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ABSTRAK 
  

Neraca transaksi berjalan merupakan salah satu komponen terpenting yang 
digunakan untuk menilai neraca perdagangan. Neraca perdagangan merupakan 
selisih atau perbedaan antara ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi dari 
ekspor, maka yang terjadi adalah defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika 
ekspor lebih tinggi dari impor, yang terjadi adalah surplus. Ekspor yang terlalu 
rendah juga akan mengakibatkan neraca transaksi berjalan menjadi defisit.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengarauh dari pergerakan nilai 
tukar rupiah terhadap dollar AS (kurs), tingkat suku bunga BI Rate, inflasi, dan 
pendapatan nasional (GDP) terhadap defisit neraca transaksi berjalan di Indonesia 
tahun 2006.I sampai 2012.IV. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat 
pengaruh antara faktor-faktor yang mempengaruhi defisit neraca transaksi 
berjalan di Indonesia.  

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data neraca 
transaksi berjalan di Indonesia, kurs, BI Rate, inflasi, dan pendapatan nasional 
(GDP). Sumber data penelitian ini berasal dari data dokumentasi Bank Indonesia 
(BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode ECM (Error Correction Model).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ECM hanya layak digunakan 
untuk menganalisis pengaruh jangka pendek variabel bebas yaitu variabel kurs, BI 
Rate, inflasi, dan pendapatan nasional terhadap variabel terkait yaitu variabel 
defisit neraca transaksi berjalan. Variabel yang mempunyai pengaruh jangka 
pendek terhadap variabel defisit neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah 
variabel tingkat suku bunga BI Rate dan pendapatan nasional. Sedangkan variabel 
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS (kurs) tidak menunjukkan adanya pengaruh 
jangka panjang ataupun jangka pendek terhadap variabel defisit neraca transaksi 
berjalan di Indonesia.  

 
Kata kunci: defisit neraca transaksi berjalan, kurs, BI Rate, inflasi, dan GDP. 
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I. PENDAHULUAN 

Neraca transaksi berjalan digunakan untuk menilai neraca 

perdagangan. Neraca perdagangan merupakan selisih atau perbedaan antara 

ekspor dan impor. Jika impor lebih tinggi dari ekspor, maka yang terjadi 

adalah defisit neraca perdagangan. Sebaliknya, jika ekspor lebih tinggi dari 

impor, yang terjadi adalah surplus. Dengan begitu defisit nearca transaksi 

berjalan dapat diatasi salah satunya dengan cara meningkatkan ekspor dan 

mengurangi jumlah barang impor.  

Pada arus perdagangan, upaya untuk menjaga daya saing ekspor dan 

menekan impor dapat dipengaruhi oleh kebijakan nilai tukar terhadap valas. 

Perubahan nilai tukar terhadap valas dapat dipengaruhi dari perubahan harga 

barang-barang ekspor dan impor. Semakin tinggi harga barang yang 

diekspor, semakin turun nilai tukar mata uang negara pengekspor dan 

sebaliknya.  

Di sisi lain infalsi merupakan gejala ekonomi yang sangat menarik 

untuk diperhatikan. Inflasi tinggi menyebabkan harga barang impor lebih 

murah dari pada barang yang diproduksi didalam negeri. Oleh karena itu, 

inflasi akan membuat impor berkembang lebih cepat dibandingkan dengan 

ekspor. Disamping itu aliran modal keluar akan lebih banyak dari pada yang 

masuk ke dalam negeri (Nasaruddin, 2002).  

Tingkat suku bunga dalam jangka pendek berpengaruh signifikan 

terhadap inflasi, sehingga dapat dijadikan tolak ukur bagi ekspektasi inflasi 

(Erawati dan Liewelyn, 2008). Semakin tinggi suku bunga maka inflasi juga 

akan semakin tinggi. Motif permintaan uang transaksi dipengaruhi oleh 

pendapatan, apabila pendapatan masyarakat meningkat maka permintaan 

uang untuk kebutuhan transaksi juga meningkat. Apabila dalam teori 

konsumsi peningkatan pendapatan masyarakat menyebabkan kemampuan 

(daya beli) meningkat sehingga akan meningkatkan konsumsi barang dan 

jasa. Kenaikan pendapatan nasional (GDP) akan menyebabkan permintaan 

barang dan jasa impor meningkat, sehingga cenderung akan menyebabkan 

defisit neraca transaksi berjalan (Santosa, 2010).  
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II. LANDASAN TEORI  

A. Pengertian Neraca Pembayaran dan Neraca Transaksi Berjalan 

Neraca pembayaran merupakan suatu catatan aliran keuangan yang 

menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang 

dilakukan antar suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. 

Neraca pembayaran dapat dibedakan menjadi dua bagian utama yaitu 

neraca transaksi berjalan dan neraca modal. Neraca yang memuat 

transaksi ekspor dan impor barang disebut neraca perdagangan. Neraca 

transaksi berjalan mencatat pengeluaran dan penerimaan (ekspor dan 

impor) barang dan jasa bersama-sama dengan transfer neto. Transaksi 

berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan 

oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa (Sukirno, 2008). 

Neraca transaksi berjalan akan terjadi surplus apabila ekspor lebih 

besar dari impor ditambah transfer neto keluar negeri, yaitu apabila 

penerimaan dari perdagangan barang dan jasa serta transfer lebih besar 

dari pembayarannya. Sebaliknya, neraca transaksi berjalan akan 

mengalami defisit apabila ekspor lebih rendah dari impor dan 

penerimaan dari perdagangan barang dan jasa serta transfer lebih kecil 

dari pembayarannya (Dornbusch, 2004). 

Ada dua faktor utama yang selalu mempengaruhi saldo transaksi 

berjalan, yakni kurs rill mata uang domestik terhadap mata uang asing  

dan pendapatan bersih domestik. Perubahan kurs rill senantiasa 

mempengaruhi transaksi berjalan, karena perubahan tersebut 

mencerminkan harga barang dan jasa domestik relatif terhadap barang 

dan jasa luar negeri. Pendapatan bersih domestik mempengaruhi 

transaksi berjalan melalui pengaruh yang ditimbulkannya terhadap total 

pembelanjaan konsumen domestik (Krugman, 2005:167-168). 

B. Pengertian Nilai Tukar Rupiah (Kurs) 

Nilai tukar atau kurs adalah harga salah satu mata uang terhadap 

mata uang lainnya yang ditetapkan yang terjadi dalam hubungan dengan 

lalu lintas perdagangan dan moneter antar negara. Terjadinya fluktuasi 
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kurs dilatar belakangi oleh permintaan dan penawaran valuta asing. 

Permintaan akan valuta asing (valas) berasal dari pemegang uang dalam 

negeri yang memerlukan valas untuk membeli barang dan jasa luar 

negeri. Penawaran valuta asing berasal dari orang asing atau pihak luar 

negeri yang hendak membeli barang dan jasa dalam negeri (ekspor) yang 

dibayar dalam mata uang dalam negeri (Kamaluddin, 1987). 

Perubahan kurs akan secara langsung mengubah harga suatu 

barang dan jasa. Perubahan kurs tersebut disebut sebagai depresiasi atau 

apresiasi. Apabila mata uang suatu Negara mengalami depresiasi, 

ekspornya bagi pihak luar negeri menjadi semakin murah, sedangkan 

impor bagi penduduk Negara itu menjadi semakin mahal. Apresiasi 

menimbulkan dampak yang sebaliknya yakni harga produk Negara itu 

bagi pihak luar negeri menjadi semakin mahal, sedangkan harga impor 

bagi penduduk domestik langsung menjadi murah (Krugman, 2005:43).  

C. Hubungan Kurs Terhadap Defisit Neraca Transaksi Berjalan 

Nilai tukar merupakan salah satu yang mempengaruhi neraca 

transaksi berjalan di Indonesia. Apabila nilai tukar rupiah (kurs) 

mengalami depresiasi (penurunan nilai mata uang domestik) akan 

menyebabkan harga barang luar negeri naik sehingga cenderung 

menurunkan impor dengan begitu neraca transaksi berjalan mengalami 

surplus. Sebaliknya jika nilai tukar rupiah (kurs) mengalami apresiasi 

(kenaikan nilai mata uang domestik) akan menyebabkan harga barang 

luar negeri turun sehingga cenderung akan menaikan impor dan 

mengurangi ekspor. Hal tersebut berpengaruh pada neraca transaksi 

berjalan yang akan mengalami defisit (Sukirno, 2010:412). 

D. Pengertian Tingak Suku Bunga BI Rate 

BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan 

kepada publik. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada 

perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB 

O/N). Pergerakan disuku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh 
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perkembangan disuku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga 

kredit perbankan. Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain 

dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan 

BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang 

telah ditetapkan, dan sebaliknya (www.bi.go.id). 

Kebijakan pemberian suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan 

dampak negatif pada kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga tinggi dapat 

menyebabkan cost of money menjadi mahal. Hal demikian akan 

memperlemah daya saing ekspor dipasar dunia sehingga dapat membuat 

dunia usaha tidak bergairah melakukan investasi dalam negeri, produksi 

akan turun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan (Boediono, 

2000:3). 

E. Pengertian Inflasi  

Inflasi sering di artikan sebagai kecenderugan naiknya harga secara 

umum dan terus menerus, dalam waktu dan tempat tertentu (Ackley, 

1973; Nopirin, 2000; dan Boediono, 2000). Perkembangan inflasi yang 

terus meningkat memberikan hambatan pada pertumbuhan ekonomi ke 

arah yang lebih baik. Kegagalan atau guncangan dalam negeri akan 

menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik dan berakhir dengan 

inflasi pada perekonomian. 

Menurut Nopirin (2000: 28) terdapat beberapa hal yang dapat 

menimbulkan inflasi diantaranya adalah sebagai berikut.   

1. Demand Pull Inflation 

Inflasi ini bermula dengan adanya kenaikan permintaan total 

(aggregate demand), sedangkan produksi telah berada pada keadaan 

kesempatan kerja penuh atau hampir mendekati kesempatan kerja 

penuh.  

2. Cost Pust Inflation 

Berbeda dengan demand pull inflation, cost push inflation biasanya 

ditandai dengan kenaikan harga dan turunnya produksi. Jadi inflasi 

yang dibarengi denagn resesi. Keadaan ini timbul biasanya dimulai 
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dengan adanya penurunan dalam penawaran total (aggregate 

supplay) sebagai akibat kenaikan biaya produksi.  

F. Hubungan Inflasi Terhadap Defisit Neraca Transaksi Berjalan 

Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap perekonomian suatu 

negara. Inflasi sangat besar pengaruhnya terhadap kurs pertukaran valuta 

asing. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung untuk menurunkan 

nilai tukar valuta asing. Selain itu inflasi juga menyebabkan harga-harga 

dalam negeri lebih mahal dari harga-harga di luar negeri, oleh karena itu 

inflasi berkecenderungan menambah impor. Inflasi juga dapat 

menyebabkan harga barang ekspor menjadi mahal, sehingga inflasi 

berkecenderungan untuk mengurangi ekspor. Hal tersebutlah yang dapat 

menyebabkan neraca transaksi berjalan defisit (Sukirno, 2010:402). 

G. Pengertian Pendapatan Nasional 

Pendapatan Nasional adalah jumlah dari pendapatan faktor-faktor 

produksi  yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa oleh 

suatu negara dalam tahun tertentu. Pendapatan Nasional dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu Pendapatan Domestik Bruto (Pendapatan Nasional) 

dan Pendapatan Nasional Bruto (PNB). Pendapatan domestik bruto 

adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan di dalam 

Negara tersebut dalam suatu tahun tertentu. PDB atau GDP (Grros 

Domestic Product) menunjukkan nilai uang produksi output yang 

dihasilkan setiap tahun yang dinilai dengan harga pasar (Wijaya, 2000). 

Jika pendapatan nasional suatu Negara meningkat dengan 

presentase lebih tinggi daripada Negara-negara lain, neraca transaksi 

berjalan akan turun. Jika pendapatan rill (yaitu pendapatan yang telah 

disesuaikan dengan inflasi) meningkat, konsumsi barang juga 

meningkat. Sebagian konsumsi akan diwujudkan dalam pembelian 

produk-produk impor. Pendapatan nasional (GDP) digunakan untuk 

mengukur output barang dan jasa total suatu negara dan pendapatan 

totalnya. Beberapa faktor menjadi penentu produksi barang dan jasa total 
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diantaranya adalah faktor produksi, fungsi produksi, serta penawaran 

barang dan jasa (Mankiw, 2003:42).  

H. Hubungan Pendapatan Nasional Terhadap Defisit Neraca Transaksi 

Berjalan 

Neraca transaksi berjalan mempunyai arti khusus. Surplus neraca 

transaksi berjalan menunjukkan bahwa ekspor lebih besar daripada 

impor. Sedangkan defisit dalam neraca transaksi berjalan berarti kondisi 

impor lebih besar dari ekspor, sehingga terjadi pengurangan investasi di 

luar negeri. Neraca transaksi berjalan sangat erat hubungannya dengan 

pendapatan nasional, sebab ekspor dan impor merupakan komponen dari 

pendapatan nasional (Nopirin, 2000:193). Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan pendapatan nasional dibawah ini.  

Y = C + I + G + X – M   

Dimana Y (penghasilan nasioanal), C (pengeluaran konsumsi), I 

(pengeluaran investasi), G (pengeluaran pemerintah), dan (X-M) adalah 

ekspor impor. Apabila (X-M) positif berarti (C+I+G) < Y, implikasinya 

bahwa suatu negara menghasilkan lebih banyak dari yang digunakan 

sehingga kelebihannya dijual ke luar negeri dan sebaliknya. Jelas bahwa 

suatu Negara akan bisa memperbaiki neraca perdagangannya apabila 

dapat meningkatkan hasil nasional lebih besar daripada penggunaannya 

(Nopirin, 2000:193).     

III. METODE ANALISIS DATA 

A. Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berbentuk data urut waktu (time series). Penelitian ini 

menggunakan data nilai tukar rupiah (kurs), tingkat suku bunga BI Rate, 

tingkat inflasi, tingkat pendapatan nasional, dan defisit neraca transaksi 

berjalan periode 2006.1 sampai 2012.IV yang diperoleh dari laporan 

periodik Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS).  

Definisi Operasional Variabel 

1. Defisit Neraca Transaksi Berjalan 
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Neraca transaksi berjalan mencatat pengeluaran dan penerimaan 

(ekspor dan impor) barang dan jasa bersama-sama dengan transfer 

neto. Data ini diperoleh dari Laporan Bank Indonesia terbitan 2006.I 

sampai 2012.IV. Satuan yang digunakan juta USD. 

2. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS (Kurs) 

Nilai tukar atau kurs adalah harga salah satu mata uang terhadap 

mata uang lainnya. Satuan yang digunakan Rp/USD. 

3. Tingkat Suku Bunga BI Rate 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia merupakan salah satu instrumen 

dari kebijakan moneter bank sentral untuk mengatur jumlah uang 

beredar. Satuan yang digunakan persen. 

4. Tingkat Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan harga barang secara terus menerus. Data 

inflasi yang digunakan adalah laju inflasi berdasarkan Indeks Harga 

Konsumen (IHK). Satuan yang digunakan persen. 

5. Pendapatan Nasional 

Pendapatan nasional adalah nilai barang akhir dan jasa akhir yang 

dihasilkan suatu Negara dalam suatu tahun tertentu. Satuan yang 

digunakan juta rupiah. 

B. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi model 

koreksi kesalahan atau Error Correction Model Regression (ECM).  

1. Uji Stasioneritas  

Uji stasioneritas bertujuan untuk mengetahui data tersebut stasioner 

atau tidak stasioner karena mengandung unsur trend. Untuk 

pengujian stasioneritas digunakan uji akar-akar unit (Unit Root Test). 

Apabila data yang diuji tidak stasioner maka harus dilanjutkan 

dengan uji derajat integrasi sampai memperoleh data yang stasioner. 

Pengujian akar-akar unit dan derajat integrasi dilakukan dengan 

menggunakan Uji DF (Dickey-Fuller) dan Uji ADF (Augmented 

Dickey Fuller). Uji DF dan ADF bertujuan untuk mengetahui 
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stasioneritas dari data defisit neraca trnasaksi berjalan nilai tukar 

rupiah, tingkat suku bunga, tingkat inflasi, dan pendapatan nasional 

(GDP) tahun 2006.I sampai 2012.IV.  

2. Uji Kointegrasi  

Uji kointegrasi merupakan uji ada tidaknya hubungan jangka panjang 

antara variabel bebas dan terkait. Uji ini merupakan kelanjutan dari 

uji akar-akar unit dan derajat kointegrasi. Pengujian kointegrasi 

dalam penelitian ini menggunakan kointegrasi Engle Grangger.  

3. Pengujian dengan Error Correction Model (ECM) 

Model ECM (Error Correction Model) merupakan model yang dapat 

digunakan untuk mencari persamaan regresi keseimbangan jangka 

panjang dan jangka pendek serta konsisten atau tidaknya suatu 

model. Formulasi model koreksi kesalahan (ECM) adalah sebagai 

berikut.  

Fungsi Jangka Panjang   

DNTBt* = β0 + β1KURSt + β2Rt + β3Inft + β4GDPt + Ut 

Keterangan 

DNTB   = Defisit Neraca Transaksi Berjalan (Juta USD) 

KURS  = Nilai tukar rupiah terhadap dolar (Ribu Rp) 

R   = Tingkat Suku Bunga (Persen) 

Inf   = Inflasi (Persen) 

GDP  = Tingkat Pendapatan Nasional (Juta Rp) 

β0  = konstanta  

Ut   = nilai residual   

β1 β2 β3 β4 = pengaruh jangka panjang  

Fungsi Jangka Pendek Standar  

ΔDNTBt = α1ΔKURSt + α2ΔRt + α3ΔInft + α4ΔGDPt – 

 Vt + (DNTBt-1 – β0 – β1KURSt-1 –β2Rt-1 – β3Inft-1 – β4GDPt-1)ߣ

Keterangan 

α1α2 α3 α4 = pengaruh jangka pendek 

 (1>ߣ>0 ) koefisien standar adjustment = ߣ
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Fungsi Estimasi Jangka Pendek  

ΔDNTBt = γ0 + γ1ΔKURSt + γ2ΔRt + γ3ΔInft + γ4ΔGDPt + 

γ5ΔKURSt-1+ γ6ΔRt-1  + γ7ΔInft-1 + γ8ΔGDPt-1 + γ9ECT + εt 

Keterangan 

γ0 = ߣβ0     γ5 = -(1-β1) 

γ1 = α1      γ6 = -(1-β2) 

γ2 = α2     γ7 = -(1-β3) 

γ3 = α3     γ8 = -(1-β4) 

γ4 = α4     γ9 = ߣ    

ETC = KURSt-1 + Rt-1 + Inft-1 + GDPt-1 – DNTBt-1  

Valid atau tidaknya spesifikasi model dengan ECM dapat dilihat 

pada uji statistik terhadap koefisien ECT. Koefisien ECT pada 

persamaan estimasi jangka pendek adalah KURSt-1 + Rt-1 + Inft-1 + 

GDPt-1 – DNTBt-1, mensyaratkan nilai yang menunjukkan angka 

positif antara 0 sampai 1 (0<ECT<1).  

4. Pengujian Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui kondisi data yang 

digunakan dalam penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh model 

analisis yang tepat model analisis regresi linier ini meliputi Uji 

Multikolinieritas (Uji Klein), Heteroskedastisitas (Uji White), 

Autokorelasi (Uji Breusch Godfrey), Uji Spesifikasi Model (Uji 

Ramsey-Reset), dan Uji Normalitas Ut (UjiF). 

5. Uji Statistik  

Uji statistik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

eksistensi model dan validitas pengaruh. Penelitian ini menggunakan 

uji statistik yang meliputi Uji Kebaikan Model (Uji F), Koefisien 

Determinasi (R2), dan Uji Validitas Pengaruh (Uji t). 

IV. HASIL ANALISIS  

A. Uji Stasioneritas (Uji Akar-akar Unit)  

Untuk mengetahui data time series yang digunakan stasioner atau 

tidak dilakukan dengan uji akar-akar unit dan uji derajat kointegrasi. 
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Apabila uji akar unit (unit root test) yang dilakukan memperlihatkan 

fakta bahwa data yang diamati tidak stasioner maka dilanjutkan dengan 

uji derajat kointegrasi. Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa 

variabel defisit neraca transaksi berjalan (DNTB), nilai tukar rupiah 

(Kurs), BI Rate (R), inflasi (INF) dan pendapatan nasional (GDP) 

stasioner.  

B. Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji stasioneritas. Tujuan 

dilakukannya uji kointegrasi adalah untuk mengkaji uji stasioneritas 

residual regresi kointegrasi. Hasil dari uji kointegrasi menunjukkan 

bahwa variabel kurs, BI Rate, inflasi, dan pendapatan nasional 

berkointegrasi dengan variabel defisit neraca transaksi berjalan. 

C. Pengujian ECM 

Model ECM (Error Corection Model) merupakan model 

ekonometrika yang digunakan untuk mencari persamaan regresi 

keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil estimasi regresi 

dengan menggunakan alat bantu eviews adalah sebagai berikut. 

Hasil analisis ECM terlihat bahwa nilai ECT sebesar 0.147103. 

Nilai ECT sudah memenuhi kriteria yakni 0<ECT<1, namun nilai ECT 

tidak signifikan pada derajat signifikasi 5% yang berarti bahwa tidak 

terjadi hubunga jangka panjang. Berdasarkan nilai ECT dapat 

disimpulkan bahwa model ECM hanya layak digunakan untuk 

menganalisis pengaruh jangka pendek variabel bebas yaitu variabel kurs, 

BI Rate, inflasi, dan pendapatan nasional terhadap variabel terikat yaitu 

defisit neraca transaksi berjalan.  

Hasil analisis regresi ECM dapat ditulis dalam bentuk persamaan 

linier jangka pendek yaitu sebagai berikkut.  

D(DNTB)= 18288.09 - 0.294933*Kurst - 721.3364*Rt + 379.6172*Inft 

- 0.051757*GDPt + 0.147103*ECT  

Keterangan 

* Signifikasi α  0.10 
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D. Uji Asumsi Klasik 

Berdasarkan uji asumsi klasik pada uji heteroskedastisitas dan uji 

otokorelasi, variabel defisit neraca transaksi berjalan, kurs, BI rate, 

inflasi dan pendapatan nasional tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas dan otokorelasi dalam model. Sedangkan pada uji 

normalitas residual dan uji spesifikasi model, variabel defisit neraca 

transaksi berjalan, kurs, BI rate, inflasi dan pendapatan nasional 

memiliki distribusi ut normal dan model yang digunakan linier. 

E. Uji Statistik 

Uji statistik yang dilakukan meliputi uji kebaikan model (uji F), uji 

koefisien determinasi (R2), dan uji validitas pengaruh (uji t). Pada uji 

kebaikan model (uji F) menunjukkan nilai F-statistic sebesar 0.093167 <  

α dengan begitu model yang digunakan eksis. Pada uji koefisien 

determinasi (R2) diperoleh R-square sebesar 0.523485. Berarti 52,34% 

variasi dari variabel defisit neraca transaksi berjalan dapat dijelaskan 

oleh variabel kurs, BI rate, inflasi, dan pendapatan nasional. Sisanya 

sebesar 47,66% dijelaskan oleh variabel-variabel bebas lain diluar model 

yang diestimasi. Berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t), pada tingkat 

signifikasi 0,05 variabel yang berpengaruh signifikan adalah variabel 

pendapatan nasional pada jangka pendek dan tingkat BI rate pada jangka 

panjang. Tingkat signifikasi 0,10 variabel yang berpengaruh signifikan 

yakin variabel tingkat BI rate pada jangka pendek dan variabel inflasi 

pada jangka panjang. 

V. SARAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan 

dapat dikemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut. 

1. Bagi pemerintah kebijakan yang perlu diambil untuk mencapai 

keseimbangan eksternal adalah memperbaiki sektor perdagangan 

melalui peningkatan daya saing dengan meningkatkan kualitas produk, 

sehingga dapat menaikkan ekspor. Pemerintah juga dapat 

menggunakan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan tingkat suku 
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bunga BI Rate sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan inflasi 

dan menjaga pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan nasional 

dapat meningkat secara stabil.  

2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan data 

terbaru sehingga mampu mencerminkan kondisi neraca transaksi 

berjalan di Indonesia.   
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