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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori  

2.1.1 Kosep Nilai Tukar 

Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang antara dua negara adalah 

harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara-negara tersebut untuk 

saling melakukan perdagangan antara satu sama lain. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga dari mata uang suatu 

negara terhadap negara lain yang dipergunakan dalam melakukan perdagangan 

antara kedua negara tersebut dimana nilainya ditentukan oleh penawaran dan 

permintaan dari kedua mata uang. 

Permintaan akan suatu mata uang asing atau valuta asing terjadi karena 

adanya kepentingan para importir dan pihak-pihak dalam melakukan pembayaran 

pada aktivitas perdangangan internasional serta kepentingan membayar hutang 

luar negeri. Umumnya para importir menggunakan valuta asing untuk membiayai 

pembelian barang-barang impor mereka, baik barang jadi maupun bahan baku. 

Selain itu permintaan valuta asing juga digunakan oleh pemerintah, perusahaan, 

serta individu untuk membayar angsuran pinjaman beserta bunganya. 

Penawaran akan suatu mata uang asing terjadi karena adanya kepentingan 

para para eksportir dan pihak-pihak dalam menerima pembayaran pada aktivitas 

perdagangan international. Perusahaan atau eksportir yang menerima pembayaran 

dari luar negeri dalam hal tertentu melakukan pembayaran didalam negeri dalam 
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bentuk mata uang dalam negeri, sehingga perusahaan atau eksportir harus 

menukarkan atau menjual valuta asing yang diterimanya terhadap mata uang 

dalam negeri. Selain itu pula, adanya bantuan maupun pinjaman dari luar negeri 

dalam bentuk valuta asing turut mempengaruhi penawaran akan suatu mata uang 

asing. 

Mata uang suatu negara dapat diperjual-belikan dengan mata uang negara 

lainnya sesuai dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar valuta asing. 

Dengan perubahan kondisi ekonomi suatu negara baik yang dipengaruhi oleh 

faktor ekonomi dan non ekonomi, nilai tukar mata uang suatu negara terhadap 

mata uang negara lainnya dapat berubah secara fluktuaktif. Mata uang suatu 

negara dikatakan mengalami apresiasi jika nilai tukar relatif terhadap mata uang 

negara lain mengalami kenaikan. Sebaliknya mata uang suatu negara dikatakan 

mengalami depresiasi jika nilai tukarnya relative terhadap mata uaang negara lain 

mengalami penurunan. 

Menurut Mankiw (2007), nilai tukar mata uang dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

a) Nilai tukar nominal 

Merupakan perbandingan harga relative dari suatu mata uang dua negara. 

Dengan kata lain nilai tukar nominal digunakan sebagai nilai tukar mata 

uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang diberlakukan di 

pasar valuta asing. 
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b) Nilai tukar riil 

Merupakan perbandingan harga relatif dari barang yang terdapat diantara 

dua negara. Dengan kata lain, nilai tukar mata uang riil menyatakan 

tingkat harga dimana kita bisa memperdagangkan barang dari satu negara 

dengan barang negara lain. Secara matematis, nilai tukar riil ditentukan 

oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan tingkat harga 

domestic dan luar negeri. (Mankiw, 2007): 

Nilai tukar Rill  =    nilai tukar nominal x harga barang domestik
harga barang luar negeri  

 

2.1.2 Sistem Nilai Tukar Mata Uang  

Menurut Kuncoro (2001), terdapat tiga kelompok besar sistem nilai tukar 

mata uang yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia, yaitu : 

1. Sistem nilai tukar tetap (Fixed  Exchange Rate System) 

   Pada sistem fixed exchange Rate, pemerintah berperan aktif melakukan 

intervensi dalam pasar valuta asing untuk mempertahankan pergerakan 

nilai tukar suatu mata uang agar berada pada suatu acuan nilai tukar 

tertentu.  

2. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (Managed Exchange Rate 

System) 

Pada sistem mengambang terkendali ini, fluktuasi nilai tukar diambangkan 

dalam suatu rentang (bond) intervensi tertentu.Bank Sentral tetap berperan 

dalam melakukan intervensi untuk mengembalikan nilai tukar mata uang 

tersebut ke dalam rentang nilai tukarnya semula apabila fluktuasi melebihi 
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batas/rentang intervensi yang diperkenankan. Namun, Bank Sentral tidak 

menetapkan suatu acuan tingkat/level nilai tukar tertentu, seperti yang 

diterapkan pada sistem fixed exchange rate. 

3. Sistem nilai tukar bebas mengambang (Free Floating Exchange Rate 

System) 

Pada sistem free floating, nilai mata uang dibiarkan mengambang bebas 

dan nilai tukarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran 

yang terdapat di pasar. Nilai tukar beberapa mata uang utama (major 

currencies), seperti Dolar AS, Euro, Yen Jepang, Poundsterling Inggris, 

ditentukan oleh kekuatan pasar (market forces) dan dibiarkan mengambang 

bebas terhadap mata uang negara lain. Dalam sistem ini, tidak terdapat 

tindakan intervensi yang dilakukan pemerintah (Bank Sentral) untuk 

mempengaruhi nilai tukarnya. 

 

2.1.3 Purchasing Power Parity (PPP) 

Teori ini menjelaskan hubunganantara tingkat harga dua negara dan nilai 

tukar antar mata uang kedua negara yang bersangkutan. Dimana harga barang di 

suatu negara harus sama dengan harga barang serupa di negara lain sesuai dengan 

tingkat nilai tukar yang berlaku antarkedua negara tersebut.Teori ini 

diperkenalkan oleh seorang ekonom Swedia bernama Gustav Cassel pada tahun 

1918. PPP menghubungkan kurs valas dengan harga-harga komoditi dalam mata 

uang lokal di pasar international, yaitu bahwa kurs valas akan cenderung menurun 

dalam proporsi yang sama dengan laju kenaikan harga (Baillie dan McMahon 
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dalam buku Kuncoro, 2001: 193). Dalam sisi manajemen, teori ini digunakan 

untuk memprediksi nilai tukar masa depan dengan tujuan yang bermacam-macam, 

mulai dari menekan risiko dari nilai tukar itu sendiri sampai dengan menentukan 

arah investasi yang tepat dalam menentukan ke negara mana perusahaan harus 

mendirikan pabrik.  

Terdapat dua versi dalam Teori Purchasing Power Parity : 

 Purchasing Power Parity Absolute 

Menyatakan bahwa keseimbangan nilai mata uang dalam negeri terhadap 

nilai mata uang luar negeri merupakan perbandingan harga absolute dalam dan 

luar negeri. Teori purchasing power parity absolutedapat dinyatakan: 

S = P / P*…………………………………………………………   (2.1) 

Dimana: 

S     = nilai tukar spot 

P     = tingkat harga komoditi dalam negeri 

P*   = tingkat harga komoditi luar negeri 

persamaan (2.1) menghasilkan hukum satu harga (low of one price) 

yang menyatakan bahwa untuk satu jenis barang yang sama, maka harga ditempat 

lain juga harus sama.PPP versi absolut didasarkan pada asumsi yang pada intinya 

mengatakan bahwa tanpa adanya hambatan internasional (Madura, 2008:215), 

dimana dalam hubungan perdagangan internasional tidak ada biaya transportasi, 

tarif, atau berbagai kendala lainnya yang menghalangi berlangsungnya arus 

perdagangan barang dan uang. 
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 Purchasing Power Parity Relative 

Menyatakan bahwa persentase perubahan nilai tukar pada waktu yang 

ditentukan sebagai periode dasar harus sama dengan perbedaan antara 

persentase perubahan harga (tingkat inflasi) domestik dengan persentase 

perubahan harga (tingkat inflasi) di luar negeri pada periode tersebut. PPP 

versi realtif mempertimbangkan kemungkinan pasar yang tidak sempurna 

seperti biaya transportasi, bea masuk, dan kuota (Madura, 2008: 215). 

Teori Purchasing power parity relative dapat dinyatakan sebagai berikut: 

(Madura, 2008:216) 

pf (1 + if) (1 + ef) = ph (1 + ih)   ……………………………………  (2.2) 

  (1 + ef) = 𝑝ℎ (1+𝑖ℎ)
𝑝𝑓 (1+𝑖𝑓)

 

ef         = 
𝑝ℎ (1+𝑖ℎ)
𝑝𝑓 (1+𝑖𝑓)

 - 1                .……………………………………. (2.3) 

Jika index ph = pf, maka ef =1+𝑖ℎ
1+𝑖𝑓

 – 1   ...…...……………………... (2.4) 

Dimana: 

ef  = presentase (%) perubahan kurs valas 

ph = price index home country 

ih  =inflation rate home country 

pf = price index foreign country 

if  =inflation rate foreign country 

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui hubungan tingkat inflasi antara kedua 

negara dengan kurs valas (ef), yaitu: 
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a. Apabila ih > if, maka ef > 0 yang berarti ef positif sehingga kurs valas 

mengalami apresiasi (kenaikan) dan mata uang domestik mengalami 

depresiasi terhadap mata uang asing. 

b. Apabila ih < if, maka ef < 0 yang berarti ef negative sehingga kurs valas 

mengalami depresiasi (penurunan) dan mata uang domestik mengalami 

apresiasi terhadap mata uang asing. 

Namun dalam kenyataannya, terdapat beberapa kelemahan yang 

memungkinkan teori PPP tidak dapat terjadi (Madura, 2008:222), yaitu: 

a. Teori PPP mengasumsikan bahwa pergerakan nilai tukar hanya 

disebabkan oleh adanya faktor perbedaan inflasi antar dua negara. 

Sedangkan terdapat faktor ekonomi makro lainnya, seperti tingkat 

bunga, tingkat pendapatan, serta intervensi pemerintah yang dapat 

mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang. 

b. Di dalam teori PPP terdapat gagasan yang mengatakan bahwa segera 

setelah harga menjadi realtif lebih tinggi di suatu negara, konsumen di 

negara lain akan berhenti mengimpor barang dan berbalik membeli 

produk domestic. Namun pada kenyataannya, jika tidak adanya barang 

subtitusi lokal, maka konsumen tidak akan berhenti mengimpor 

barang. 

 

2.1.4 Interest Rate Parity 

Doktrin paritas suku bunga mengatakan bahwa perbedaaan suku bunga 

antara dua negara akan sama dengan premi forward dari kurs valas (Kuncoro, 

Pengaruh jumlah.., Aron Marsondang, FB UMN, 2013



22 
 

2001:198). Teori paritas suku bunga ini mendasarkan nilai kurs berdasarkan 

tingkat bunga antar negara yang bersangkutan. Dalam negara dengan sistem kurs 

valas bebas, tingkat bunga domestik (i) cenderung disamakan dengan tingkat 

bunga luar negeri (i*) dengan memperhitungkan perkiraan laju depresiasi mata 

uang negara yang bersangkutan terhadap negara lain. 

Teori paritas suku bunga terdiri dari dua bentuk yaitu paritas suku bunga 

tertutup (covered interest rate parity) dan paritas suku bunga tidak tertutup 

(uncovered interest rate parity). 

Paritas Suku Bunga Tertutup (Covered Interest Rate Parity) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara kurs spot, kurs forward, dan variabel suku bunga. 

Paritas suku bunga tertutup ini menjelaskan hubungan yang erat antara suku 

bunga dengan pergerakan kurs spot dan kurs forward mata uang tertentu 

khususnya mata uang kuat (hard currency) seperti dolar Amerika dan Yen Jepang. 

Paritas suku bunga tertutup dipandang sebagai dasar yang lebih relevan untuk 

menjelaskan nilai tukar (Madura, 2008) 

Penjelasan mengenai bekerjanya mekanisme covered interest rate parity , 

yaitu dengan menggunakan hubungan dua negara dengan nilai mata uang dan 

suku bunga masing-masing negara, dengan asumsi terdapat keterbukaan antar 

negara. Pelaku pasar di suatu negara memiliki dua alternatif untuk membelanjakan 

kekayaannya yaitu dengan membeli surat berharga baik di dalam negeri maupun 

luar negeri. Hasil dari surat berharga dalam dan luar negeri akan berbeda 

tergantung dari tingkat bunga.  
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Hasil satu periode mendatang dari surat berharga dalam negeri adalah : 

(1+i) 

Sedangkan, hasil surat berharga luar negeri dalam satuan luar negeri adalah: 

   (1+i*)/S 

di mana, 

i                              = presentase suku bunga 

S                             = kurs spot 

tanda bintang (*) = menunjukkan variabel luar negeri.  

Apabila ekspektasi nilai tukar atau kurs yang diharapkan pada masa datang 

adalah F (kurs forward), maka hasil yang diperoleh dari pembelian surat berharga 

luar negeri adalah: 

�(1+𝑖∗)𝐹
𝑆

� − 1     ..…………………………………………………………… (2.5) 

Keseimbangan Covered Interest Rate Parity akan terjadi bila hasil surat berharga 

sama dengan suku bunganya (i), sehingga : 

�(1+𝑖∗)𝐹
𝑆

� − 1 = 𝑖 ..…………………………………………………………..(2.6) 

  𝐹
𝑆

= (1+𝑖)
 (1+𝑖∗)

       …...…………………………………………………………..(2.7) 

  𝐹
𝑆
− 1 = (1+𝑖)

 (1+𝑖∗)
− 1     ……….…………………………………………….(2.8) 

  𝐹
𝑆
− 𝑆 = (1+𝑖−1−𝑖∗)

 (1+𝑖∗)
    ……………………………………………...............(2.9) 

karena 1+i*≈1, maka keseimbangan: 

  𝐹
𝑆
− 𝑆 = (𝑖 − 𝑖 ∗)    ……………………..……………………………………(3.0) 
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Keseimbangan di atas dapat terjaga bila F dan S mengalami pergerakan 

secara proporsional. Bila pergerakan F dan S tidak proporsional maka yang terjadi 

adalah apresiasi atau depresiasi kurs valas. 

Paritas Suku Bunga Tidak Tertutup (Uncovered Interest Rate Parity) juga 

digunakan untuk menganalisis model kurs valas. Dalam teori paritas suku bunga 

tidak tertutup, diasumsikan pasar yang efisien terjadi bila kurs forward merupakan 

peramal yang tidak bias untuk nilai kurs spot pada masa yang akan datang 

(Kardoyo, 2001:) 

𝐸𝑡 (𝑆𝑡+1)−𝑆𝑡
𝑆𝑡

= (𝑖𝑡−𝑖𝑡∗)
(𝑖+𝑖𝑡∗)

    ….……………..………………………………….(3.1) 

dimana : 

Et     = harapan informasi yang tersedia pada waktu t 

 

Paritas suku bunga tidak tertutup mengimplikasikan pelaku pasar dapat 

memiliki posisi terbuka pada pasar spot valas yang didasrkan pada harapan nilai 

tukar forwad. 

 Ft = Et (St+1)  ………………………………………………………...(3.2) 

Kurs forwad diharapkan menjadi penentu kurs spot masa datang secara efisien. 

 

2.1.5 International Fisher Effect 

Selain teori Purchasing Power Parity, teori utama lain dalam keuangan 

internasional adalah teori international fisher effect. Teori IFE menggunakan 

tingkat suku bunga, bukan selisih laju inflasi, untuk menjelaskan mengapa nilai 

tukar berubah sepanjang waktu.Akan tetapi teori IFE berhubungan erat dengan 

Pengaruh jumlah.., Aron Marsondang, FB UMN, 2013



25 
 

teori PPP. Menurut teori fisher effect ,tingkat suku bunga bebas resiko nominal 

mencakup tingkat pengembalian riil dan taksiran inflasi (Madura, 2008:223). 

Jika para investor dari semua negara meminta tingkat pengembalian riil 

yang sama, perbedaan suku bunga antara negara mungkin ditimbulkan oleh 

perbedaan dalam ekspektasi inflasi. Ingat bahwa teori PPP menyiratkan bahwa 

pergerakan nilai tukar disebabkan oleh perbedaan laju inflasi. Apabila suku bunga 

riil di semua negara sama , maka setiap perbedaan dalam suku bunga nominal 

ditimbulkan oleh perbedaan dalam ekspektasi inflasi. Teori IFE menyatakan 

bahwa valuta asing yang memiliki suku bunga relatif tinggi akan mengalami 

depresiasi karena suku bunga nominal yang tinggi mencerminkan ekspektasi 

inflasi yang tinggi pula. 

Hubungan antara selisih suku bunga antara dua negara dengan ekspektasi 

perubahan nilai tukar menurut teori IFE dapat diturunkan sebagai berikut.Pertama, 

pengembalian aktual bagi investor yang berinvestasi dalam sekuritas pasar uang 

(deposito jangka pendek) di negra asal mereka adalah suku bunga yang 

ditawarkan oleh deposito tersebut.Namun, pengembalian aktual bagi investor 

yang berinvestasi dalam sekuritas pasar uang luar negeri tergantung tidak hanya 

pada suku bunga luar negeri (if), tetapi juga pada persentasi perubahan nilai valuta 

asing yang mendenominasi sekuritas tersebut (ef). Formula penentuan 

pengembalian aktual atau apa yang dinamakan pengembalian “efektif” (setelah 

penyesuaian dengan kurs) dari deposito pada bank asing atau sekuritas pasar uang 

luar negeri adalah:  

r = (1 + if) (1 + ef) – 1 
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Menurut IFE, pengembalian efektif dari investasi domestik secara rata-rata 

harus sama dengan pengembalian efektif dari investasi luar negeri, yaitu:(Madura, 

2008:225) 

                   E(r) = ih 

Dimana r adalah pengembalian efektif dari deposito luar negeri dan ih 

adalah suku bunga deposito dalam negeri. Kita bisa menentukan berapa besar 

tingkat perubahan valuta asing sehingga membuat investasi di kedua negara 

menghasilkan pengembalian yang sama. Dengan mensubstitusikan r dengan ih 

diperoleh: 

r = ih  

 (1 + if) (1 + ef) – 1 = ih 

(1 + if) (1 + ef) = (1 + ih)  

                  (1 + ef) = (1+ih )
(1 + if)

 

ef =  
(1+ih )
(1 + if)

− 1 

Seperti yang ditunjukan dalam formula ini, teori IFE menyatakan pada saat 

ih > if, ef akan positif. Yaitu, valuta asing akan mengalami apresiasi pada saat 

suku bunga luar negeri lebih rendah dibandingkan suku bunga domestik. 

Sebaliknya pada saat if > ih, ef akan negative. Dimana valuta asing akan 

mengalami depresiasi pada saat suku bunga luar negeri lebih tinggi dibandingkan 

suku bunga domestik. 
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2.1.6 Pendekatan Moneter 

Pendekatan moneter merupakan pengembangan dari konsep purchasing 

power parity dan teori kuantitas uang. Pendekatan moneter tidak menekankan 

aliran perdagangan dan pergerakan modal sebagai faktor kunci penentuan nilai 

tukar valas. Pendekatan moneter berkeyakinan bahwa faktor-faktor moneter yang 

melandasi fungsi permintaan dan penawaran uang merupakan faktor yang 

mempengaruhi pergerakan nilai tukar valuta asing. Menurut pendekatan ini, nilai 

tukar valuta asing ditentukan oleh perbedaan jumlah uang beredar, perbedaan 

pendapatan riil, perbedaan suku bunga, dan perbedaan inflasi di kedua negara. 

Terdapat dua versi model pendekatan moneter, yaitu versi harga fleksibel 

(flexible price monetary model) dan versi harga kaku (sticky price monetary 

model) atau biasa yang disebut dengan model Keynesian. 

 

2.1.6.1 Versi Harga Fleksibel (Flexible Price Monetary Model) 

Tiga faktor penting dalam model ini adalah teori kuantitas, keluwesan 

harga, serta konsep purchasing power parity. Dalam model ini, nilai tukar valuta 

asing diperoleh dengan mengkombinasikan teori kuantitas uang dan konsep 

purchasing power parity. Asumsi yang digunakan dalam model ini  adalah adanya 

kondisi keseimbangan pasar uang yaitu money demand (𝑚𝑑) sama dengan money 

supply (𝑚𝑠). Permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat harga (p), pendapatan riil 

(y), dan tingkat bunga (r). Dengan penawaran uang adalah tertentu (given), 

keseimbangan moneter di dalam negeri maupun di luar negeri dapat dirumuskan 

dalam bentuk sebagai berikut (dalam logaritma): 
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𝑚𝑠 
Rt = pt + αyt-λrt…………………………………………..  (3.3) 

dan 

                  𝑚𝑠 
Rt = pt* + α*yt*-λ*rt*……….……………………………….. (3.4) 

Dimana: 

 𝑚𝑠 
Rt    : Penawaran uang (Money supply) 

 pt         : tingkat harga domestik 

 yt : pendapatan riil 

 rt : tingkat bunga 

 *          : menunjukkan data Amerika serikat 

 Dengan menggunakan asumsi fleksibilitas yang tercipta pada harga 

barang-barang dan arbitrase barang international secara efisien, maka doktrin 

paritas daya beli akan dapat dicapai dalam jangka pendek sehingga dapat 

dituliskan sebagai berikut: 

 St = Pt – P*t ………………………………………………………… (3.5) 

 Penawaran uang dalam negeri menentukan tingkat harga dalam negeri, 

sehingga nilai tukar valuta asing ditentukan oleh penawaran uang dalam negeri. 

Subtitusi persamaan (3.3) dan (3.4) ke dalam persamaa (3.5) akan menghasilkan 

persamaan dasar model moneter versi harga fleksibel (flexible price monetary 

model), sebagai berikut: 

 St = (𝑚𝑠 
Rt – 𝑚𝑠 *t) – λ(yt – y*t) + λ(rt – r*t) …………………………(3.6) 

 Dari persamaan (3.6) dapat kita lihat bahwa nilai tukar valuta asing 

ditentukan oleh selisih jumlah uang beredar, selisih pendapatan riil, dan tingkat 

bunga. Persamaan tersebut menyatakan pengaruh dari perubahan masing-masing 
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variabel terhadap nilai tukar valuta asing. Dimana kenaikan permintaan uang 

dalam negeri, relatif terhadap cadangan uang luar negeri, akan menaikan nilai 

tukar valuta asing atau penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata 

uang luar negeri. Hal ini disebabkan permintaan uang beredar dalam negeri akan 

menyebabkan kenaikan harga sehingga nilai mata uang dalam negeri mengalami 

penurunan (depresiasi). 

Sebaliknya, kenaikan pendapatan riil akan mengakibatkan kenaikan 

(apresiasi) mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Hal ini 

disebabkan bahwa kenaikan pendapatan riil dalam negeri akan meningkatkan 

kemampuan daya beli masyarakat akan suatu produk atau jasa. Sehingga 

tingginya permintaan akan produk atau jasa akan menurunkan harga-harga dalam 

negeri. Lewat paritas daya beli, penurunan harga akan menyebabkan apresisiasi 

mata uang dometik.   

Seperti halnya kenaikan penawaran uang dalam negeri, kenaikan tingkat 

bunga dalam negeri akan mengakibatkan apresiasi mata uang dalam negeri. Hal 

ini disebabkan karena kenaikan tingkat bunga dalam negeri akan memicu 

masuknya aliran dana asing ke dalam negeri sehingga pada gilirannya akan 

meningkatkan penawaran uang dalam negeri. 

 

2.1.6.2 Versi Harga Kaku (Sticky Price Monetary Model) 

Versi harga kaku muncul akibat adanya kritik terhadap anggapan adanya 

fleksibilitas harga dalam versi harga fleksibel.Menurut versi ini, anggapan adanya 

kekakuan harga lebih realistis bila menyangkut jangka waktu yang pendek.Versi 
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harga kaku sering disebut pendekatan Keynesian karena anggapan adanya variabel 

jumlah uang beredar yang endogen. Kedua anggapan tersebut tidak mengakui 

efektifitas mekanisme pasar dalam menyelesaikan ketidakseimbangan pasar uang 

yang terjadi dalam jangka pendek. 

Dalam matematis versi harga kaku dapat diperoleh dengan terlebih dahulu 

merumuskan kondisi keseimbangan pasar uang dalam dan luar negeri, dimana 

jumlah uang beredar dianggap berhubungan positif dengan tingkat suku bunga. 

Kondisi keseimbangan tersebut adalah sebagai berikut : 

Mt + drt = Pt + aYt - b r    ……………………………………………………  (3.7)  

M*t + d r*t = P*t + a Y*t - b r*t …………………………………………….  (3.8) 

Definisi masing-masing variabel sama dengan yang ada diversi harga fleksibel, 

sedangkan (Mt + d rt ) dan ( M*t + d R*t ) merupakan jumlah uang beredar yang 

dianggap sensitif terhadap suku bunga.  

Anggapan adanya harga mengakibatkan paritas daya beli berlaku hanya 

dalam jangka panjang. Kondisi tersebut adalah sebagai berikut : 

S’t = Pt - P*t     ………………………………………………………………. (3.9) 

Dimana S’t adalah kurs nominal dalam jangka panjang. 

Selanjutnya versi ini menganggap paritas suku bunga tidak tertutup 

(uncoverd interest rate parity) berlaku dalam jangka pendek, yaitu sebagai 

berikut:  

Se t+1 - St = rt - r*t     ………………………………………………………..  (4.0)  

Dimana Set+1 adalah kurs yang diharapkan pada periode t+1 berdasarkan 

informasi yang tersedia pada periode t . 
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Namun demikian, perubahan kurs yang diharapkan menurut versi ini 

adalah sebagai berikut : 

Set+1 – St = q(S’t – St ) + (iet - ie*t)    ……………………………………    (4.1) 

dimana 

(iet - ie*t) = perbedaan laju inflasi yang diharapkan antara dalam dan luar negeri 

 

Melalui substitusi persamaan (4.0) ke (4.1) akan didapat persamaan baru, yaitu : 

St – S’t   = -1/ q [(rt - iet ) - ( r*t - ie *t) ] ………………………………….  (4.2)  

Persamaan ini menyatakan bahwa penyimpangan kurs dari posisi 

keseimbangan jangka panjang tergantung pada perbedaan suku bunga riil diantara 

dua negara. 

Model matematis versi harga kaku diperoleh dengan substitusi persamaan 

(3.7) dan (3.8) ke dalam persamaan (3.9) dan persamaan (4.2) , yaitu :  

St = (Mt - M*t ) - a( Yt - Y*t ) (d + b + - 1/ q ) (rt - r*t ) + (1/q (iet - ie  

*t)……….…(4.3) 

Menurut versi harga kaku, koefisien perbedaan jumlah uang beredar dan 

laju inflasi yang diharapkan adalah positif sedangkan perbedaan pendapatan riil 

adalah negatif. Namun demikian, koefisien perbedaan suku bunga memiliki dua 

tanda (ambiguous sign). Koefisien perbedaan suku bunga terdiri dari tiga 

komponen berbeda yang masing-masing mewakili cara yang berbeda bagaimana 

suku bunga mempengaruhi kurs devisa. Koefisien d dan b berkaitan dengan 

penyesuaian jumlah uang beredar dan permintaan uang sebagai tanggapan 

terhadap perubahan suku bunga sedangkan koefisen -1/ q berkaitan dengan 
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pengaruh perpindahan modal terhadap kurs devisa. Dengan demikian koefisien 

dari perubahan suku bunga menurut versi harga kaku tergantung dari interaksi 

antara ketiga komponan tersebut (Kuncoro; 2001:180) 

 

2.1.7 Inflasi 

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:165), inflasi adalah kenaikan 

harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Sehingga Inflasi 

merupakan ukuran ekonomi yang memberikan gambaran tentang peningkatan 

harga rata-rata barang dan jasa yang secara umum meningkat secara terus menerus 

yang perhitungannya dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan, triwulan, 

maupun tahunan. Dimana perhitungan didasarkan atas perbandingan indeks harga 

konsumen (IHK) periode t dengan indeks harga konsumen (IHK) tahun dasar. 

Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga 

akan mendorong timbulnya resesi. Meningkatnya inflasi akan mendorong 

meningkatnya suku bunga. 

Tingkat laju inflasi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran 

yang mencerminkan perilaku para pelaku pasar dan masyarakat. Inflasi timbul 

karena adanya tekanan dari sisi supply (cost push inflation), dari sisi permintaan 

(demand pull inflation), dan dari ekspektasi inflasi (Bank Indonesia). 

Inflasi yang terjadi karena penurunan penawaran agregat, inflasi semacam 

ini dinamakan Cost Push Inflation. Faktor-faktor terjadinya cost push inflation 

dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama 

negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur 
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pemerintah (administered price), dan terjadi negative supply shocks akibat 

bencana alam dan terganggunya distribusi.  

Inflasi karena kenaikan permintaan agregat sering disebut dengan Demand 

Pull Inflation. Dalam inflasi tersebut terjadi karena tingginya permintaan barang 

dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makroekonomi, kondisi 

ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau 

permintaan total (agregate demand) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian. 

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku 

masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi 

dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih 

cenderung bersifat adaptif atau forward looking. Menurut Mulia Nasution 

(1998:207), ekspetasi (pengharapan) yang terlalu bersemangat akan menyebabkan 

permintaan barang dan jasa naik terlalu cepat dibandingkan output yang mungkin 

dicapai pada perekonomian tersebut, sehingga akan mengakibatkan harga-harga 

akan mengalami kenaikan. 

Hubungan antara inflasi dan nilai tukar adalah positif bila didasarkan pada  

pendekatan paritas daya beli (Purchasing Power Parity), apabila terjadi 

peningkatan inflasi maka untuk mempertahankan keseimbangan (law of one price) 

maka nilai tukar harus terdepresiasi 

2.1.8 Jumlah Uang Beredar (M2) 

Menurut Nilawati (2000:162) jumlah uang beredar yaitu M1 atau uang 

dalam arti sempit (narrow money) dan M2 atau uang dalam arti luas (broad 

money). Uang dalam arti sempit (M1) adalah penjumlahan dari uang kartal, yaitu 
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logam dan uang kertas, dan uang giral yaitu uang dalam rekening koran yang 

dapat diambil setiap waktu, sedangkan uang dalam arti luas (M2) adalah 

penjumlahan dari M1 dan uang kuasi yang berupa tabungan, deposito berjangka, 

giro, dan mutual funds. 

Uang beredar baik M1 dan M2 bersifat netral, sehingga tidak 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, namun jumlah uang 

beredar dapat mempengaruhi tingkat harga, sehingga tidak dapat diabaikan begitu 

saja peranannya dalam mempengaruhi inflasi. Untuk mengendalikan inflasi dan 

menstabilkan nilai tukar rupiah, bank Indonesia menggunakan pendekatan 

kuantitas yakni jumlah uang beredar yaitu level base money (Wijoyo dan 

Iskandar, 1999:24). 

Hubungan jumlah uang beredar dengan nilai tukar didasarkan pada excess 

demand and supply money (kelebihan permintaan dan penawaran uang). Jika 

pemerintah menambah uang beredar maka akan menurunkan tingkat bunga 

sehingga dapat mendorong kenaikan inflasi. Hal ini dikarenakan kelebihan jumlah 

uang yang beredar di masyarakat akan meningkatkan daya beli masyarakat, 

sehingga mengakibatkan kenaikan harga-harga akibat dari meningkatnya 

permintaan output riil. Berdasarkan konsep paritas daya beli (purchasing power 

parity) yang diterangkan sebelumnya, tingkat inflasi yang tinggi akan 

menyebabkan terdepresiasi atau menurunnya nilai tukar mata uang domestik 

terhadap nilai tukar mata uang asing. 
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2.1.9 Tingkat Suku Bunga 

Menurut Taufik Kurniawan (Buletin Ekonomi Moneter; 2004). Pengertian 

dasar dari teori tingkat suku bunga yaitu harga dari penggunaan uang untuk 

jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena 

melepas uang, atau dengan kata lain bunga adalah harga kredit. Menurut Frederic 

S. Mishkin (2008;89) suku bunga merupakan salah satu variabel yang paling 

banyak diamati dalam perekonomian. Hal ini disebabkan suku bunga 

mempengaruhi keputusan pribadi, seperti memutuskan untuk dikonsumsi atau 

ditabung. Sehingga dengan demikian, tingkat suku bunga adalah sejumlah uang 

yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas balas jasa karena 

hilangnya kesempatan konsumsi saat itu. Tingkat bunga nominal dinyatakan 

dalam angka persentase pertahun, artinya uang yang harus dibayarkan untuk nilai 

pinjaman yang diperoleh. 

Perubahan dalam suku bunga relatif mempengaruhi investasi dalam 

sekuritas-sekuritas asing, yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan dan 

penawaran valuta asing, dan nilai tukar, karena semakin tinggi suku bunga akan 

menarik aliran modal ,masuk sehingga menambah persediaan valuta asing dalam 

negeri. Hasilnya nilai tukar mata uang domestik terapresiasi. 

Meskipun suku bunga relatif tinggi dapat menarik arus kas dari luar 

negeri, suku bunga relatif tinggi di sisi lain mungkin mencerminkan ekspektasi 

tingginya tingkat inflasi. Karena inflasi yang tinggi dapat menekan nilai tukar 

terdepresiasi, hal ini dapat membuat sejumlah investor luar negeri membatalkan 

investasi dalam bentuk sekuritas yang didenominasi dalam valuta tersebut.Oleh 
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karena itu perlu memperhatikan suku bunga riil yaitu suku bunga nominal yang 

telah disesuaikan dengan inflasi. 

Sehingga perbedaan suku bunga riil antar negara memberikan insentif 

yang cukup kuat bagi investor untuk mengalirkan investasinya ke dalam sekuritas 

yang mempunyai yield tinggi, yang mana akan menambah persediaan valuta asing 

dalam negeri. Sehingga akan berdampak terhadap penguatan nilai tukar. 

 

2.1.10 Cadangan Devisa 

Cadangan devisa (Foreign Exchange Reserves) adalah simpanan oleh bank 

sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan asset atau aktiva bank 

sentral yang tersimpan dalam beberapa mata uang cadangan (reserve currency) 

seperti dollar, euro, yen dan digunakan untuk menjamin kewajibannya yaitu mata 

uang lokal yang diterbitkan dan cadangan berbagai bank yang disimpan dalam 

bentuk mata uang asing melainkan dalam bentuk surat-surat berharga ataupun 

logam mulia. 

Cadangan devisa merupakan posisi aktiva luar negeri pemerintah dan 

bank- bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi internasional. 

Dalam mengelola cadangan devisa, Bank Indonesia telah mengutamakan 

tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan dari pada keuntungan yang tinggi. 

Namun demikian, Bank Indonesia selaku otoritas moneter Indonesia tetap 

mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional sehingga 

tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portofolio komposisi 

jenis penempatan cadangan devisa. 
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Cadangan devisa bertambah ataupun berkurang tampak dalam neraca 

pembayaran (BOP). Cadangan devisa suatu negara dipengaruhi oleh neraca 

transaksi berjalan yang mana merupakan selisih antara ekspor dan impor barang 

dan jasa, serta neraca modal yang mana merupakan selisih antara capital inflow 

(arus kas modal yang masuk) dan capital outflow (arus kas modal yang keluar). 

Dalam rumus cadangan devisa dapat dilihat sebagai berikut: 

CDVt = CDVt-1+ TBt + TM t 

dimana: CDVt-1 = Cadangan devisa sebelumnya 

   TBt        = Transaksi berjalan 

  TM t       = Transaksi modal 

Menurut Bank Dunia, peranan cadangan devisa adalah:  

1. Untuk melindungi negara dari guncangan eksternal. Krisis 

keuangan pada akhir 1990 an membuat para pembuat kebijakan 

memperbaiki pandangannya atas nilai dari cadangan devisa sebagai 

proteksi dalam melindungi dari krisis mata uang.  

2. Tingkat cadangan devisa merupakan faktor penting dalam 

penilaian kelayakan kredit dan kredibilitas kebijakan secara umum, 

sehingga negara dengan tingkat cadangan devisa yang cukup dapat 

memberi pinjaman dengan kondisi yang lebih nyaman. 

3. Kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar 

Berdasarkan peranan cadangan devisa menurut Bank Dunia, maka 

cadangan devisa merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur 
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kekuatan perekonomian suatu negara. Karena salah satu indikator kekuatan 

perekonomian suatu negara terletak pada kestabilan nilai tukar mata uang 

domestik terhadap mata uang asing. 

Terdapat hubungan positif antara nilai tukar dan cadangan devisa bila 

dilihat dari persamaan model neraca pembayaran sebagai berikut (Didi Nuryadin 

et al, 2004:276): 

s = a + a1 (cpi- 𝑐𝑝𝑖∗ ) + a2 (r-𝑟∗) + a3 TRt + U 

dimana: a1, a2, dan a3 = koefesien regresi 

 cpi                  = indeks harga konsumen 

   r   = tingkat bunga 

 TRt   = cadangan devisa  

 *   = menunjukan data Amerika Serikat 

Meningkatnya cadangan devisa suatu negara dapat mempengaruhi 

pergerakan  nilai tukar. Dimana apabila cadangan devisa meningkat (surplus pada 

neraca pembayaran) maka akan menyebabkan mata uang domestik terapresiasi 

terhadap mata uang luar negeri, melainkan sebaliknya apabila cadangan devisa 

menurun (defisit pada neraca pembayaran) maka akan menyebabkan terdepresiasi 

mata uang domestik terhadap mata uang luar negeri. Hal ini dikarenakan, 

cadangan devisa dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran mata uang 

pada mekanisme pasar. 
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2.2 Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 

lingkup hampir sama tetapi karena objek dan periode waktu yang digunakan 

berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan 

sebagai referensi untuk saling melengkapi.  

Berikut ringkasan beberapa penelitian terdahulu. 

Tabel 2.1  

Sumber Penelitian terdahulu 

No Peneliti (Tahun 

Penelitian) 

Judul Penelitian Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Tucker et. al. 

(1991) 

International 

Financial Market 

Jumlah uang 

beredar, 

pendapatan riil, 

dan suku bunga 

Nilai Tukar Error Correction 

Model (ECM)sebagai 

alat analisis, hasil 

penelitian antara 

jumlah uang beredar 

dengan nilai tukar 

adalah positif, 

sedangkan hubungan 

antara pendapatan 

riil, suku bunga 

dengan nilai tukar 

adalah negative 

2 Petrovic dan 

Mladenovic 

(2000) 

Money demand 

and exchange rate 

determination 

under 

hyperinflation: 

conceptual issues 

and evidence 

from yugoslavia 

Junlah uang 

beredar dan 

inflasi 

Nilai tukar Error Corection 

Model (ECM) 

sebagai alat analisis, 

hasil penelitian 

jumlah uang beredar 

dan inflasi 

mempengaruhi nilai 

tukar 

3 Agus Eko 

Nugroho (2001) 

A simple 

econometric 

model of the 

Ratio Balance 

of Payment dan 

ratio interest 

Nilai tukar Error Correction 

Model sebagai alat 

analisis, hasil 
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Indonesian 

Exchange Rate 

fluctuation, 1990-

1998 

rate (rasio 

tingkat suku 

bunga) 

penelitian BOP 

mempunyai korelasi 

negative dan suku 

bunga mempunyai 

korelasi positif 

dengan nilai tukar 

4 Sri Nawatmi 

(2001) 

Penentuan nilai 

tukar melalui 

model hybird 

Selisih jumlah 

uang beredar, 

selisih GDP, 

selisih 

ekspetasi CPI, 

selisih tingkat 

bunga riil 

Nilai tukar Error Correction 

Model (ECM) 

sebagai alat analisis. 

Hasil penelitian 

adalah seluruh 

variable berpengaruh 

terhadap nilai tukar 

baik pada jangka 

pendek maupun 

jangka panjang 

dengan pendekatan 

model hybrid 

5 Sri  Isnowati 

(2002) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

niali tukar rupiah 

terhadap dollar 

Amerika: 

Pendekatan 

Moneter 1987.2-

1999.1 

Perbedaan 

uang beredar, 

perbedaan 

tingkat 

pendapatan rill, 

perbedaan suku 

bunga, tingkat 

perubahan 

harga relative 

Nilai tukar Regression Liner 

sebagai alat analisis, 

hasil penelitian 

adalah perbedaan 

jumlah uang beredar 

serta perbedaan 

harga berpengaruh 

terhadap nilai tukar 

rupiah terhadap 

dollar. 

6 Anas Kholidin 

(2002) 

Analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

perubahan nilai 

tukar rupiah 

Indonesia 

terhadap dollar 

Amerika  

Perbedaan 

jumlah uang 

beredar, 

perbedaan 

tingkat inflasi, 

perbedaan suku 

bunga, 

perbedaan 

produk 

domestik brutto 

Nilai tukar Regresi linear 

berganda sebagai alat 

analisis, hasil 

penelitian adalah 

perbedaan jumlah 

uang beredar, 

perbedaan tingkat 

harga, perbedaan 

produk domestic 

brutto berpengaruh 

terhadap nilai tukar 

7 Johan Faktor-faktor 

yang 

Pendapatan 

nasional relatif, 

Nilai tukar Hasil penelitian 

adalah dalam jangka 
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mempengaruhi 

perilaku kurs 

Rupiah (IDR) 

terhadap dollar 

Amerika Serikat 

(USD) pada 

periode sistem 

kurs 

mengambang 

terkendali dan 

periode sistem 

kurs 

mengambang 

bebas 

jumlah uang 

beredar relatif, 

tingkat bunga 

relatif, tingkat 

inflasi relatif, 

dan cadangan 

devisa 

Indonesia 

pendek variable 

jumlah uang beredar 

relatif, tingkat inflasi 

relatif dan cadangan 

devisa Indonesia 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan disertai 

pengaruh tanda yang 

sesuai. Sedangkan 

untuk jangka 

panjang, variable 

tingkat inflasi 

relative dan 

cadangan devisa 

Indonesia 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan 

8 Tara Eka Pratiwi 

(2012) 

Analisis Perilaku 

Kurs Rupiah 

(IDR) Terhadap 

Dollar Amerika 

(USD) pada 

Sistem Kurs 

Mengambang 

Bebas di 

Indonesia; 

Periode 1997-

2011 

Perbedaan 

jumlah uang 

beredar, 

perbedaan 

tingkat harga 

relatif, 

perbedaan suku 

bunga, 

perbedaan 

produk 

domestic bruto 

Nilai tukar Regresion Linear 

sebagai alat analisis, 

hasil penelitian 

adalah: variable 

perbedaan jumlah 

uang beredar, 

perbedaan PDB, 

perbedaan tingkat 

bunga berpengaruh 

signifikan terhadap 

perilaku nilai tukar 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Pada penelitian iniakan dilakukan pengujian terhadap lima variable 

ekonomi makro yang diduga berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah 

Indonesia terhadap Dollar Amerika. Dimana variable ekonomi makro yang 

diprediksi berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap 
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Dollar Amerika, yaitu  perubahan selisih jumlah uang beredar dalam arti luas 

(M2) Indonesia dan Amerika, perubahan selisih tingkat inflasi Indonesia dan 

Amerika, perubahan selisihtingkat suku bunga Indonesia dan Amerika, serta 

cadangan devisa pada BOP Indonesia. 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian tedahulu, maka kerangka 

pemikiran yang diajukan yaitu: 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran Teoritis 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan yang bersifat 

sementara tentang perilaku variable-variabel dalam model yang digunakan, yang 

akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu uji statistik. Berkenaan dengan hal 

tersebut maka hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini adalah: 

H1 :   Adanya pengaruh signifikan antara perubahan selisih jumlah uang beredar 

di Indonesia dan Amerika terhadap perubahan kurs IDR/USD. 

 

H2 : Adanya pengaruh signifikan antara perubahan selisih tingkat inflasi di 

Indonesia dan Amerika terhadap terhadap perubahan kurs IDR/USD.  

 

H3 :  Adanya pengaruh signifikan antara perubahan selisih tingkat suku bunga di 

Indonesia dan Amerika terhadap terhadap perubahan kurs IDR/USD.  

 

H4 : Adanya pengaruh signifikan antara perubahan selisih cadangan devisa pada 

BOP Indonesia terhadap perubahan terhadap perubahan kurs IDR/USD  

 

H5  : Adanya pengaruh signifikan perubahan selisih jumlah uang beredar, 

perubahan selisih inflasi, perubahan selisih suku bunga, dan perubahan 

selisih cadangan devisa pada BOP Indonesia secara simultan terhadap 

perubahan kurs IDR/USD. 
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