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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keterbukaan ekonomi dan derasnya arus globalisasi semakin mendorong setiap 

negara untuk melakukan perdagangan internasional, hingga saat ini hampir seluruh 

negara didunia terlibat dalam perdagangan internasional dengan hubungan bilateral 

maupun multilateral. Kegiatan perdagangan internasional menuntut setiap negara 

yang terlibat untuk menyesuaikan nilai mata uangnya dengan nilai mata uang negara 

lain. (Nurul, 2017:97). 

Nilai tukar adalah perbandingan nilai mata uang antar dua negara yang 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran pasar. Pada perekonomian 

terbuka, nilai tukar merupakan salah satu hal yang penting karena dapat digunakan 

untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara. Nilai tukar yang stabil menunjukkan 

kondisi ekonomi yang baik (Zainul, 2015:76). 

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Perekonomian Indonesia selama 

periode tahun 1987 sampai dengan 2015 terjadi pergerakan nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika Serikat yang cukup fluktuatif. Pada tahun 1987 sampai 1998 

nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat cenderung melemah atau 

mengalami depresiasi mata uang, hingga pada tahun 1998 menuju 1999  nilai tukar 
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Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat mulai menguat.  Pada tahun 2000 sampai 

2001 nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat kembali melemah. Pada 

tahun-tahun selanjutnya pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat berada pada kondisi yang tidak stabil, fluktuasi terjadi dalam waktu yang 

cukup singkat. Hingga pada tahun 2015 nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat berada pada angka Rp 13.795.  

Gambar I-I 

Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat periode tahun 

1987-2015 

 

Sumber : Bank Indonesia, diolah 

Pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat selama kurun 

waktu 28 tahun tersebut dapat dikatakan tidak stabil yang kemungkinan dipengaruhi 
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oleh kondisi perekonomian dalam negeri maupun luar negeri. Kondisi perekonomian 

pada kedua negara yaitu Indonesia dan Amerika Serikat mempengaruhi pergerakan 

nilai tukar sehingga terjadi apresiasi maupun depresiasi pada nilai tukar. 

Perekonomian Amerika Serikat dapat dikatakan mampu mempengaruhi 

perekonomian Indonesia, karena mata uang Dollar menjadi mata uang utama yang 

digunakan hampir diseluruh negara di dunia. Sehingga apa yang terjadi pada Amerika 

Serikat dan mata uang Dollarnya akan mempengaruhi perekonomian negara-negara 

lain, termasuk negara berkembang, termasuk Indonesia.  

Variabel-variabel ekonomi makro pada Amerika Serikat dapat mencerminkan 

kesehatan perekonomian Amerika Serikat sekaligus dapat dijadikan patokan untuk 

negara-negara lain guna menjaga kestabilan perekonomiannya, variabel tersebut 

meliputi PDB riil Amerika Serikat, jumlah uang beredar Amerika Serikat, suku bunga 

Amerika Serikat dan tingkat inflasi Amerika Serikat. Perkembangan variabel-variabel 

tersebut mendapat perhatian oleh negara-negara lain yang ikut menggunakan mata 

uang Dollar Amerika Serikat karena dianggap dapat mempengaruhi keadaan mata 

uang negara mereka, termasuk Indonesia. 

Perkembangan PDB riil Amerika Serikat dari tahun ke tahun cenderung 

mengalami peningkatan, hal tersebut mencerminkan kesehatan Amerika Serikat atau 

juga kesejahteraan ekonomi Amerika Serikat yang semakin membaik. Secara garis 

besar perekonomian yang baik juga dapat diasusikan keadaan nilai tukarnya pun baik 
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atau kuat, dengan kondisi yang demikian mendorong negara-negara lain khususnya 

yang menggunakan Dollar Amerika Serikat memperhatikan perkembangan 

perekonomian Amerika Serikat. 

Gambar I-II 

Perkembangan PDB riil Amerika Serikat 

Tahun 1987-2015 

Sumber : World Bank, diolah 

Selain perluu memerhatikan perkembangan PDB riil Amerika Serikat juga 

diperlukan perhatian untuk perkembangan variabel-variabel ekonomi makro lainnya, 

pada penelitian ini disajjikasn dalam bentuk gambar grafik dibawah ini. 
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Gambar I-III 

Perkembangan Jumlah Uang Beredar Amerika Serikat 

Tahun 1987-2015 

 

 

 Sumber : World Bank, diolah 

Gambar I-IV 

Perkembangan Tingkat Suku Bunga riil Amerika Serikat 

Tahun 1987-2015 

 
Sumber : World Bank, diolah 
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Gambar I-V 

Perkembangan Tingkat Inflasi Amerika Serikat 

Tahun 1987-2015 

 
Sumber : World Bank, diolah 
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Faktor-faktor ekonomi tersebut memiliki  hubungan yang erat. Tingkat suku 

bunga yang tinggi akan menyerap jumlah uang yang beredar di masyarakat, jika 

tingkat suku bunga rendah maka jumlah uang beredar di masyarakat akan bertambah. 

Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk berivestasi disektor-

sektor produktif. Jumlah uang beredar yang bertambah tinggi dapat mempengaruhi 

kenaikan harga barang-barang, sehingga terjadi inflasi. Inflasi memiliki pengaruh 

terhadap pergerakan nilai tukar, apabila terjadi kenaikan inflasi pada suatu negara 

maka negara tersebut akan mengalami kenaikan impor karena harga barang-barang 

dalam negeri meningkat, yang artinya permintaan mata uang luar negeri akan menjadi 

lebih besar dari pada mata uang negara tersebut, sehingga terjadi depresiasi mata 

uang atau nilai mata uang negara tersebut melemah. Selain itu, ada faktor lain yang 

juga memiliki hubungan erat dengan nilai tukar dan dapat mempengaruhi  

pergerakannya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FLUKTUASI NILAI 

TUKAR RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA SERIKAT DENGAN 

METODE ERROR CORRECTION MODEL (ECM)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam hal analisis faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika Serikat, yang menjadi pokok permasalahan adalah  
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1. Apakah variabel PDB rill Amerika Serikat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat? 

2. Apakah variabel tingkat suku bunga Amerika Serikat berpengaruh terhadap 

fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat? 

3. Apakah variabel inflasi Amerika Serikat berpengaruh terhadap fluktuasi nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat? 

4. Apakah variabel jumlah uang beredar Amerika Serikat berpengaruh terhadap 

fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat? 

5. Indikator manakah yang berpengaruh dalam jangka panjang ataupun jangka 

pendek pada fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Analisis faktor yang mempengaruhi fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat ini bertujuan untuk 

1. Mengetahui apakah variabel PDB rill, suku bunga, tingkat inflasi dan jumlah 

uang beredar berpengaruh terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar 

Amerika Serikat. 

2. Dapat menentukan indikator yang berpengaruh dalam jangka panjang ataupun 

jangka pendek pada fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Apabila tujuan tersebut dapat tercapai maka manfaat yang akan diperoleh 

adalah 
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1. Dapat memperkuat hasil penelitian sebelumnya. 

2. Dapat memperjelas pemahaman mengenai nilai tukar atau kurs. 

3. Dapat membantu memahami pergerakan nilai tukar di waktu mendatang agar 

dapat digunakan oleh pihak – pihak terkait dalam hal pengambilan keputusan atau 

kebijakan yang berkaitan dengan nilai tukar mata uang. 

1.5 Metode Penelitian 

1.5.1 Data dan Sumber Data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang 

bersumber pada website resmi Bank Indonesia dan World Bank serta 

beberapa pustaka lainnya. Data yang digunakan merupakan data time 

series selama periode tahun 1987-2015 berupa data nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika Serikat, PDB riil Amerika Serikat, tingkat suku 

bunga riil Amerika Serikat, tingkat inflasi Amerika Serikat, serta jumlah 

uang beredar Amerika Serikat. 

1.5.2 Alat dan Metode Analisis 

Analisis menggunakan koreksi kesalahanatau ECM (error correction 

model) yang mengasumsikan adanya hubungan ekuilibrium jangka panjang 

antara dua atau lebih variabel ekonomi dan disekuilibrium yang terjadi 

pada hubungan jangka pendek. Model koreksi kesalahan atau ECM (error 

correction model) memformulasikan hubungan jangka panjang sebagai 

berikut: 
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Yt* = β0 + β1Xt + ut  

Sehingga, 

Log(kurst) = β0 + β1log(PDBt) + β2SBt + β3INFt + β4log(JUBt) + ut 

Keterangan : 

Log(kurst) : Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

log(PDBt) : PDB riil Amerika Serikat 

SBt  : Suku Bunga riil Amerika Serikat 

INFt  : Inflasi Amerika Serikat 

log(JUBt)  : Jumlah Uang Beredar Amerika Serikat 

Ut  : Residual 

Sementara hubungan jangka pendek dinyatakan dengan persamaan sebagai 

berikut : 

∆Yt = α1Xt – λ(Yt-1 - β0- β1Xt-1) + ut 

Sehingga 

∆log(kurst) = α1∆log(PDBt) + α2∆SBt+ α3∆INFt + α4∆log(JUBt) – 

λ(log(kurst-1)) - β0- β1log(PDBt-1) + β2SBt-1 + β3INFt + β4log(JUBt-1) + ut 

Parameterisasi persamaan jangka pendek dapat menghasilkan persamaan 

sebagai berikut: 

∆Yt= γ0 + γ1Xt + γ2Xt-1 + γ3ECT + ut 
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Sehingga 

∆log(kurst) = γ0+ γ1∆log(PDBt) + γ2∆SBt + γ3∆INFt+ γ4∆log(JUBt) + 

γ5log(PDBt-1)+ γ6SBt-1 +  γ7INFt-1 + γ8log(JUBt-1) + γ9ECT + ut 

ECT = log(PDBt-1) + SBt-1 + INFt-1 + log(JUBt-1) – log(kurst-1) 

Keterangan : 

∆log(kurst)  : Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS 

∆log(PDBt)  : PDB riil Amerika Serikat 

∆SBt  : Suku Bunga riil Amerika Serikat 

∆INFt  : Inflasi Amerika Serikat 

∆log(JUBt)   : Jumlah Uang Beredar Amerika Serikat 

log(PDBt-1)  : Kelambanan PDB riil Amerika Serikat 

SBt-1  : Kelambanan Suku Bunga riil Amerika Serikat 

INFt-1  : Kelambanan Inflasi Amerika Serikat 

log(JUBt-1)  : Kalambanan Jumlah Uang Beredar Amerika Serikat 

ECT  : Error Correction Term 

Uji-uji yang akan dilakukan adalah 

1.5.2.1 Uji Stasioneritas 

1.5.2.1.1 Uji akar-akar unit 

Uji akar-akar unit ini dimaksudkan untuk menentukan 

stasioner tidaknya sebuah variabel. Data dikatakan stasioner 

bila data tersebut mendekati rata-ratanya dan tidak 



12 

 

terpengaruh waktu. Apabila data yang diamati dalam uji 

akar-akar unit (Unit Root Test) ternyata belum stasioner 

maka harus dilanjutkan dengan uji derajat integrasi sampai 

memperoleh data yang stasioner. 

1.5.2.1.2 Uji Kointegrasi 

Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka 

panjang antara variabel bebas dan terikat, uji ini merupakan 

kelanjutan dari uji akar-akar unit (Unit Root Test) dan uji 

derajat integrasi (Integration Test). 

1.5.2.2 Uji Asumsi Klasik 

1.5.2.2.1 Uji Multikolinieritas 

Masalah multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan 

yang sempurna diantara beberapa atau semua variabel 

independen dalam model. Dalam kasus terdapat 

multikolinieritas yang serius, koefisien regresi tidak lagi 

menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen 

dalam model, dalam penelitian ini akan menggunakan uji 

VIF. 
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1.5.2.2.2 Uji Normalitas 

Asumsi normalitas residual ut adalah sangat penting 

mengingat uji validitas pengaruh variabel independen baik 

secara serempak (uji F) atau sendiri – sendiri (uji t) dan 

estimasi nilai variabel dependen mensyaratkan hal 

ini.Apabila asumsi ini tidak terpenuhi maka kedua uji 

tersebut dan estimasi nilai variabel dependen adalah tidak 

valid untuk sampel tertentu. Penelitian ini menggunakan uji 

Jarque Bera. 

1.5.2.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi apabila variasi Ut tidak konstan 

atau sering berubah seiring dengan berubahnya nilai variabel 

independen, untuk melacak keberadaan heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini digunakan uji White. 

1.5.2.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat diidentifikasi sebagai korelasi antara 

anggota serangkaian observasi. Dalam penelitian ini 

menggunakan uji Breusch Godfrey. 
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1.5.2.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Uji spesifikasi model pada dasarnya digunakan untuk asumsi 

klasik (CLRM) tentang linearitas model, sehingga sering 

disebut uji linearitas model. Pada penelitian ini digunakan uji 

Ramsey-Reset yang terkenal dengan sebutan uji kesalahan 

spesifikasi umum. 

1.5.2.3 Uji Statistik 

1.5.2.3.1 Uji Validitas Pengaruh (Uji t) 

Untuk menggunakan fungsi validitas pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Uji t 

statistik ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen secara dua sisi (two tail). 

1.5.2.3.2 Uji R2 

Koefisien determinasi merupakan proporsi atau prosedur 

total variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel 

independen. Nilai R
2
 terletak antara 0 dan 1. 

1.5.2.3.3 Uji Kebaikan Model (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah model yang 

digunakan eksis atau tidak. 
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1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang hal-hal yang menjadi pengantar dalam penelitian 

yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori tentang kurs atau 

nilaitukar, PDB riil, suku bunga, tingkat inflasi dan jumlah uang beredar, 

hasil penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti serta hipotesis 

penelitiandan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang pendekatan penelitian, identifikasi variabel 

penelitian, definisi operasional, jenis dan sumber data serta teknik analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum subjek pada penelitian, deskripsi 

hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 
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Bab ini berisi simpulan penelitian yang berasal dari hasil pembahasan 

penelitian serta berisi saran-saran yang ditujukan untuk pihak terkait. 

 

 


