
P:t¥Dg1i~t'ar 

Tent~l.Jr~" ~'tlf:l:~l;tr- ~~ 

EkonotnJ P~"mb'angt1,llan;.dan Pembangunan Ekonomi: 

ISSN 1086-1575 
Vol. l, No. 1, 2009 

TeJaMJ.,,l&ti{~ Wm· Ori~ntasi qal(Ull Konteks Studi Pembangu.nan 
· · Mii ff.i.tjafvsono 

:- .·· 

. . . ~PEN:ELITIAN 

Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999/2000- 2004) 
Hadi Sumarsono .... 

Atialisis Patih=i:ii Daya Bell Kurs Rupiah terhadap Delar AS Periode September 
1.,7- Desem~er 2007 d~ngan Menggunakan Metode Error Correction Model 

c;.rnvia Agustin, - · 

Kausalitas Ant.ara Nilai T ukar RpfUS$: 
. Anali.Sis Komparatif Indonesia dan Malaysia 

lnwm ;.irfukhlis 

· Imple'¢lentasi CSR terhadap Kesejahteraan Hid up Masyarakat 
~4.,ltii .!ifqpiscmgka 

TIN}AUA:t B UKU · 

.Ekon~mi Kcl~b~gaan: l'-efinisi, Teori, dan Strategi 
.:\>lit ·Wi jtfk~qno · . 

Jurusan Ekonorni Pembangunan 
f~~~~t~i fikQrn>mi. · 

Universitas N~eri Mc:dang 



'\ 

JSSN 2086-1575 

Jurnal EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN 

Jumal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) terbit tiga kali setahtm memuat 
artikel hasil pemikiran filosofis, konseptual, teoritis, telaah kritis (critical review), 
dan penelitian di bidang ekonomi pembangunan (development economics) dan 
pembangunan ekonomi (economic development). 

Ketua Penyunting 
Dr. Imam Mukhlis, M.Si 

Wakil Ketua Penyunting 
Dr, Hadi Sumarsono, ST, MSi 

Penyunting Pelaksana 
Dr. Mit Witj<lksono1 MS. Ed 

Dr. Sugeng Hadi Utomo, M.S 
Dr. M. Nasikh, SE, M.P.., MPd 

Grisvia Agustin, SE., MSc. 

Pelaksana Administrasi 
Syahrul Munir, S.Pd 

Yanuar Kustyandi, S.Pd 

AJamatRedaksV11J 
J1,1rusan Ekonomi Pembangunan 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (FE UM} 
Jl. Semarang 5. Malang 65145. Gedung E3 Lantai 2 

Tip/ Fax (0341) 585-911 
E-mail: mitrojoyo@gmail.com vanmit@um.ac. id 

Site: www.fe.um.ac.id 

J umal Ekonomi & Studi Pembangunan (JESP) dike lola oleh J urusan Ekonomi Pembangunan. 
Diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang (FE UM). 

Dekan: Dr. Ery Tri Djatmika, M.A., M.Si. 
Pembantu Dekan I: Dr. Mit Witjaksono, MS. Ed. 
Pembantu Dekan II: Dr. Tuhardjo, SE., MSi.Ak 

Pembantu Dekan III: Drs. Djoko Dwi Kusumayanto, M.Si. 
Ketua Jurusan Ekonomi Pemtxmgunan: Dr. Hari Wahyono, M.Pd. 

Naskah artikel yang d isumbangkan kepada JESP harus mengikuti aturan da.lam Peum;1.t. ,!N:_a, 
Kontribtttor JESP yang dilampirkan pada setiap nomor penerbitan. 
lsi artikel beserta akibat yang ditimbulkan oleh artikel itu menjadi tanggtm£('!"*·1'~'::' ~~. ·:. 
penulisnya (kontributor). · 

.. 



DAFTAR lSI 

EDITORIAL 

Pengantar 

Tentang Nomor Ini 

ARTIKEL 

Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi : 
Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan 

Mit Witjaksono 

PENELITIAN 

Analisis Kemadirian Otonomi Daerah: 

/ESP- Vol. 1, No. 1, 200 ' 
ISSN 2086-1575 

1 

2 

3 

Kasus Kota Malang (1 999/2000-2004) 13 
Hadi Sumarsonv 

Analisis I?aritas Daya Beli Kurs Rupiah terhada Dolar AS Peri ode September 1997 -
Desember 2007 dengan Menggunakan Meiode Error Correction Model 27 

Grisvja Agustln. 

Kausalitas Antara Nilai Tukar Rp/US$ dan Perturnbuhan Ekonomi: 
Analisis Komparatif Indonesia dan Malaysia 39 

Imam Mukhlis 

£mplementasi CSR terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat 47 
Andi Mapisangka 

TINJAUAN BUKU 

Ekonomi Kelembagaan: Dcfinisi, Teoti, dan Strategi 
Mit Witjakmno 

56 



EDITORIAL 

Pengantar Edisi Perdana 

[ESP- Vol. 1, No. 1, 2009 
ISSN 2086-1575 

Puji s~ukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa penyunting ungkapkan pertama-tama atas 

keberhasilan penerbitan edisi perdana JESP (Jumal Ekonomi & Studi P embangunan) sebagai 

langkah awal pengembangan iklim akademik ke depan bagi dan di lingkungan Program Studi 
Ekonomi dan Studi Pembangunan, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Uni

versitas Negeri Malang. Setiap tahun JESP akan diterbitkan 3 (tiga) kali, atau 4 bulanan. 

JESP(baca:jes pe) memuat karya tulis: 

l . Artikel pemikiran filosofis. teoritis. konseptuaL atau telaah kritis (critical r eviews). 

yang selanjutnya diberi label keiompok: ARTIKEL. 

2. Artikel hasil penelitian, yang se!anjutnya diberi label kelompok: PENELITIAN. 

3. Artikel tinjauan buku (book review), yang diberi label kelompok: TINJAUAN BUKU. 

Arti kel dalam kelompok I memaparkan pemikiran konseptual, telaah kritis, atau analisis 

kontekstual tentang teori ekonomi , pemikiran, paradigma, atau filsafat ekonomi. dan aplikasi
nya dalam ekonomi pembangunan. 

Artikel dalam kelompok 2 memaparkan hasil kajian (penelitian) empiris tentang penera

pan lapangan, atau simulasi lab (ekonomi eksperimental) terhadap isu, kasus, atau implemen
tasi kebijakan ekonomi. 

Artikel dalmn kelompok 3 menelaah isi, cakupan, manfaat, dan kritik buku yang dipan· 

dang penting dalam kajian ekonomi dan studi pembangunan. 

Pada edisi perdana ini penyunting sepakat mengawalinya dari terminologi pembangunan 

ekonomi dan ekonomi pem.bangunan berikut variannya, diianJutkan dengan empat contoh 

kajian hasil penelitian, dan diakhiri dengan satu tinjauan buku. 

Kepada para penulis yang telah memberikan kontribusinya, dan rekan-rekan "Penyunting 

Pelaksana", "Pelaksana Administrasi", serta semua pihak yang telah membantu mewujudka.n 

penerbitan jurnal ini . tak lupa kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang tinggi . 

1 
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Tentang Nomor Ini 

JESP- Vol. 1, No. 1, 2(J(E
ISSN 2086-i575 

=.:::.fa Nomor 1 ini kami memuat satu artikel yang menelaah secara kritis sekitar termin
-·< :.;it pembangunan ekonorni" (economic development) dan "ekonorni pembangunan" (de-

r»nent economics) dengan berbagai varian istilah yang dewasa ini sering kita temui, baik 
.:.,;... ~-n forum diskusi maupun publikasi Telaah Mit Witjaksono ini penting, mengingat selain 
....-asih banyak silang pendapat dan silang penggunaan istilah-istilah yang dimaksud, juga 
daJarn hal interpretasinya seringkali menjadi sumber ketidakjelasan jika dikaitkan dengan 
konteks studi pembangunan. Karena itu, denga.n telaah ini diharapkan dapat memberi kontri-
busi kejelasan dan ketajaman sudut kajia.n, teoritis maupun empirisnya. . 

Hasil kajia.n empirik yang dipaparkan oleh Hadi Sumarsono, meskipun ha.nya satu daerah 
yang menjadi sampel analisis (Kota Mala.ng), namun kita mendapat petunjuk dari situ tenta.ng 
bagaimana mengukur kinerja dan derajat kemandiria.n suatu daerah otonom di dala.m meng
implementasikan kebijaka.n OTODA Dari kajian Grisvia Agustin, kita mendapat gamba.ran 
bagaima.na dampak krisis ekonomi terhadap daya beli rupiah kita selama kurun 1997-2007 
dengan menggunakan ECM (Error Correction Model), dan bagaima.na pemerintah merrulih 
kebijakan moneter yang di satu sisi tetap menjaga kestabila.n nilai tuka.r lewat inflation targeT
ing, di sisi lain tetap menjaga output loss serendah mungkin. Imam Mukhlis dala.m kajian 
ketiga menganalisis hubungan kausal anta.ra nilai tukar Rp/US$ dengan pertumbuhan eko~ 
norni dala.m konteks perekonomian Indonesia dan Malaysia. Model kausalitas yang dite
rapkan dala.m kajian dengan sampel data 1990-2007 ini menunjukka.n bahwa terdapat hubung
an tidak langsung (undirectional causality) anta.ra petumbuhan ekonomi dan perubahan nilai 
tukar mata uang. Implikasinya, kebijakan moneter melalui jalur nila.i tuka.r tidak efek.1if dalam 
mempengaruhi output nasional selarna 1990-2007, dan sisrtem nilai tukar lebih cenderung ke 
flexible exchange rate sysrem Dalam kajian empirik keempat, Andi Mapisangka secara 
khusus mencermati praktik CSR (Corporate Social Re5ponsibility) PT BIC (Batamindo In
vestment Cakrawala) di dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar peru
sahaan. Melalui analisis regresi berga.nda terhadap tiga variabel CSR (corporate social goal, 
corporate social issue, dan corporate relation program) disimpulkan bahwa ketiga variabel 
tersebut berpengaruh positif, dengan sumbangan terbesar dari variabel ketiga: corporate 
relation program. 

Da!a.m perspektif lebih luas, ekonorni dan studi pemba.ngunan (economics and develop
ment studies) selain berangkat da.ri paradigma ekonomi tradisional (kla sik dan neoklasik), 
dalam perkembangannya merarnbah pula pada paradigma lain, khususnya ekonomi kelemba
gaan {inst lluliona! economics ). Dalam Tinjauan Buku kali ini penyunting mernilih salah satu 
t.arya penulis ta.nah air, Ahmad Erani Yustika, dipanda.ng memiliki nilai akademik tinggi 
dalam peta perkembanga.n ekonorni pembangunan, dan memiliki nilai strategis dalarn mem
-angun citra serta persepsi yang lebih utuh tentang pergerakan ekonomi dan studi pemba
~ gunan. 

Semoga penerbitan perdana ini memicu semangat, kreasi , dan dedikasi rekan-rekan 
emisi, prak1:isi, dan politisi yang peduli dengan persoalan pembanguna.n ekonomi C\ 

Rfpublik tercinta. 



Analisis Paritas Daya Beli Kurs Rupiah 
terhadap Dolar Amerika Serikat 

Periode September 1997- Desember 2007 
dengan Menggunakan Metode Error Correction: Model 

Grisvta Agustin 

Abstmct 

Purchasing Power Parity themy is the one of exchange rate determination theory that commonly been 
tested its validity. This theory explains relationship among relative il·!flation rate with international 
currencv exchange rate. This 1·esearch uses en·or correclion model to test the validity of theory on 
rupiah exchange rate to American dollm· on the .floming exchange rate system. Data to be analyzed 
are monthly data from September 1997 to December 2007. Analysis result proves the validity if PPP 
theory in Indonesia. It is urging to maintain the price stability that re,flects inflation. The difference of 
price level can exacerbate exchange rate in the short term as well as in the long term. 

Kevwords: purchasmg power parity, floating exchange rate system, error conection model 

Dua hal yang paling menonjol sebagai 
akibat dari pengaruh krisis ekonomi yang 
melanda negara kita adalah depresiasi nilai 
tukar rupiah terhadap dolar Arnerika Serikat 
yang sangat fluk.1uatif dan laju inflasi yang 
semakin sulit untuk dikendalikan oleh oto
ritas moneter maupun pemerintah. 
Pencapaian nilai tukar yang kompetitif dan 
laju inflasi yang terkendali disadari sangat 
di-perlukan untuk menci ptakan situasi yang 
kondusif bag'i kegmtan ekonomi dalam ne
geri. Dalam Undang-Undang No. 3, Tahun 
2004, dua hal ini ditetapkan sebagai tujuan 
Bank Indonesia. Namun, karena nilai tukar 
dalam sistem nilai tukar rnengambang 
bebas lebih ditentukan oleh keseimbangan 
antara perrnintaan dan penawaran di pasar 
rnaka pemerintah melalui Bank Indonesia 
menetapkan l~ju inflasi yang rendah dan 
terkendali sebagai suatu sasaran akhir. 

Dalam hubungannya dengan nilai tukar, 
tingkat inflasi yang tinggi di suatu negara 
akan rnenyebabkan harga barang-barang 

Alamat korespondensi : 
Grisvia Agustin. Jtrrusan Ekonomi Pembanglman, 
Fakultas Ekonomi Uniwrsilas Negeri Malang. 
E-mail: griwta@ vahoo.com 

produksi dalam negeri menjadi lebih mahaL 
sehingga barang-barang tersebut ktuang 
kompetitif di pasar intemasional. Dengan 
tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi 
dari luar negeri maka akan lebih 
menguntungkan untuk mengirnpor barang 
dwi luar negeri yang lebih murah_ 
Sementara itu, jika dilihat dalam perspek.1if 
pendekatan moneter, tingkat inflasi yang 
tinggi juga di ikuti oleh pertumbuhan jumlah 
uang ber-edar yang tinggi akibat 
diperlukannya lebih banyak uang untuk 
kepentingan transaksi. Perturnbuhan jumlah 
uang beredar yang berlebihan. Ini dapat 
menimbulkan ketidakseimbangan daJam 
pasar uang dan memicu depresiasi nilai 
tukar. Jadi, secara singkat dapat dikatakan 
bahwa perbedaan tingkat inflasi antar 
negara dapat mernpengaruhi ni-lai w'.JI 
mata uangnya terhadap mata uang asing 

Salah satu teori yang menjel.askan n, ... 
bungan antara tingkat harga atau nn::-:.s:~ 

dengan pergerakan nilai tukar adalah tQ)-n 
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. ,:, -, Tee~ -- ~ .::..-r~ aaya beh ini 
···--:>~~'::..•.: ".: :~ :;:::·1- teon yang paling 
~-:.-· : ·· = . .::_ :,:; ,lST-. a Dalam teori 
: ~ ·.::._, .:.:: . .;, "'"¢ • . ': dlkatakan bahwa nilai 
:~ .:.:::1;-;; .: ~-' negara seharusnya sama 
.::-=:- ~.;;..-: • .!;:,< .i~1 tingkat harga di kedua 
- 'i.: o.:: :~ . ,:: ; : ~t:>:.:t ehingga jatuhnya daya 
--·" . .:::··7, ::~ : .~. pada suatu mata uang 
-:--.::'"",.:" =-~-. .::..: ·:va tmgkat harga domestik atau 

~·:'.f':~ ~~>..l!n~ J inflasi) akan diikuti oleh 
.: ::.":·e-s;a:, pada mata uang negara tersebut 
J; :-asar uang luar negeri . Namun, jika yang 
:-.:-r:_.::..:il adalah sebaliknya yaitu daya beli 
,:;(.mestik mengalami kenaikan (tingkat 
mtl~i turun/terjadi deflasi) maka akan 
diikuti pula oleh apresiasi pada mata 
uangnya. 

Teori PPP ini terbagi menjadi dua yaitu 
\ersi abso!ut dan versi relati f. Teori PPP 
versi absolut sering dikaitkan dengan teori 
Law of One Price walaupun sebenarnya ada 
perbedaan antara keduanya. Teori Law of 
One Price lebih di terapkan pada satu jenis 
barang saja sedangkan teori PPP diterapkan 
pada tingkat harga secara keseluruhan yaitu 
dengan menggunakan sekeranjang barang 
dan jasa. Sementara versi relatif dari teori 
PPP muncul karena banyaknya kelemahan 
dalrun versi absolut yaitu berupa asumsi
asumsi yang tidak realistis yaitu lidak 
adanya biaya transportasi dan bebas dari 
hambatan perdaga11gan . Dalam kenyata
annya., biaya transportasi maupun hambatan 
pe rdagangai1 tidaklah dapat diabaikan. 
Dalam versi relati fn ya, teori PPP mengubah 
pemyataan ti ngkat harga dan iingkat kurs 
kese imbangan menjadi "perubahan harga" 
dan "perubahan" kurs keseimbangan (Sal
vatore. 1997: 128). 

Dalam pe-nelit ian ini_ penulis mencoba 
untuk melihat hubungan antara tingkat 
harga dan nilai tukar yang didasarkan pada 
teori p<\ritas daya bdi versi relatif yang 
akan digunakan dalam formulasi kebijakan 
ekonomi. Mata uang asing yang dipilih ada
lah dolar Amerika Serikat mengingat mata 
uang il'li diakui secara intemasional dan 
paling banyak digunakan dalam transaksi 
keuangan maupun perdagangan. Paper ini 
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dilakukan dengan menggunakan metode 
error correction model (ECM), dimana 
ECM ini mampu menyelaraskan hubungan 
jangka panJang dan j angka pendek 
Menyelaraskan disini maksudnya adalah 
mampu memasukkan faktor koreksi atas 
deviasi yang terjadi pada hubungan j angka 
pendek antara niiai tukar dan tingkat harga 
dari keseimbangan jangka panjang-nya 
ECM ini dip ilih mengingat konsep paritas 
daya beli ini akan lebih tepat dilihat dalam 
konteks jangka panjang 

Namun, dalam jangka pendek peru
bahan dalam nilai tukar baik itu depresiasi 
maupun apresiasi dapat disebabkan oleh 
banyak hal lainnya baik itu adalah faktor 
fundamental maupun faktor non funda
mental Fakto r fundamental atau faktor 
ekonomi yang dapat mempengaruhi antara 
lain adalah tingkat inflasi , tingkat suku 
bunga laju perturnbuhan jumlal1 uang 
beredar, ah."11D modal ya.."lg masuk maupun 
keluar serta kebijakan-kebijakan moneter 
yang dijaJankan oleh pemerintah. Selain itu 
juga ada fakior non ekonomi yang dapat 
mempengaruhi kurs diantaranya adalah 
faktor psikologis. fakto r sosial politik dan 
keamanan negara (counrry risk) dan kegi
atan spekulasi mata uang yang semakin me
ningkat di era sistem nilai tukar mengam
bang bebas. Sehingga dalam penelitian ini 
penulis juga menambah kan variabel-vari 
abel lain selain tingkat harga yang diper
kirakan j uga mempengaruhi nilai tukar 
dalam jangka pendek Variabel-variabel 
yang dipilih itu adalah selisih tingkat 
bunga, jumlah uang beredar, cadangan 
devisa, total nilai ekspor dan total nilai 
impor. 

Sistem ni lai tukar mengambang bebas 
adalah suatu keadaan dimana nilai tukar 
ditentukan oleh semata-mata permintaan 
dan penawaran valuta asing tanpa adanya 
campur tangan atau intervensi dari bank 
sentral (Samuelson, 1997: 531 ). Menurut 
Krugman (1 999: 328) penerapan sistem 
nilai tukar mengambang bebas memiliki 
bebe-rapa keunggulan antara lain: 

1. Otonomi kebijakan moneter. Jika bank 
sentral tidak lagi harus mengintervensi 



pasar uang guna rnernbakukan kurs, rna
b. pernerintah ~kan rnernperoleh kern
bali kemampuannya untuk mengguna
kan kebijakan moneter untuk mencapai 
sasaran akhir. 

2. Simetri. Dalam sistern nilai tukar 
mengambang bebas. setiap negara 
memiliki peluang yang sarna untuk 
mempengaruhi nilai tukar mata uang 
masing-masing terhadap mata uang 
negara lain 

3. Stabi/isator otomatis. Nilai tukar dapat 
berftmgsi sebagai stabilisator yang be
kerja secara otomatis . Meskipun kebi
jakan moneter tidak dilancarkan, proses 
penyesuaia.n kurs yang terbentuk oleh 
kekuatan pasar akan membantu mem
pertahankan keseimbangan internal dan 
ekstemal dalam menghadapi perubahan 
permintaan agregat. 

TEORI PENENTUAN NILAI TUKAR 

Teoli Palitas Daya Beli (Pu.rcltasiug 
Power Parity Theory) 

Gagasan dasar teori PPP lahir dari tulis
an-tulisan para ekonom Inggris diabad ke 
19, antara lain David Ricardo (penemu teori 
keuntungan komparatif). Gustav Cassel , 
seorang ekonom Swedia yang al.:tif di awal 
abad 20, rnernpopulerkan PPP dengan men
jadikannya sebagai intisari dari suatu teori 
kurs. PPP menyatakan bahwa semua ting
kat harga dari seluruh negara sama besamya 
bila diukur dalam satuan mata uang yang 
sama Penjelasan teori PPP ini erat kait
annya dengan dalil satu harga (Law of One 
Price), yang menyatakan bah\va dalarn 
pasar kompetitif yang bebas dari biaya 
transportasi dan harnbatan-hambatan resrni 
perdagangan (rnisalnya tarif), barang-ba
rang yang identik (sarna jenisnya) pasti 
dijual di berbagai negara dengan harga yang 
sarna (apabila harganya dinyatakan dalam 
satuan rnata uang yang sama). Dalil satu 
harga dapat dinyatakan dengan rurnus seba
gai berikut: 

piRp = (ERp'S) X (Pis) 

Diumparnakan p iRp adalah harga rupiah 
barang i, bila dijual di Indonesia, dan pis 
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adalah harga dolar barang yang sarna bila 
dijual di Amerika Serikat. Berdasarkan 
rurnus di atas maka kurs Rp/$ merupakan 
nisbah hasil harga rnata uang Indonesia dan 
uang Arnerika atas barang i adalah : 

ERpts = P;RpiP;s 

Teori PPP ini dapat dibedakan rnenjadi 
dua versi yaitu: absolut dan relati f 

Versi Absolut 

Untuk . rnenyatakan PPP absolut, 
misalnya P 'Rp adalah harga rupiah dari 
serangkaian kornoditi yang dijual di 
Indonesia dan P;s adalah harga dolar dari 
serangkaian komoditi yang dijual di 
Amerika. Maka PPP rnernprediksikan kurs 
Rp/$ senilai : · 

ERpts = P;R!P;s 

atau 

p iRp = (ERp~s) x Ws) 

Sisi kiri persamaan itu melambangkan 
harga rupiah komoditi di Indonesia, sedang
kan sisi kanan adalah harga dolar komoditi 
yang sama di Arnerika (yaitu basil kali 
perkalian antara harga dolar dari kornoditi 
yang bersangk"Utan dan harga rupiah dari 
Amerika) 

Sisi kanan persamaan di atas rnengukur 
daya beli setiap unit rupiah terhadap dolar 
maupun terhadap barang-barang yang dijual 
di Amerika. Dengan dem.ikian PPP absolut 
rnenyatakan bah>va pada kurs yang tengah 
berlaku daya beli domestik terhadap setiap 
mata uang selalu sarna dengan daya beli 
mata uang negara lain. 

Versi Relatif 

PPP relatif menyatakan bahwa per
uballan persentase dalam kurs ru1tara dua 
rnata uang selama periode tertentu sama 
dengan selisih antara persentase pembahan 
atas tingkat-tingkat harga berbagai negara. 
Dengan kalirnat lain, PPP relatif mene
rangkan bahwa harga-harga dan kurs meng
alami perubahan sedernikian rupa sehingga 
nisbah daya beii dornestik dan luar negeri 
dari setiap negara tetap bertal1an. Rumusan 
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::. 1-t:~--;. ,=,PRpi'PRp t - l)/(PJPst-~ ) 

- · ·-:r,~:: -~'::..";.. 3;1 tingkat inflasi (nilainya 
~ .... ~ .:engan perubahan persentase suatu 
:.:-;·~c.: :-,arga dalam peri ode antara t dan (t-

secara simbolis dapat dirumuskan 
: .... :.:~~)< .... 2 

-: = (PRpi'PRpt-1)/(Ps/Ps t-1) 

PPP relatif ini penting karena ia dapat 
ruterapkan sementara ppp absolut tidak 
asalkan fak1or -fak.1or penyebab deviasi PPP 
absolut dari waktu ke waktu cukup stabiL 
pembahan-perubahan persentase tingkat
ringkat harga relatif rnasih dapat mem
perkirakan perubahan persentase kurs. 
Selain itu, bentuk relatif teori paritas daya 
beli ini merupakan versi alternatif yang 
memperhit tmgkan kemungkinan ketidak
sem-pumaan pasar seperti biaya trans
portasi, tarif, dan kuota, sehingga produk 
yang sama di negara yang berbeda tidak 
perlu menjadi sama bila diukur dengan 
mata uang yang san1a Dengan dermikian, 
versi ini menyatakan bahwa tingkat peru
bahan dalam harga-harga produk seharus
nya agak sama bila diuk."Ur dengan mata 
uang yang sama (Madura, 2000: 215). 

Madura (2000) mengatakan bahwa: 
"Country with high inflation rates have 
depreciating currencies. and over the long 
run. the rate of depreciation of the ex
change rate is approximately equal to the 
differential in national inflation rates. " 

Perubahan kurs valuia asing menurut 
versi relatif ini juga dapat diformulasikan 
sebagai berikut: 

Ef = i~_+ !h) - l 
(l + If ) 

Dimana: 

Ef :;o persentase (%) perubahan kurs 
Ih = tingkat inflasi domestik 
If :;o tingkat inflasi luar negeri 

Sehingga dai persamaan diatas, jika 
tingkat inflasi domestik (Ih) lebih besar 
daripada tingkat inflasi !uar negeri (If) 
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maka Ef akan positif atau dengan kata lain 
kurs valuta asing merungkat !mata uang 
domestik mengalami Jer;resiasi). Bila 
tingkat inflasi dornesti l.. 1 P· + teblh kecil dari 
tingkat inflasi luar negen i.lf! maka Ef akan 
negatif atau den~n.n l..31.:: ,;;un kurs valuta 
asing menurun 1 m.'l:. ~..l.a->g :5 omestik meng
alami apres1ass • ?e.r:.tr~.!--: akan apresiasi 
mata uang bar r:e_~·n ! c·:·,.:r AS) terhadap 
mata uang .:k·r::-~.st."' ! -;.;.p;.;:V:. Indonesia) 
dapat pula dlpcr'a~<i-"':: ,:f:'D_?.::.:: cara meng
hittmg sehsd1 L"::-:! ."!:.:1:-· .::.r1tara Indonesia 
dan Amerika ,jer-.;,z:;. :::·--~e~~uoakan rumus: 

Ef-= lh -- if 

Berdasan~ s:::r::..,;a ;;-e:-r:l::ahasan diatas, 
maka dap:lt 2 ::c. ::-:;· .. d~2::1 t ahv.ra menu rut 
teori pant~ da', ;:, r.tZl. l-,;r: antara dua mata 
uang akan t::-. ·~::C.;:ih, .. , :s;.:.t•.:.:g.l.! reaksi terhadap 
perbedaaa m:"i~ z;:--;::::~ ::ua negara Aki
batnya.. 3:.:~:·:::. c..:•' ""',..J;;:; .... :....,:; terseb~1 t akan 
sama KuL ; ;:1.;;~1: :::scng ;:~ . .J.n cendenmg 
bergerak m.~·:: ...:-;:.; ·:-:::: -D ~:.: '1 beli antara dua 
mata uang .:fa...:::.:n JZ!'-g;ii:2 p :,11JaDg. 

Menurts L }.I' ic'1. ,£; K:.r:.-dleberger (1988: 
363). dai:t..~' : zng~.:;; n~"'l}:~.r,g dapat diper
ki rakan barn,..: :z~ '"';;~,.:~'"n antara tingkat 
harga dar· Tb:: :,~..,....: . .arg didukung oleh 
kenyataan :'-~- •.. : tx.::.:n;~.carang dan jasa 
dapat dib-~h i: SL :C;... T;:i'::'~;:.;:l atau di negara 
laitmya s·:: hr::;g~ bp..::.te-·£rs PPP lebih rete
van jib ::L::q:,i< ·'2:.£3...X: .:r.m.k mengamati 
pergerakan .:t:.:w j~~~~ n.,:JJ tukar dalam 
J·anot·a ~"',.."""\'" .~~·"''-"'~"' fanoka pendek ~·. r - ·.,., ....... ·.:: ...._ ....... ~.lt"' &0. -~ ~ . • 

Untuk mat,.!l';;_u' ·~ ,,, ter;ac:n\ a konfl ik an
tara stabihsm. r.:::r ;5::': d21.:m: negeri dengan 
stabilisasi mhE '~'uir, PPP m.erupakan suatu 
temuan ~~ang ~ansJ..: t, .. ~h.3.;~g~~ 

Untuk p~:gcJ.z;a;"l ~nix daya beli di 
Indonesia ~m::.;-; ,:U" uk.:.m oleh Pattina
sarany (1997 1 ;. a,--;;; :n:er:.pe!a_tari hubung-an 
jangka panJan5 PPP d• 1ndonesta dalam era 
sistem nilai :u:c,ar ri""'15J..l<>bang terkendal i 
(periode peneittL:m m .:;al :"-opem ber 1989 
sampai Juli : '~-c;-·~ f PenguJlan dilakukan 
dengan dua macam ung~.::tt b.arga yaitu IHK 
dan IHPB terlladap m.~na uang dolar AS: 
Hasil penguj ian menu.njullan bah,.va ter
dapat hubungan ·omtegras1 antara nilai 
tukar dan tingkat harga IHPR dimana hal 



; .: bernrti ada suatu keseimbangan jangka 
panjang antara keduanya atau dengan kata 
lam terdapat keberlakuan untuk teori paritas 
daya beli. 

Penelitian lainnva dilakukan oleh 
Miguel D Ramirez & Shahryar Khan yang 
dilakukan pad a tahun 1999, betjudu l "A 
Cointegration Analysis of Purchasing Pow
er Paritv 1973 - 1996" dalam International 
Advanc~s in Economic Research Penelitian 
yang dilakukan oleh Ramirez & Khan ini 
ment,ruji keberlakuan teori PPP untuk kasus 
mata uang lima negara industri maju yaitu 
Mark-Jerman. Poundsterling-Inggris, Yen
Jepang, Dolar-Kanada, dan Franc-Prancis 
terhadap mata uang yang diakui secara 
intemasional yaitu dolar Amerika Serikat. 
Pengujian dilakukan dengan meng-gunakan 
regresi error correction model. 

Menurut Ramirez & Khan, "Error cor
rection model was employed to reconcile 
the short and long run dynamics of Pur
chasing Power Parity." Dimana error cor
rection model ini berguna karena me
nvatukan perilaku jangka pendek dan jang
k~ pan.Jang dari variabel-variabel yang 
terlibat. Dalam model dinamis jangka pen
deknya, Ramirez & Khan juga menyerta
kan variabel-variabel lain selain rasio ting
kat harga yang dalam jangka pendek juga 
dapat mempengaruhi nilai tukar. Variabel
variabel tersebut adalah tingkat bunga, 
jumlah uang beredar, dan output riil. Hasil 
dari model error correction model ini men
dukung keberlakmm teori PPP dalam jang
ka panjang 

Perbedaan penelitian yang dilakukan 
oleh penulis dengan penelitian oleh Rami
rez & Khan adalah terletak pada kasus ne
gara yang diuji dan periode penelitian. 

Hipotesis yang diajukan oleh penulis 
adalah sebagai berikut: 

1. Teori paritas daya beli berlaku untuk 
kasus nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Amerika Serikat dalam jangka pendek 
pada era sistem nilai tukar mengarnbang 
bebas. 

2. Dalam jangka pende~ variabel yang 
memiliki pengaruh terbesar terhadap ni-

f£..SP Vol. 1, ; · 

lai tukar adalah rasio tingkat harga arr -
ra Indonesia dan AS. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini lebih menitik-be
ratkan pada pendekatan kuantitatif dengan 
melakukan uji terhadap hipotesis yang telah 
diberikan. Pendekatan dimaksudkan untuk 
menggarnbarkan hubungan antara variabel 
penelitian berdasarkan nilai-nilai statistik 
yang sebelumnya telah teruji sehingga 
dapat diformulasikan kebijakan yang tepat. 
Inlerpretasi lebih lanjut terhadap hasil-hasil 
perhitungan dilakukan secara kualitatif. 
Untuk pengolahan data secara kuantitatif 
paper ini menggunakan bantuan perangkat 
lunak Econometric Views versi 3.0. 

Untuk memberikan penjelasan yang 
lebih konkrit terhadap variabel yang 
digunakan, berdasarkan model analisis yang 
dirumuskan sebelumnya diidentifikasi vari
abel tergantungnya (dependent variable) 
adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar 
Ametika Serikat, dan variabel bebasnya (in
dependent variables) adalah: 

I. Rasio dari tingkat harga di Indonesia 
dan AS 

2. Selisih tingkat bunga di lndon esia 
dan AS 

3. Jumlah uang beredar (M2) Indonesia 
4. Cadangan devisa di Indonesia 
5. Total nilai ekspor Indonesia 
6. Total nilai impor Indonesia 
7. Error Correction Term 
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:-. LnR: 5 

ID<S113 \ 15 Signifika.-, -2. - .... 'Jl! $. i' 

i 
lr:xLnivm 7 S1gmfikan ~ : _,, . -
D(LnCADEV) I S1gnifikan -5 ; - __ . _:••• 

D(Ln TOTX ) I 14 Signifi.kan -2.2.17' _i • • 

ID(L TOTMn) I 20 Signifikan -2,21763°** 

Hasil pcngolahan menggunakan Eviews 3.0 
Ketemngan: 

*** = Sign itikan pada derajat kepercavaan I % 

** = Signilikan pada derajat kcpercayaan 5% 

Pengujian akar-akar unit dengan meng
gunakan metode Augmented Dickey-Fuller 
test (ADF Test} dilakukan pada tingkat .first 
d{[ference _ Dari hasil analisis maka didapat
kan balm-a seluruh variabel yaitu variabel 
nilai tukar, rasio tingkat harga, selisih ting
kat bunga, jumlah uang beredar, jumlah ca
dangan devisa total nilai ekspor, dan total 
nilai impor, stasioner pada derajat (inte
grated of order one) atau I (1 )_ Sehingga 
data yang stasioner adalah diferensi perta
ma dari variabel tersebut Untuk variabel 
total ekspor. nilai ADF statisti k signifikan 
pada derajat 5%. Untuk kemudahan, maka 
orde variabel total nilai ekspor ini disama
kan dengan \ariabel lainnya yaitu pada de
rajat jirst difference_ 

Uji Kointegrasi dengan Metode Engle
Granger 

Uji kointegrasi dapat dijadikan dasar 
penentuan estimasi persama~m yang digu
nakan memiliki keseimbangan dalam jang
ka panjang atau tidak. Dalam penelitian ini , 
uji kointegrasi digunakan untuk mengeta
hui ada tidaknya keseimbangan dalam 
jangka panjang antara variabel nilai tukar 
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:_-:::? = ~ - - .<; ~- - · ,~:-.,_;;;_. ::. , L:1RTH) + 

AIC= 
F-st3: =., · ..!...- :: ' 

SC= 

Keterangan 
Nilai ~- ~--- K :-.:: ~- •. .:-~ • ~~ pada n=IOO: 
l 0··o = -2 ...... ~ 
5% == - i -..... ~ :;: 

10% = - •---

Residual ::- ang ;hcl.apm' :an yaitu et sete
lah diuji dengan ADF !t: :) : pada derajat level 
temyata stasioner Sdungga dapat disim
pulkan ada hubungan keseimbangan jangka 
panjang antara nilai tukar dan rasio tingkat 
harga. 

E"or Correction Model 

Setelah dilakukan uji akar-akar unit dan 
uji kointegrasi langkah selanjutnya adalah 
membentuk error correction model Dalam 



penel.1ttan ini, error term merupakan resi-
. dual vang didapatkan dari regrest mla1 tukar 

terhadap rasio tingkat harga. Dalam jangka 
pendek nilai tukar banvak dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain maka dalam penehhan 
dimasuJ..:kan ,·ariabel selisih tingkat bunga. 
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money supply. cadangan devisa total nilai 
ekspor. dari total nilai impor dalar11 persa
maan jangka pendek daJarn bentukflrsc dif
ference . Sehingga dapat disusun persa
maari dinamis jangka pendek sebagat beri
kut: 

D(.LnU{J = -0,028738 + 1,2138473 O(LnRTHt -2)) - 0,603364 D(S~B<;~~ + 
(-3 .54838)**" (3,372648)**" (-2,2746J7) 

3,3483475 D(LnM2) -0,4032364 D!1,nCADEV) + 
(!3,1 274n l* '"* (- l. 2847:W 

0,0028374 D(LnTOTX l + 0,1552746 I)(LnTOTM l -
(0.3384673 ) (3,725764)"** 

Catatan: 

0,0784574 ECt-1) 
(-1 ,8347)* 

*** = Signifikan pad a derajat kepercayaan 1% (n=IOO, t-hitung = ±2.6271 ) 
• • = Signifikan pada derajat kepercayarm 5% (n=lOO. t-httung = ±1.9987 ) 
• = Signifikan pada derajat kepercayaan l 00/o (n=lOO, t-lutung = ±1.6701 ) 

Pembuktian Hipotesis 

a Hipotesis pertama: teori paritas daya 
beli berlaku untuk kasus nilai tukar 
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat 
pada era sistem nilai tukar mengarnbang 
bebas. Hipotesis ini terbukti yar1g di
tunjukkan oleh signifikannya ,·ariabel 
rasio tingkat harga dan arah koefisien 
yang sesuai dengan leori (positif). di 
mana antara nilai tukar dan tingkat har
ga memiliki hubungan yang searah. 
Selain itu, koefisien dari error cor
rection term juga signifikan dan ber
tarida negatif. Nilai yang negatif me
nunjukkan adanya pengaruh yang nyata 
dari fungsi penyesuaian koreksi error. 

b. Hipotesis kedua: daJam jangka pendek, 
variabel yang memiliki pengaruh terbe
sar terhadap ni!ai tukar adalah rasio 
tingkat harga antara Indonesia dan 
Amerika Serikat. Hipotesis ini tidak ter
bukti karena variabel yang memiliki pe
ngaruh terbesar terhadap nilai tukar ada
lah jumlah uang beredar (M2). 

OIP(th , li Jl # )4412& ~. 

PEMBAHASAN HASIL SECARA 
KUANTITATIF DAN KUALITATIF 

Tingkat Hat-ga 

Variabel rasio tingkat harga antara 
Indonesia dar1 Amerika Serikat selama peri
ode September 1997-Desember 2002 
mempunyai koefisien regresi sebesar 1.219 
856 dan signifikan pada derajat keperca
yaari 1%. Hal ini berarti hubungan antara 
rasio tingkat harga atau tingkat inflasi 
dengan nilai tukar adalah positif atau sea
rah, artinya pertumbuhan variabel rasio 
tingkat harga pada t-2 sebesar l% menye
babkan pertumbuhan terhadap nilai tukar 
periode t sebesar 1.219856% dengan arah 
yang sama (nitai tukar terdepresiasi) dengan 
asumsi variabel lain tetap. Tanda positif 
(searah) ini sesuai dengan teori paritas daya 
beli relatif dimana menurut teori ini antara 
tingkat harga dan nilai tukar mempunyai 
hubungan positif 

Dari hasil analisis maka didapatkar1 
pula bahwa pengaruh tingkat harga terha
dap nilai tukar berlangsung cukup cepat 
atau tingkat harga cenderung bers i fat fleksi
bel. Hal ini ditunjukkan oleh lag Yariabel 
tingkat harga yang sebesar t-2. Sifat tingkat 
harga yar1g temyata fleksibel ini antara lain 
dipicu oleh kebijakan administered price 
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Dilihat dari r er:'< ::':':it-,.. :!. 

tingkat harga atau t n~~a;. :r,f '·"·' • ~: -"r 
jadi adalah merupakan ;, .,_-,;-;-:.~ c't.i.:i:'7 ~aT. . "\''-

ported mflation ..l.i>.:b.:H 
tukar, gangguan pasokan ct.::.• ~. ·t:- '"'",;;s ::-~

rang-barang kebutuhan r;>"('~ 
harga karena kebijakan ;;<::r;,;;->;-tz': cQ· :t~

dang harga dan pendapaum ,, ·''" .,, -'+'"-"·~' 
price) dan melonjaknya :1::,1; >'>"t ... J.> .~';.,.~~ 

ekspansi moneter. Selain nu. 1mgg;n:, :i. ~"' 
inflasi juga disebabkan ekspektasi 1:1.!Us 

masyarakat yang cenderung berlebihan DJ.
lam hubungannya dengan ni lai ttak.ar. ::r:.:;;
kat harga memiliki hubungan timbal batl; .. 
atau kausali tas. Sehingga implikasi dari hc
bungan ini adalah depresiasi nilai w k.:!: 
perlu dikendalikan untuk menekan laju m
flasi dan demikian pula inflasi perlu ditekan 
agar tidak .memicu depresiasi . 

Tingkat Bunga 

Dilihat dari tujuan Bank Indonesia me
nerapkan kebijakan suku bunga tinggi yaitu 
untuk kontraksi likuiditas dan menjaga agar 
return yang diberikan oleh simpanan rupiah 
tetap positif sehingga investasi dalam rupi
ah masih menarik yang selanjutnya dapat 
membantu apresiasi rupiah terhadap dolar 
maka tanda yang tepat untuk menggam
barkan hubungan antara variabel tingkat bu
nga dan nilai tukar adalah negati f atau berl
awanan arah (sesuai dengan teori Keynes
ian). 
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"""'~ ~ .,,~.,..,:· ; ;?;;lode t dengan arah yang 
t;~"<t.<f& 'W1J<~'. , .:-.• h :ukar terapresiasi) dengan 
~ ... :~ "'lr'~:~ -a~n tetap. Tanda negatif ini 
.~;t:¥.;:;:J,··. ~.:'1"~~ :e:em (Keynesian). Jika ting
.,~ ~•..:·"'- :::"..::-:;:3 suatu negara lebih tinggi 
·~;~~$t.':4: ••. 7.;h:it suku bunga negara lain 
~~'?'4 .. -·~ .. bunga intemasional ). maka 
~.::t.lXli. ~= r-::""";:.r3 terseb ut akan mengalami 
~"';::$';.;;:,.e D;;;,;, sebaliknya., apabila tingkat 
3~ ... ·:-~;!;i;;;.p :S".:.JH .. negara lebih rendah dari
";'\\"'~. -~ ' <;f':t.£ ;_ unga negara lain, maka mata 
~·j. ~?~ 1e;sebut akan mengalami de-

.S.';lfrh 'k":,_$~.nesta memilih menempuh 
i~i~-""" -::,.;:~ .. .:ter yang diarahkan untuk 
-~ .:rzr;. ii>t'i:~':-than li l .. :uiditas agar tidak 
~"'1-i- 'i:'·• . .:lJ::m terhadap inflasi dan me
~J.;!.~~--.:.:. -::'< -Y :-o.:t.t::lr. Namun demikian upa
~ ''=~~,-:,;.Z:..--: kembali nilai tukar dan la-

~~i. · -~r 

\ :.:t"'.:sk~ , ~rr~ :.:s:1 uang beredar (M2) 
• C>-!ftsle-n regres1 sebesar 

3 ]'~ .. h ' 5 . .H.:: . ~ ... t'erarti bahwa hubungan 
z<:z;.::. .:s.-'::,..zh ~'!:§' ~·eredar dan nilai tukar 
z-!!1: '-: s~Zl""~..,.:.. ;:."Un~ J pertumbuhan pada 
-.an;;:., ';~1m ... ar..g beredar pada peri ode t 
seb~:ar ! ~.,. J.$ ""~ ::::en) ebabkan pertumbuh
an pa-:Jlrn:.z: mj.& mp1a.l-) periode t sebesar 
3.390~J75ll'~. ::;,""")ga.'i __ ,c,. _ yang sama (nilai 
tukar tenkp:-es.:as1? dengan ~umsi variabel 
lain konstan .Ko!lo:Sti' mt sesuai dengan teo
ri penawaran tt :.'!!ig ;.arena antara uang bere
dar dan nilai tu: ar mempu:nyai hubungan 
positif (searah t barma -enaikan dalam pe
na\varan uang domestik mengakibatkan ma
ta uang domestik, mengala.rni depresiasi. 
Variabel jumlah uang beredar ini mempu-



nyai pengaruh yang dominan di antara vari
abel-variabel bebas lainnya. 

Pertumbuhan uang beredar selama rna
sa krisis banyak dipengaruhi oleh faktor 
psikologis masyarakat. dimana krisis keper
cayaan kepada perbankan nasional yang 
dipengaruhi oleh ketidakstabilan sosial po
litik telah mendorong peningkatan insJden
insiden penarikan dana secara masal (hank 
run). Masyarakat melakukan pemindahan 
danan:.·a kepada bank yang dinilai lebih 
sehat maupun untuk membeli valuta asing. 
Sebagai aki batnya, banyak bank gaga! me
menuhi kewajiban pembayaran baik kepada 
nasabah maupun kepada ban}...-bank lain se
hingga harus tergantung sepenuhnya kepada 
bantuan likuiditas darurat dan Bank In
donesia (BLBl). Pemberian BLBl tersebut 
selain dalam rangka fungsi Bank Indonesia 
sebagai lender of the lasi resort juga dila
kukan untuk mencegah rusaknya sistem 
pembayaran dan sistem keuru1gan secara 
keseluruhan (<>ysremicfailure). 

Cadangan Devisa 

Variabel jumlah cadangan devisa me
miiiki koefisien regresi sebesar -.4071 13. 
Hal ini berarti balm·a hubungan antara 
cadangan devisa dengan nilai tukar adalal1 
negatif (berlm.vanan arah) Artinya pertum
buhan pada ,·ariabel cadangan devisa peri
ode t sebesar I% akan mengakibatkan per
tumbuhan pada nilai tukar periode t sebesar 
0.407113% dengan arah yang berlawanan 
(nilai tukar terapresiasi). Kondisi ini sesuai 
dengan teori dimana antara cadangan devisa 
dan nilai tukar mempunyai hubungan nega
tif. Makin besar jumlal1 cadangru1 devisa 
yang dimiliki maka kepercayaan luar negeri 
atas kemampuan negara kita untuk menga
tasi external shocks akan meningkat sehi
ngga dapat menekan berspekulasi atas mata 
uang domestik sehingga nilai tukar akan 
menguat 

Sehubungan dengan adanya tekanan 
depresiatif terhadap rupiah dan dalam rang
ka mengamankan cadangan devisa yang 
terus berkurang, maka pada tanggal 14 
Agustus 1997, pemerintah memutuskan un
tuk menghapus rentang intervensi dan me-
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nganut sistem nilai tukar mengambang be
bas (flexible exchange rate system). Peng
hapusan rentang intervensi ini juga dimak
sudkan untuk mengurangi dampak negatif 
dari kegiatan spekulatif terhadap rupiah dan 
memantapkan pelaksaaan kebijakan mone
ter dalam negeri. Walaupun Indonesia telah 
menganut sistem nilai tukar mengambang 
bebas. otoritas moneter rnasih mel akukan 
intervensi dengan melepas cadangan devisa 
di pasar valas. Kegiatan intervensi valas ini 
masih tetap dilakukan dengan maksud un
tuk menghilangkan distorsi-distorsi di pasar 
valuta asing mengingat pasar ini belum 
sempuma dan belum rasional 

Dalam sistem nilai tukar mengambang 
bebas. selain faktor permintaan dan pena
waran, nilai tukar juga digerakkan oleh po
litical and social (unresl) news. Sehingga 
apabila sepenuhnya diserahkan kepada me
kanisme pasar, maka bukan correct price 
yang di peroleh. melainkan hasil dari market 
failure. 

Total Nilai Impor 

Variabel total nilai impor memiliki 
koefisien regresi sebesar 0. 155541. Hal ini 
berarti bal1wa hubungan antara variabel 
total nilai impor dan nilai tukar adalal1 
searal1 (positif). Dimana pertumbuhan pada 
'ariabel total nilai impor peri ode t sebesar 
l% akan mengakibatkan pertumbuhan pada 
va-riabel nilai tukar periode t sebesar 0. 155 
541% pada aral1 yang sama (nilai tukar 
terdepresiasi). Hubungan ini sesuai dengan 
teori dimana pertumbuhan pasca impor 
yang berarti meningkatnya pembayaran ke
pada ekspo11ir asing akan mengurangi pa
sokan valuta asing di dalam negeri sehingga 
mendepresiasi nilai tukar. Pengaruh depre
siasi yang dipengaruhi oleh total nilai impor 
pada perubahan nilai tukar disebabkan rna
sib besamya kandungan impor pada bahan 
bal11 maupun barang modal yang dipergu
nakan oleh industri dalam negeri . 

Total Nilai Ekspo1· 

Variabel total nilai ekspor merniliki 
koefisien regresi sebesar 0.002 184. Vari
abel total nilai ekspor ini tidak signifikan 
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• I :a.: ;;c.. 

.:::'<,: - _ •·"' .:·2::\2. }.:::. :-'-'nber utama pa
: .:.:: t _ _.>::z ·:s. •· = .:: ;:--asar adalah devisa 
·;;;.:.,~ j,'ir,'1::;--~ :~::.:-:-:h5.::t;! , ·aiuta asing oleh 
~ :r:," :-· :·c:::... ~.z-. ,;..,nr: modal masuk asing 
·-· -~ -~ _ :c:na:naman modal asing (for
·~- j -~ ~ • ·'eSfment). investasi porto-

!:: .. 'fi pm_1aman luar negeri. Namun 
, _;; ~~ ; erdagangan sektor ekspor masih 
-~· ~- mampu memberikan dampak apre
: 35' f:effiadap rupiah akibat kondi si pasar 

.:.· ..: .. : asmg domestik yang masih tetap 
: ~ Selain itu sek1or ekspor sendiri masih 

"':t.T.:ak mengalami harnbatan. Hambatan
hambatan tersebut tidak saja datang dari 
1uar negeri atau faktor ekstemal akibat rna
kin ketatnya persaingan perdagangan na
mun juga datang dari dalam negeri. Se
hingga kinerja ekspor yang semula diha
rapkan menjadi motor penggerak pereko
nomian tidak dapat mengoptimalkan mo
mentum depresiasi rupiah yang terjadi. Dari 
sisi eksternal, mefambatnya pertumbuhan 
ekonorni dunia terutama di negara-negara 
tujuan ekspor dan turunnya harga-harga ko
moditas utarna mengakibatkan ekspor, khu
susnya ekspor nonmigas kurang mampu 
menyumbang devisa. Khusus lllltuk ekspor 
nonmigas. selain disebabkan sisi permin
taan yang menurun_ penurunan harga eks
por yang lebih rendah daripada harga pada 
tingkat wajar juga disebabkan oleh semakin 
ketatnya persaingan harga di antara negara
negara asia yang mat a uangnya juga menga
lami depresiasi. Penurunan ekspor juga di
pengaruhi oleh adanya penetapan syarat
syarat tambahan bagi produk ekspor Indo
nesia seperti penerapan persyaratan ramah 
lingkungan dan perlindungan hak konsu
men. 

Dari sisi internal. menurunnya ekspor 
antara lain dipengaruhi oleh terjadinya ga
ngguan pada produksi dan distribusi yang 
disebabkan oleh faktor ketidakpastian sehu
bungan dengan masih maraknya aksi mo
gok buru~ gangguan keamanan dan masih 
belum pulihnya fungsi intermediasi per
bankan. 
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KESIMPlJLAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Dari hasil uji F, didapatkan hasil bahwa 
variabel -variabel rasio tingkat harga. 
selisih tingkat bunga, jumlah l ... J.;-;g b~
edar, cadangan devisa total mLt: t":,..,S!Xlf 

dan total nilai impor seca:ra t-asama
sama memiliki pengaruh : 'rtl~2c peru·· 
bahan nilai tukar rupiah l.,~~)l2;QJ.p dolar 
Amerika SerikaL Sedz.-,f~...::.r: seca.ra 
parsial (uj i l), variabc1 lc:;;:.; m!~ et.spor 
tidak memiliki pen5:::.:---"' ';:;.;:; signifi 
kan terhadap nilaa l..: .. J.i 

2_ H:potes1s pert.:r:;;~ >,;..-:"' ,_; . . :;:,.;J,z;; dalarn 
penelitian . "1 : :1:J..:t:.r te:!:;;:,;;: keberla
i...u~ ~::...,L c-:..~ntl~- C;.,··::..:t t~~ -..:n!u.~ k.asus 
n t! .. u 1.1 ;".1:· :-::; .2?: -:. e:i~~L.:p ilc~ 1 ~T" Arne-
n: .1 5c:-·: ._ ~'! J.~-~":- ,.rt.gk.a~ Z::*'~j~; .. untuk 
era : .:1~~ ::..~.1. r~ ~~ :r· .. -i15~T~~.ang be
bas :i'"~c-~ .. 'b.."t~ H.:... t:~ .J--:,":~J.n~uk~~ de
nglt~ r:.~~d2 ;~. · ·=~ ... ~s~.rr -~-: , ng~"ai harga 
~-artg p ~!·-~ .. ~--.[ ~~-- !v~:~!'ii3.!: Srerta koe
fJSien -c-r"' / , )""-''<'.. .,< Zr.~··~ :>ang ne
gatif -= ::r: ~- ?'':.1~!:'~2:'· i-~,>e~)sze.. yang 
po s1t.f .,:t:.:.; i~~~gt~':: ht.:"; ::.. ::1enunjnkkan 
bJ.h,h- :1 ;:~-:.~-:r:t~.:r:;::.~ ;·:3,;i;~ i~h) ringkat 
harYi p.f' ~"'.~ ... <>t7 >·: 'i-tt'~· .,. l c o akan 
meog"'' '1 t.,:r~ia:' ;:~~-::.h--..h:m positif pa
da m .. ~. :'"'1-r ;~.:·.-J·e ~ tdepresiasi ru
pia.J'I\ S-";:;-""<:;:; , : ,·:l'i:fr :; Sedangkan 
' cefl:;; :?"· ,;- .. >' ... '"'· "· •;,,~•; term yang 

·~g.:s!~f r...--~1)~-=--~ .. -~~i ·rr:ekanisme ko .... 
reks1 .·:. :.., Z.)<>.l.t:.i~ ;;;,:_;3. .i wut penyim
pang::m a~ ... :d~• ,J:5·l i!a."l keseimbangan 
jangb p;:;;:-_:r~ ;>ada PPP maka akan 
dilatu:-;r: ~;;er·•-:o'-~l!.;:;an 5e!::esar ± 7.36% 
pada b\o:in ~r. '- t~:~ a. 

3. HipotestS ' e-; d.1 :, 2:.::g Ji2jukan dalarn 
peneiiti.1.n n 02hv • .:;, dahm jangka pen
del. 'ar·3be: ~ a:-,g ,;emiliki pengaruh 
dominan tet~.Jl.Ja.p mla: tukar adalah 
rasio tingkat h2rgn t!dru.: terbuk1i. Vari
abel yang memri_;.kt pengaru.~ terbesar 
adalah jun~a...J uang beredar. Kelebihan 
likuiditas : n.ng ler.J3di di pasar uang, 
belum pu1i~ a fungsi intermediasi per
bankan. dan semakn majunya instru
men deri' auf t:=iah mendorong penjng
katan kegiata."l spe&.-ulasJ terhadap rupi-



ah yang selanjutnya mempengaruhi 
tl uktua<;J nilai tukar. Penggunaan ms
trumem mix dengan komb inasi Operasi 
Pasar Terbuka_ sterilisast valuta asing 
dan intervensi rupiah masih perlu 
dilakukan untuk menyerap kelebihan 
likuiditas dan mengurangi depresiasi 
nilai tukar yang berlebihan. 

4. Variabel selisih tingkat bunga memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
tukar. Peningkatan pada selisih tingkal 
bunga domestik dan luar negeri akan 
membawa pengaruh apresiasi terhadap 
nilai tukar apabila terdapat perbedaan 
suku bunga riil yang positif yang me
nunjukkan bahwa im·estasi dalam rupi
ah masih feasible. Hal ini mengindi
kasikan bahwa suku bunga masih rele
van untuk dijadikan sebagai piranti ke
bijakan moneter guna meredam gejo
lak nilai tukar seka!igus menarik inves
tasi asing. 

5. Variabel cadangan der isa memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap per
ubahan nilai tukar. Meskipun dalam sis
tern nilai tukar mengambang bebas kurs 
ditentukan oleh mekanis me pasar. na
mun intenensi pemerintah masih diper
lukan untuk mengurangi gejolak nilai 
tukar yang berlebihan. Dalam pelaksa
naan intervensi ini, kecukupan cadang
an devisa dan timing intervensi yang 
tepat sangat menentukan keberhasilan 
intervensi. 

6. Variabel total nilai impor memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap nilai 
tukar. Masih besarnya ketergantungan 
produksi dalam negeri terhadap barang 
modaJ dan bahan baku yang diimpor 
memberikan kontnbusi besamya impor 
yang selanjutnya memberikan dampak 
depresiasi terhadap nilai tukar karena 
mengurangi pena\\aran valuta asing di 
datam negeri untuk pembayaran impor 
dalam val uta asing. 

7. Variabel total nilai ekspor memiliki 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap 
nilai tukar. Masih bcsarnya kendala dari 
internal maupun ekstemal yartg diha-
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dapi sektor ekspor serta devisa hasil 
ekspor yang tidak seluruhnya kembali 
ke dalam negeri mengakibatkan sektor 
ekspor belum mampu memberikan kon
tribusi dalam menambah pasokan valuta 
asmg untuk mengapresasi nilai tukar 
rupiah 

Saran 

1. Perh.mya menjaga kestabilan tingkat 
harga yang merupakan cerminan dari 
tingka.t int1asi, mengingat perbedaan 
tingkat harga dapat memperburuk nilai 
tukar rupiah baik da!an1 Jang ·a pendek 
maupun jangka panjang. Oleh karena 
itu, kebijakan moneter dengan sasaran 
tunggal yaitu pengendal ian inflasi (in
flat ion fargeting) perlu didukung dan 
dilaksanakan di Indonesia. Namun de
mikian, kebijakan pengendalian inflasi 
yang dilakukan haruslah dengan tetap 
menjaga output loss yang seminimal 
mungkin. 

2. Perlu dilakukan upaya dan kebijakan
kebijakan untuk meningkatkan ekspor 
baik migas maupun non-migas mengi
ngat deYisa dari ekspor masih sangat di
perlukan untuk menambah pasokan de
visa pada sisi supply yang dapat me
nahan fluktuasi nilai tukar yang ber
lebihan. 
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