa peningkatan impor akan meningkatkan 

permintaan valuta asing guna membiayai impor tersebut, hal ini pada gilirannya 

akan menyebabkan tekanan depresiasi rupiah. Probabilitas yang tidak signifikan 

karena pada saat periode penelitian tahun 2008 nilai mata uang rupiah melemah, 

tetapi hal ini tidak memperparah kondisi perdagangan internasional karena 

berdasarkan data BI pada triwulan IV 2008 terjadi penurunan impor dan nilai 

ekspor masih lebih tinggi dibanding nilai impor sehingga variabel impor dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kurs rupiah/dollar AS.  

Ekspor berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kurs rupiah/dollar AS. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa jika ekspor naik maka kurs akan turun yang 

berarti nilai mata uang rupiah mengalami apresiasi terhadap dollar AS, sebaliknya 

jika ekspor turun maka kurs akan naik yaitu nilai mata uang rupiah terdepresiasi 

terhadap dollar AS. Hasil ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penelitian Andry Prasmuko dan Donni Fajar Anugrah (2010), yang 

menyatakan bahwa kinerja ekspor baik nasional maupun daerah menurun pada 
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akhir tahun 2008 membuktikan efek dari krisis keuangan global. Ekspor langsung 

merespon perubahan kurs yaitu turunnya perekonomian dunia menyebabkan 

turunnya permintaan akan ekspor yang gilirannya akan mengakibatkan nilai mata 

uang rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar AS. Hasil ini diperkuat oleh 

teori yang ada dimana semakin tinggi ekspor maka mengakibatkan semakin 

tingginya permintaan terhadap rupiah sehingga kurs rupiah akan 

menguat/apresiasi. Meningkatnya permintaan ekspor suatu negara menyebabkan 

mata uangnya menguat dalam jangka panjang.  
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Dari penelitian mengenai pengaruh jumlah uang beredar (JUB), suku 

bunga SBI, impor, ekspor terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 

2006 sampai Maret 2010 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah uang beredar (JUB), suku bunga SBI, impor, ekspor secara bersama-

sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada 

periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

2. Jumlah uang beredar (JUB) mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kurs rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 

2010.  

3. Suku bunga SBI mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kurs 

rupiah/ dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

4. Impor mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kurs rupiah/ 

dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  

5. Ekspor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kurs rupiah/ 

dollar AS pada periode Januari 2006 sampai Maret 2010.  
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan dari hasil 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pemerintah mempertahankan kebijakan dalam pengendalian jumlah uang 

beredar, pengendalian tingkat suku bunga SBI, meningkatkan jumlah ekspor 

dan menekan jumlah impor sehingga akan mendorong stabilitas pada kurs 

rupiah.  

2. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter lebih intensif dalam pengendalian 

jumlah uang beredar melalui instrumen politik pasar terbuka yaitu dengan cara 

membeli atau menjual surat-surat berharga sehingga mendorong stabilitas kurs 

rupiah.  

3. Bank Indonesia melakukan kebijakan dalam pengendalian tingkat suku bunga 

melalui politik diskonto yaitu dengan cara menaikkan atau menurunkan 

tingkat suku bunga SBI, untuk mencapai kurs rupiah yang stabil.  

4. Pemerintah mengupayakan keseimbangan neraca pembayaran melalui 

penekanan jumlah impor sehingga jumlah impor berkurang dan mendorong 

apresiasi kurs rupiah.  

5. Pemerintah meningkatkan kinerja ekspor ke luar negeri melalui peningkatan 

kualitas produk yang berstandar internasional untuk peningkatan jumlah 

ekspor yang berdampak pada meningkatnya cadangan devisa yang diharapkan 

mampu menopang kurs rupiah yang apresiasi.  
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Lampiran 1 

 

Data Pergerakan Kurs Rupiah/Dollar, JUB, Suku Bunga SBI, Impor, Ekspor 

 

No 

 

Bulan 

 

Kurs 

 

JUB 

 

Suku 

Bunga 

SBI 

Impor 

 

Ekspor 

 

1 2006.1 9,395.00 1,194,939.00 12.75 3,962,927.00 5,538,634.00 

2 2006.2 9,230.00 1,197,772.00 12.74 3,780,125.00 5,473,769.00 

3 2006.3 9,075.00 1,198,748.00 12.73 4,452,085.00 5,433,839.00 

4 2006.4 8,775.00 1,197,122.00 12.74 4,148,060.00 5,851,685.00 

5 2006.5 9,220.00 1,241,865.00 12.5 4,075,818.00 5,930,890.00 

6 2006.6 9,300.00 1,257,785.00 12.5 4,295,215.00 6,362,918.00 

7 2006.7 9,070.00 1,252,816.00 12.25 4,407,858.00 6,447,073.00 

8 2006.8 9,100.00 1,274,084.00 11.75 4,426,457.00 6,675,448.00 

9 2006.9 9,235.00 1,294,744.00 11.25 4,296,837.00 7,020,003.00 

10 2006.10 9,110.00 1,329,425.00 10.75 3,789,612.00 6,456,103.00 

11 2006.11 9,165.00 1,341,940.00 10.25 5,853,778.00 6,324,761.00 

12 2006.12 9,020.00 1,382,493.00 9.75 4,919,463.00 7,307,307.00 

13 2007.1 9,090.00 1,367,957.00 9.50 4,496,708.00 6,372,307.00 

14 2007.2 9,160.00 1,369,243.00 9.25 4,477,036.00 6,430,513.00 

15 2007.3 9,118.00 1,379,237.00 9.00 4,810,262.00 7,106,497.00 

16 2007.4 9,083.00 1,385,715.00 9.00 4,637,682.00 7,026,539.00 

17 2007.5 8,828.00 1,396,067.00 8.75 5,188,825.00 7,395,927.00 

18 2007.6 9,054.00 1,454,577.00 8.50 5,146,330.00 7,381,290.00 

19 2007.7 9,186.00 1,474,769.00 8.25 5,266,647.00 7,480,417.00 

20 2007.8 9,410.00 1,493,050.00 8.25 5,569,944.00 7,365,525.00 

21 2007.9 9,137.00 1,516,884.00 8.25 4,848,553.00 7,019,999.00 

22 2007.10 9,103.00 1,533,846.00 8.25 5,038,516.00 7,574,399.00 

23 2007.11 9,376.00 1,559,570.00 8.25 5,626,814.00 7,289,435.00 

24 2007.12 9,419.00 1,649,662.00 8.00 4,784,783.00 7,827,115.00 

25 2008.1 9,291.00 1,596,565.00 8.00 6,634,527.00 8,339,712.00 

26 2008.2 9,051.00 1,603,750.00 7.93 6,164,708.00 7,734,339.00 

27 2008.3 9,217.00 1,594,390.00 7.96 6,536,990.00 8,480,983.00 

28 2008.4 9,234.00 1,611,691.00 7.99 7,521,231.00 7,852,243.00 

29 2008.5 9,318.00 1,641,733.00 8.31 6,855,294.00 8,917,717.00 

30 2008.6 9,225.00 1,703,381.00 8.73 7,082,826.00 9,048,794.00 
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31 2008.7 9,118.00 1,686,050.00 9.23 7,632,366.00 8,796,979.00 

32 2008.8 9,153.00 1,682,811.00 9.28 7,640,036.00 8,439,185.00 

33 2008.9 9,378.00 1,778,139.00 9.71 7,470,797.00 9,474,857.00 

34 2008.10 10,995.00 1,812,490.00 10.98 7,955,853.00 8,498,974.00 

35 2008.11 12,151.00 1,851,023.00 11.24 6,094,152.00 7,454,875.00 

36 2008.12 10,950.00 1,895,839.00 10.83 5,856,660.00 6,628,604.00 

37 2009.1 11,355.00 1,874,145.25 9.77 4,589,497.00 5,854,355.00 

38 2009.2 11,980.00 1,900,208.32 8.74 4,032,569.00 6,168,189.00 

39 2009.3 11,575.00 1,916,752.36 8.21 4,627,333.00 6,957,421.00 

40 2009.4 10,713.00 1,912,622.97 7.64 4,530,798.00 6,486,163.00 

41 2009.5 10,340.00 1,927,069.54 7.25 5,275,559.00 7,667,465.00 

42 2009.6 10,225.00 1,977,532.44 6.95 5,773,185.00 7,852,741.00 

43 2009.7 9,920.00 1,960,950.07 6.71 6,303,717.00 7,799,606.00 

44 2009.8 10,060.00 1,995,294.18 6.58 6,006,808.00 8,308,995.00 

45 2009.9 9,681.00 2,018,510.30 6.48 4,523,935.00 7,598,144.00 

46 2009.10 9,545.00 2,021,517.32 6.49 6,527,319.00 9,006,283.00 

47 2009.11 9,480.00 2,062,206.27 6.47 5,435,244.00 7,806,270.00 

48 2009.12 9,400.00 2,141,383.70 6.46 6,482,964.00 10,196,804.00 

49 2010.1 9,365.00 2,073,859.77 6.45 6,020,430.00 7,701,984.54 

50 2010.2 9,335.00 2,066,480.99 6.41 5,521,338.00 8,399,120.74 

51 2010.3 9,115.00 2,112,082.70 6.32 6,661,312.00 10,308,210.29 

 

Sumber: SEKI (Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia) Bank Indonesia. 
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Lampiran 2 

 

Output Regresi Berganda Model Semi Log 

 

 

 

Dependent Variable: LOG(KURS)  
Method: Least Squares   
Date: 05/06/11   Time: 15:50   
Sample: 2006M01 2010M03   

Included observations: 51   
     
     

 
Coefficie

nt Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4.884467 1.126756 4.334982 0.0001 

LOG(JUB) 0.588235 0.055673 10.56594 0.0000 
SBI 0.024803 0.005523 4.491017 0.0000 

LOG(IMPOR) 0.009784 0.055067 0.177667 0.8598 

LOG(EKSPOR) 
-

0.284698 0.086755 -3.281616 0.0020 
     
     R-squared 0.730622     Mean dependent var 9.164766 

Adjusted R-squared 0.707197     S.D. dependent var 0.078705 

S.E. of regression 0.042588     Akaike info criterion 
-

3.381590 

Sum squared resid 0.083432     Schwarz criterion 
-

3.192195 

Log likelihood 91.23054     Hannan-Quinn criter. 
-

3.309216 
F-statistic 31.19087     Durbin-Watson stat 0.982268 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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Lampiran 3 

 

Uji Asumsi Klasik 

 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 
 

 JUB SBI IMPOR EKSPOR 

JUB  1.000000 -0.764594  0.488331  0.624300 

SBI -0.764594  1.000000 -0.413815 -0.658458 

IMPOR  0.488331 -0.413815  1.000000  0.805609 

EKSPOR  0.624300 -0.658458  0.805609  1.000000 
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Series: Residuals

Sample 2006M01 2010M03

Observations 51

Mean      -2.43e-16

Median  -0.003419

Maximum  0.105268

Minimum -0.093821

Std. Dev.   0.040849

Skewness   0.241887

Kurtosis   3.400395

Jarque-Bera  0.837999

Probability  0.657704
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Hasil Uji Otokorelasi 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.811658     Prob. F(18,28) 0.0768 

Obs*R-squared 27.43947     Prob. Chi-Square(18) 0.0711 
     
          

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 06/25/11   Time: 15:02   

Sample: 2006M01 2010M03   

Included observations: 51   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -5.110701 1.868052 -2.735844 0.0107 

LOG(JUB) 0.167106 0.093374 1.789637 0.0843 

SBI 0.019028 0.008360 2.276030 0.0307 

LOG(IMPOR) -0.032793 0.062587 -0.523959 0.6044 

LOG(EKSPOR) 0.193907 0.103718 1.869563 0.0720 

RESID(-1) 0.347323 0.175817 1.975481 0.0581 

RESID(-2) 0.028639 0.187414 0.152813 0.8796 

RESID(-3) 0.313258 0.216644 1.445956 0.1593 

RESID(-4) 0.251169 0.197924 1.269018 0.2149 

RESID(-5) 0.025561 0.221127 0.115593 0.9088 

RESID(-6) -0.162332 0.217779 -0.745398 0.4622 

RESID(-7) -0.238214 0.247000 -0.964429 0.3431 

RESID(-8) -0.257113 0.238093 -1.079885 0.2894 

RESID(-9) -0.081340 0.243410 -0.334169 0.7407 

RESID(-10) -0.098239 0.235889 -0.416461 0.6802 

RESID(-11) -0.148074 0.240462 -0.615792 0.5430 

RESID(-12) -0.136529 0.239842 -0.569245 0.5737 

RESID(-13) -0.255454 0.253967 -1.005853 0.3231 

RESID(-14) -0.253090 0.268090 -0.944047 0.3532 

RESID(-15) 0.010218 0.253506 0.040305 0.9681 

RESID(-16) -0.190453 0.293873 -0.648078 0.5222 

RESID(-17) -0.096394 0.374536 -0.257370 0.7988 

RESID(-18) -0.157203 0.351246 -0.447558 0.6579 
     
     R-squared 0.538029     Mean dependent var -2.43E-16 

Adjusted R-squared 0.175051     S.D. dependent var 0.040849 

S.E. of regression 0.037102     Akaike info criterion -3.447960 

Sum squared resid 0.038543     Schwarz criterion -2.576745 

Log likelihood 110.9230     Hannan-Quinn criter. -3.115043 

F-statistic 1.482265     Durbin-Watson stat 1.771571 

Prob(F-statistic) 0.161630    
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Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

Heteroskedasticity Test: ARCH  
     
     

F-statistic 1.758209     Prob. F(2,46) 0.1837 

Obs*R-squared 3.479744     Prob. Chi-Square(2) 0.1755 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 06/25/11   Time: 15:03   

Sample (adjusted): 2006M03 2010M03  

Included observations: 49 after adjustments  
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C 0.001300 0.000467 2.784313 0.0078 

RESID^2(-1) 0.275230 0.147278 1.868780 0.0680 

RESID^2(-2) -0.050811 0.148964 -0.341095 0.7346 
     
     

R-squared 0.071015     Mean dependent var 0.001676 

Adjusted R-squared 0.030625     S.D. dependent var 0.002603 

S.E. of regression 0.002562     Akaike info criterion -9.036450 

Sum squared resid 0.000302     Schwarz criterion -8.920624 

Log likelihood 224.3930     Hannan-Quinn criter. -8.992506 

F-statistic 1.758209     Durbin-Watson stat 1.971611 

Prob(F-statistic) 0.183738    
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Hasil Uji Linieritas 

 
 

Ramsey RESET Test:   
     
     

F-statistic 11.68197     Prob. F(1,45) 0.0013 

Log likelihood ratio 11.77048     Prob. Chi-Square(1) 0.0006 
     
     
     

Test Equation:   

Dependent Variable: LOG(KURS)  

Method: Least Squares   

Date: 08/22/11   Time: 10:51   

Sample: 2006M01 2010M03   

Included observations: 51   
     
     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -16.03348 6.203739 -2.584487 0.0131 

LOG(JUB) -40.84177 12.12162 -3.369333 0.0016 

SBI -1.721093 0.510835 -3.369174 0.0016 

LOG(IMPOR) -0.698263 0.213016 -3.277985 0.0020 

LOG(EKSPOR) 19.82565 5.884366 3.369207 0.0016 

FITTED^2 3.830353 1.120678 3.417890 0.0013 
     
     

R-squared 0.786140     Mean dependent var 9.164766 

Adjusted R-squared 0.762377     S.D. dependent var 0.078705 

S.E. of regression 0.038366     Akaike info criterion -3.573168 

Sum squared resid 0.066237     Schwarz criterion -3.345894 

Log likelihood 97.11578     Hannan-Quinn criter. -3.486320 

F-statistic 33.08353     Durbin-Watson stat 1.285354 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

 

 


