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ANALISIS MODEL MONETER HARGA FLEKSIBEL DALAM 

PENENTUAN NILAI TUKAR RUPIAH 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Permintaan Uang, Produk Domestik 

Bruto (PDB), Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga bunga terhadap nilai tukar rupiah 

tahun 2010-2019. Penelitian ini menggunakan data time series periode 2011: Q1-

2019:Q4. Data yang digunakan adalah data kuartalan. Model analisis yang 

digunakan adalah alat analisis ekonometrika model koreksi kesalahan (Partial 

Adjusmant Model/PAM). Data yang digunakan diperoleh dari Bank Indonesia, dan 

Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian ini menunjukkan permintaan uang dan 

inflasi dalam jangka panjang maupun jangka pendek berpengaruh positif dan 

signifikan. Sedangkan, Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat suku bunga 

(BIRATE) dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak berpengaruh 

terhadap nilai tukar. 

Kata Kunci:  Nilai Tukar Rupiah, Permintaan Uang, Produk Domestik Bruto, 

Inflasi dan Tingkat Suku Bunga 

Abstract 

This study aims to analyze the Demand for Money, Gross Domestic Product (GDP), 

Inflation, and Interest Rates against the rupiah exchange rate in 2010-2019. This 

study uses time series data for the period 2011: Q1-2019: Q4. The data used is 

quarterly data. The analytical model used is an econometric analysis tool with an 

error correction model (Partial Adjustment Model/PAM). The data used were 

obtained from Bank Indonesia, and the Central Statistics Agency (BPS). The results 

of this study indicate the demand for money and inflation in the long and short term 

have a positive and significant effect. Meanwhile, Gross Domestic Product (GDP) 

and interest rates (BIRATE) in the short and long term have no effect on the 

exchange rate. 

Keywords: Rupiah Exchange Rate, Money Demand, Gross Domestic Product, 

Inflation and Interest Rates 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu persoalan eksternal perekonomian Indonesia adalah ketidak stabilan nilai 

tukar. Karena nilai tukar dapat didefinisikan sebagai pertukaran dua mata uang yang 

berbeda, yaitu merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang 

tersebut. Kurs merupakan salah satu harga yang penting dalam perekonomian 

terbuka karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar. Apabila pertumbuhan nilai mata uang atau kurs 
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berjalan stabil berarti menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi yang 

baik dan stabil (Tri & Candra, 2018). 

Kurs (exchange rate) adalah pertukaran dua mata uang yang berbeda, yaitu 

merupakan perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Kurs 

merupakan salah satu harga yang penting dalam perekonomian terbuka karena 

ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang 

terjadi di pasar. Apabila pertumbuhan nilai mata uang atau kurs berjalan stabil 

berarti menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi yang baik dan stabil 

(Yudiarti, Emilia, dan Mustika, 2018). 

Nilai tukar mata uang rupiah sangatlah penting untuk dikaji oleh otoritas 

moneter untuk mengendalikan dan menstabilkan nilai tukar. Sebab nilai tukar 

memiliki dampak nyata terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang 

ditimbulkan seperti naiknya harga barang dan jasa yang sering disebut dengan 

inflasi. Merosotnya nilai tukar rupiah dapat menyebabkan permintaan masyarakat 

terhadap mata uang rupiah menurun. Besarnya dampak akibat dari fluktuasi nilai 

tukar terhadap perekonomian, maka diperlukan suatu kebijakan yang tepat untuk 

mengendalikan nilai tukar mata uang, sehingga pergerakan atau fluktuasi nilai tukar 

dapat diprediksi dan perekenomian dapat berjalan stabil. 

Sejak pemerintah melakukan rezim nilai tukar mengambang, penggunaan 

instrumen moneter semakin intensif dilakukan untuk mengendalikan nilai tukar 

rupiah. Persoalan penting untuk kasus Indonesia adalah apakah pendekatan moneter 

terhadap penyesuaian eksternal lebih dibenarkan, dan lebih tepat digunakan 

daripada pendekatan lainnya. Pengalaman aktual Indonesia menunjukkan bahwa 

pendekatan moneter lebih tepat digunakan (Endri, 2007). 

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis ingin mengetahui apakah 

pendekatan moneter relevan dan bermanfaat dalam kasus Indonesia serta beberapa 

faktor penentu yang mempengaruhi perubahan nilai tukar dengan mengkaji 

beberapa faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah dengan mendekatkan faktor-

faktor permintaan uang riil, pendapatan riil, Inflasi, dan tingkat suku bunga. 
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Dari uraian latar belakang masalah di atas penulis dapat mengambil judul 

“ANALISIS MODEL MONETER HARGA FLEKSIBEL DALAM 

PENENTUAN NILAI TUKAR RUPIAH”. 

2. METODE 

2.1. Metode Analisis Data 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif yaitu 

penelitian yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hu bungan 

antar variabel, dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor 

pengumpul terhadap pengaruh variabel-variabel yang bersangkutan kemudian 

mencoba untuk dianalisis. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah 

Partial Adjustment Model (PAM). 

2.2. Teknik Analisis Data 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Adjustment Model (PAM) 

atau model penyesuaian parsial dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡
∗̂  = α0 +α1M2t +α2PDBt + α3INFt + α4BIRATEt + λKURSt-1 + vt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Di mana: 

KURS  : Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar 

M2  : Permintaan UanG 

PDB  : Produk Domestik Bruto 

INF  : Inflasi 

BIRATE : Tingkat Suku Bunga  

λ  : (1-δ) 

δ  : Koefisien penyesuaian 

α0  : δβ0 ; Konstanta jangka pendek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

α1-α4: δβ1-δβ4  : Koefsien regresi jangka pendek 

v  : δε ; error term jangka pendek 

ε  : error term jangka panjang 

β0  : Konstanta jangka panjang 

β1... β4  : Koefisien regresi jangka panjang 

t  : Triwulan t 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil Estimasi 

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, maka diperoleh model estimasi 

regresi Partial Adjustment Model (PAM) seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1 

Hasil Estimasi Model Jangka Pendek PAM 

 

𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡
∗̂  = 9,3324 + 0,00128M2t - 0,00042PDBt + 130,6969INFt +  

                                  (0,0950)***    (0,6666)             (0,0487)**             

160,5574BIRATEt + 0,52056KURSt-1                  

(0,2073)                    (0,0008)* 

R2 = 0,9669 ; DW = 1,7416 ; F = 169,7114 ; Prob. F = 0,0000 

Uji Diagnosis 

1. Multikolinieritas (VIF) 

M2 = 133,5942 ; PDB = 93,37197 ; INF = 2,610744 ; BIRATE = 3,874746 

2. Normalitas Residual (Jarque Bera) 

2(2) = 2,958325 ; Prob JB(2) = 0,227828 

3. Otokorelasi (Breusch Godfrey) 

2(3) = 2,121452 ; Prob 2(3) = 0,5476 

4. Heteroskedastisitas (White) 

2(20) = 19,65212 ;  Prob 2 (20) = 0,4799 

5. Linieritas (Ramsey Reset) 

F(1,28) = 3,412094 ; Prob F (1,28) = 0,0753 

Sumber: Lampiran 2. Keterangan: *Signifikan pada α = 0,01; Signifikan pada α 

= 0,05; ***Signifikan pada α = 0,10. Angka dalam kurung adalah probabilitas 

empirik (p value) t-statistik. 

Perhitungan parameter model terestimasi jangka panjang PAM adalah 

sebagai berikut: 

λ     = (1 – δ) 

0,52056  = (1 – δ) 

δ       = 1 - 0,52056 = 0,47044 

𝛼0       = 𝛿𝛽0 

9,3324       = 0,47044 𝛽0 

𝛽0 = 
9,3324

0,47044
  = 19,8375988 

𝛼1        = 𝛿𝛽1 

0,00128   = 0,47044 𝛽1 
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𝛽1 = 
0,00128

0,47044  
  = 0,002721 

𝛼2        = 𝛿𝛽2 

0,00042   =  0,47044 𝛽2 

𝛽2 = 
−0,00042

0,47044 
  = -0,0008928 

𝛼3        = 𝛿𝛽3 

130,6969     = 0,47044 𝛽3 

𝛽3 = 
 130,6969

0,47044
  = 277,818425 

𝛼4        = 𝛿𝛽4 

160,5574     = 0,47044 𝛽4 

𝛽4 = 
 160,5574

0,47044
  = 341,291982 

Dari hasil perhitungan parameter model jangka panjang tersebut, diperoleh 

model estimator jangka panjang sebagai berikut: 

𝐾𝑈𝑅𝑆𝑡
∗̂ = 19,8375988 + 0,002721𝑀2𝑡 − 0,0008928𝑃𝐷𝐵𝑡 +

               277,818425𝐼𝑁𝐹𝑡 +  341,291982BIRATE𝑡 

Data yang dipergunakan adalah triwulanan, sehingga waktu penyesuaian 

atau adjustment time-nya adalah: 

AT = 
4

0,47044
 = 8,5 triwulan 

3.2 Uji Asumsi Klasik 

3.2.1 Uji Multikolinieritas 

Hasil uji multikolinearitas VIF disajikan dalam Tabel 2. 

Tabel 2  

Hasil Uji VIF 

Variabel VIF Kriteria Kesimpulan 

M2 133,5942 > 10 Menyebabkan Multikolinieritas 

PDB 93,37197 > 10 Menyebabkan Multikolinieritas 

INF 2,610744 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

BIRATE 3,874746 < 10 Tidak menyebabkan multikolinieritas 

Sumber: Lampiran. 
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3.2.2 Uji Normalitas Residual 

Dari Tabel 1, terlihat p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik JB 

adalah sebesar 0,227828> (0.10) sehingga Ho diterima, maka dapat disimpulkan 

bahwa distribusi residual normal.  

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Dari Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik 

2 uji BG sebesar 0,5476 (> 0,10); jadi 𝐻0 diterima, simpulan tidak terdapat 

otokorelasi dalam model. 

3.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Dari Tabel 1, terlihat p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik 2 

uji White adalah sebesar 0,4799 (> 0,10) jadi Ho diterima. Kesimpulan tidak 

terdapat heteroskedastisitas dalam model. 

3.2.5 Uji Spesifikasi Model 

Pada Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas atau signifikansi empirik 

statistik F uji Ramsey Reset terlihat memiliki nilai sebesar 0,0753 (> 0,05); jadi Ho 

diterima. Kesimpulan spesifikasi model yang dipakai tepat atau linier. 

3.3 Uji Kebaikan Model 

3.3.1 Uji Eksistensi Model 

Dapat dilihat pada Tabel 1, terlihat nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi 

empirikstatistik F estimasi model ekonometrik memiliki nilai 169,7114 dengan 

probabilitas statistik sebesar 0.000 atau < 0,01 sehingga Ho ditolak, kesimpulannya 

model estimator PAM yang dipakai dalam penelitian ini eksis. 

3.3.2 Uji Validitas Pengaruh 

Tabel 3  

Hasil Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen 

Variabel Statistik t Prob t Kriteria Kesimpulan Pengaruh 

M2 1,726206 0,0950 < 0,10 Signifikan pada α = 0,10 

PDB -0,435210 0,6666 > 0,10 Tidak signifikan 

INF 2,057827 0,0487 < 0,01 Signifikan pada α = 0,05 

BIRATE 1,289790 0,2073 > 0,10 Tidak signifikan 

Sumber: Lampiran 
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3.3.3 Uji Interpretasi Determinasi Majemuk (R2) 

Dari  tabel 1 nilai dari 𝑅2 sebesar 0,9669.  Artinya variasi variabel KURS dapat 

dijelaskan oleh variabel-variabel independen (Permintaan uang, Produk Domestik 

Bruto (GDP), Inflasi, dan Tingkat Suku Bunga) dalam model sebesar 96,69% 

sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak disertakan dalam model. 

3.4 Interpretasi Ekonomi 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini et al., 

(2016) bahwa permintaan uang berpengaruh terhadap kurs. Pertumbuhan ekonomi 

memerlukan pertumbuhan uang atau likuiditas yang cukup. Namun laju 

pertumbuhan uang yang terlalu cepat dapat memberikan dampak kurang baik dalam 

perekonomian. Perubahan uang beredar dapat mempengaruhi kestabilan harga. 

Pertumbuhan jumlah uang beredar yang terlalu cepat tanpa diimbangi pertambahan 

produksi dapat menyebabkan inflasi. Berlimpahnya jumlah uang yang beredar yang 

melebihi kebutuhan uang untuk transaksi akan mendorong masyarakat untuk 

melakukan spekulasi terhadap valuta asing yang akan menimbulkan melemahnya 

nilai rupiah. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryadi, 

(2014) yang menyatakan bahwa pendapatan nasional (PDB) tidak berpengaruh 

terhadap nilai tukar rupiah. Hal ini dikarenakan bahwa apabila pendapatan nasional 

meningkat, maka akan meningkatkan permintaan impor yang berarti meningkatkan 

kebutuhan mata uang negara lain, sehingga akan menurunkan nilai tukar mata uang 

domestik. 

Penelitian ini sejalan dengan Puspitaningrum et al., (2014) yang 

mengemukakan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap kurs atau nilai 

tukar rupiah. Tingkat suku bunga yang tinggi tidak memberikan jaminan nilai tukar 

mata uang suatu negara menguat. Menurut teori International Fisher Effect (IFE), 

investor tidak bisa menanamkan dananya ke negara yang memiliki tingkat suku 

bunga tingi dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Hal ini 

karena nilai mata uang suatu negara yang memiliki suku bunga tinggi akan 

melemah sebesar selisih tingkat suku bunga nominal dengan negara yang memiliki 

tingkat suku bunga nominal lebih rendah. 
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Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Arifin & Mayasya 

(2018) yang menyatakan bahwa terjadi hubungan yang positif dan signifikan antara 

suku bunga terhadap kurs atau nilai tukar rupiah. Semakin tinggi suku bunga suatu 

mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan mata uang tersebut. Kenaikan 

suku bunga di suatu negara dapat mendorong terjadinya pengalihan dana atau 

instrumen keuangan dari mata uang dengan tingkat bunga yang rendah ke mata 

uang dengan tingkat bunga yang tinggi. Penurunan suku bunga domestik 

menyebabkan depresiasi dan kenaikan suku bunga menyebabkan apresiasi 

(Mishkin, 2011). 

Di dalam pasar bebas perubahan kurs terjadi pada beberapa faktor yang 

mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Bahwa valuta asing 

digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran ke luar negeri (impor). Makin 

tinggi tingkar pertumbuhan pendapatan (relatif terhadap negara lain) makin besar 

kemampuang untuk impor makin besar pula permintaan akan uang asing. Kurs 

valuta asing cenderung akan meningkat dan harga mata uang dalam negeri 

menurun. Demikian juga inflasi akan menyebabkan impor naik dan ekspor turun 

kemudian akan menyebabkan valuta asing naik (Nopirin, 1997). 

Inflasi menunjukkan hubungan yang positif dengan nilai tukar. Hal ini 

dapat dijelaskan menggunakan beberapa teori di antaranya adalah teori Purchasing 

Power Parity (PPP theory) yang menjelaskan bahwa jika harga barang luar negeri 

turun sedangkan harga barang domestik tetap, maka barang impor relatif lebih 

murah, sehingga permintaan akan naik. Kondisi ini akan mendorong mata uang 

asing akan mengalami apresiasi. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada penelitian di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil data Partial Adjustment Model (PAM) yang digunakan dalam 

penelitian ini benar – benar merupakan model PAM atau model yang bisa 

menujukkan adanya hubungan teoritis atau ekuilibrium jangka panjang.  
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2. Berdasarkan uji asumsi klasik, penelitian ini dinyatakan lolos semua uji kecuali 

uji multikolinieritas karena pada variabel M2 dan PDB terdapat masalah 

multikolinieritas dimana nlai VIF masing – masing menunjukkan angka 

133,5942 dan 93,37197 dimana nilai tersebut lebih dari 10 yang merupakan batas 

toleransi uji multikolinieritas. 

3. Berdasarkan hasil estimasi R-square diperoleh angka 0,9669 atau 96,69%. Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel independen (M2, PDB, INF, dan BIRATE) 

terhadap variabel dependen (KURS) sebesar 96,69% atau variabel yang 

digunakan dalam model mampu menjelaskan sebesar 96,69% sedangkan sisanya 

3,31% dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini.  

4. Berdasarkan uji kebaikan model nilai probabilitas F-statistik yang diperoleh 

sebesar 0,0000 <  0,01. Hal ini menunjukkan bahwa model yang dipakai eksis. 

Artinya secara serempak variabel M2, PDB, INF, dan BIRATE berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen Kurs. 

5. Pada variabel M2 dapat disimpulkan bahwa berpengaruh positif terhadap Kurs 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang panjang. Pada variabel PDB dapat 

disimpulkan bahwa tidak berpengaruh signifikan terhadap Kurs jangka pendek 

maupum dalam jangka panjang. Pada variabel Inflasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kurs baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

Pada variabel BI RATE tidak berpengaruh terhadap Kurs dalam jangka panjang 

maupun jangka pendek. 

4.2. Saran 

1. Bagi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter agar dapat memelihara kestabilan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan 

tingkat suku bunga yang dilakukan sesuai dengan kondisi nilai tukar di pasar 

uang. 

2. Bagi peneliti selanjutya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

menambah variabel independen yang lebih banyak atau memperbaharui variabel 

independen agar hasil penelitian lebih baik, akurat dan lebih update. 
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3. Bagi pemerintah, agar menjaga kestabilan nilai tukarnya terhadap dollar, karena 

pelemahan nilai tukar rupiah dapat mendorong terjadinya inflasi dan dapat 

membebani masyarakat dan pengusaha. 
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