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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dari laporan yang dibuat oleh Baily dan Elliot (2009) yang merujuk kepada 

laporan World Bank dan Tjahyono, dkk (2009) yang merujuk laporan Bank 

Indonesia disebutkan bahwa menjelang akhir triwulan III-2008 kondisi 

perekonomian di dunia dihadapkan pada runtuhnya stabilitas ekonomi global. 

Krisis finansial global mulai muncul sejak bulan Agustus 2007 dengan ditandai 

pembekuan salah satu bank terbesar Perancis BNP Paribas akibat kredit macet 

perumahan. Pembekuan ini memicu gejolak di pasar keuangan dan akhirnya 

merambat ke seluruh dunia. Di akhir triwulan III-2008 krisis menjadi semakin 

membesar seiring dengan bangkrutnya bank investasi terbesar USA yaitu Lehman 

Brothers yang diikuti oleh kesulitan keuangan yang semakin parah di sejumlah 

lembaga keuangan berskala besar di AS, Eropa, dan Jepang. 

Krisis keuangan dunia tersebut juga berimbas ke perekonomian Indonesia 

sebagaimana tercermin dari gejolak di pasar modal dan pasar uang. Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG) pada bulan Desember 2008 ditutup pada level 1.355,4 

dimana terpangkas hampir separuhnya dari level pada awal tahun 2008 yaitu 

sebesar 2.627,3. Bersamaan dengan itu arus keluar kepemilikan asing di saham, 

surat utang negara (SUN), maupun SBI terus berlangsung dan tercatat pada akhir 

Desember 2008 posisi asing di SUN tercatat Rp.87,4 triliun yang menurun 

dibandingkan posisi September 2008 yang sempat mencapai Rp104,3 triliun. 

Sementara posisi asing di SBI tercatat Rp.8,4 triliun yang menurun tajam 

dibandingkan posisi Agustus 2008 sebesar Rp.68,4 triliun. Nilai tukar IDR ikut 

terkoreksi tajam hingga mencapai level Rp. 10.900/ USD pada Desember 2008. 

Kondisi ini juga sejalan dengan kinerja neraca pembayaran yang menunjukkan 

penurunan sejak Triwulan III-2008 yang tercermin dari peningkatan defisit 

transaksi berjalan  dan mulai defisitnya neraca transaksi modal dan finansial. 

Peningkatan defisit transaksi berjalan terutama bersumber dari anjloknya kinerja 

ekspor sejalan dengan kontraksi perekonomian global yang diiringi dengan 
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merosotnya harga berbagai komoditas ekspor. Kesulitan likuiditas keuangan global 

dan meningkatnya perilaku risk aversion (penghindaran risiko) dari pemodal asing 

memicu terjadinya realokasi ke aset yang lebih aman juga berdampak pada 

menurunnya kinerja neraca transaksi modal dan finansial. Menyusul tertekannya 

kinerja ekspor secara signifikan yang menyebabkan  dunia usaha pun mulai terkena 

imbas dan gelombang pemutusan hubungan kerja mulai terjadi khususnya di 

industri-industri berorientasi ekspor.  

 

 

Gambar 1.1. Ekspor dan Impor Indonesia (USD)  

 

Pada gambar 1.1 diatas terlihat terjadi penurunan yang cukup tajam pada 

tahun 2008 baik ekspor maupun impor di Indonesia dan mencapai titik terendah 

pada sekitar Juni 2009. Setelah pertengahan Juni 2009 terlihat terjadi pertumbuhan 

yang signifikan pada ekspor sampai mencapai puncak di pertengahan tahun 2011 

dan setelah itu cenderung turun sampai Juni 2015. Sedangkan impor mencapai 

puncak pada sekitar awal tahun 2013 dan turun setelahnya. 

 

 

Gambar 1.2. Deviasi Ekspor dan Impor (USD) 
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Deviasi ekspor terhadap impor masih posisif bila dilihat pada gambar 1.2, tetapi 

sempat terjadi negatif pada pertengahan 2008. Diluar era krisis 2008 karena tidak 

balancenya antara ekspor dan impor, maka terjadi deviasi negatif pada Awal 2012 

sampai akhir 2013. Jadi di Indonesia terjadi dua kali krisis yang pertama pada 

sekitar tahun 2008 sebagai dampak krisis global dan sekitar tahun 2012 sebagai 

dampak lebih tingginya impor dibanding ekspor. Hal ini tentunya berdampak 

langsung terhadap nilai tukar uang seperti terlihat pada gambar 1.3 dimana terdapat 

dua titik terjadinya fluktuasi yaitu sekitar 2009 dan 2013, kondisi pertama 

disebabkan oleh global krisis dan kondisi kedua lebih kepada kondisi internal. 

 

 

Gambar 1.3. Fluktuasi Nilai Mata Uang Asing Terhadap IDR 

  

Dari grafik di gambar 1.2 dan 1.3 terlihat bahwa pada saat recovery akibat 

krisis perekonomian global terlihat bahwa tahun 2009 – 2011 terjadi penguatan nilai 

tukar uang USD terhadap IDR dan seiring dengan itu terjadi juga peningkatan 

ekpor, impor dan deviasi positif dari ekspor terhadap impor. Sedang tahun 2012 – 

2013 nilai USD terhadap IDR melemah dan terjadi juga penurunan deviasi ekspor 

terhadap impor sampai ke angka negatif, selain itu nilai ekspor dan impor 

cenderung menurun. Terdapat fenomena yang menarik disini pada tahun 2013 – 

2015 dimana nilai USD terhadap IDR terus melemah, meskipun deviasi ekspor 

terhadap impor naik positif tetapi nilai ekspor dan impor terus menurun. Menurut 
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logika perdagangan bahwa semakin tinggi permintaan terhadap mata uang asing 

maka nilai tukar akan naik. Dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan 

exchange rate tidak hanya dipengaruhi oleh terjadinya perdagangan, tetapi ada 

faktor lain yang mempengaruhinya. 

Fluktuasi nilai tukar mata uang membawa dampak terhadap pasar uang dan 

saham dimana menurut Sercu (1998) exchange rate mempengaruhi return dari 

investor asing yang bermain di pasar uang negara lain dan perusahaan multi 

nasional. Dari gambar 1.4 terlihat dalam kondisi normal (setelah tahun 2009) pasar 

saham menguat tetapi exchange rate terus melemah. Dalam kondisi krisis (2008 – 

2009) terjadi kondisi exchange rate melemah, tetapi perdagangan saham menurun. 

Hal ini seperti disebutkan diatas bahwa nilai tukar USD terhadap IDR melemah di 

sisi lain terjadi lonjakan penurunan SUN, IHSG dan SBI akibat penarikan besar-

besaran dana keluar Indonesia dari investor asing, sehingga terlihat bahwa tekanan 

terjadi di pasar uang maupun pasar saham dan dapat disimpulkan bahwa investor 

asing sangat menentukan pergerakan perdagangan saham dan exchange rate di 

Indonesia. 

 

 

Gambar 1.4. Exchange Rate USD/ IDR vs Perdagangan Saham (/M) 

 

McLeod (1964) menyatakan bahwa tedapat hubungan antara fleksibel 

exchange rate dan faktor moneter. Disampaikan juga oleh Juriova (2015 : 330) 

bahwa  terdapat hubungan jangka panjang antara variabel makro ekonomi dengan 

pasar uang lokal. Dengan kondisi diatas maka pembahasan tentang pengaruh 



5 

 

Wahyudayanto Utama, 2017 

PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP EXCHANGE RATE DI INDONESIA DENGAN METODA VECTOR 

ERROR CORRECTION MODEL (VECM) 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

hubungan antara makro ekonomi terhadap exchange rate di Indonesia menjadi 

topik yang menarik untuk dibahas dan tidak kedaluwarsa, karena sampai saat ini 

topik ini masih banyak dibahas terutama di Afrika dan Asia Timur.   

Penelitian tentang pengaruh makro ekonomi terhadap exchange rate sampai 

enam tahun ini masih terus dilakukan, antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Ramasamy, dkk. (2015) yang menyampaikan bahwa fluktuasi exchange rate 

(exchange rate) dipengaruhi oleh 9 pilar makro ekonomi, yaitu interest rate, 

inflation, Balance of Payment (BoP), Employment Rate, Corruption Index, Gross 

Domestic Product (GDP), deficit/ surplus rate, tax rate dan borrowing rate; Ali, 

dkk. (2015) dalam penelitian lainnya di Pakistan menyampaikan bahwa fluktuasi 

exchange rate dipengaruhi oleh interest rate, consumer price index dan money 

supply; Su,Wei-chi (2012)  melakukan penelitian tentang hubungan makro ekonomi 

dan exchange rate di China dan diperoleh hasil bahwa exchange rate dipengaruhi 

the degree of openness, indicates government expenditure, a proxy for 

technological progress and money supply; Adelowokan, dkk (2015) melakukan 

penelitan di Nigeria dan memperoleh hasil bahwa exchange rate dipengaruhi oleh 

interest rate, inflasi, GDP dan investment;   Bunescu (2014) melakukan penelitian 

di Romania dan memperoleh hasil bahwa exchange rate dipengaruhi oleh external 

debt. Selain para peneliti diatas masih banyak lagi penelitian yang menghubungkan 

antara exchange rate dan makro ekonomi.  

Dari semua penelitian diatas secara struktur tidak ada yang baku atau dengan 

kata lain bahwa variabel bebas makro ekonomi yang mempengaruhi variabel terikat 

exchange rate tidak mempunyai model yang baku. Hal ini juga sejalan dengan yang 

disampaikan oleh Kamruzzaman, dkk (2006 : 141) bahwa belum ada model yang 

baku dalam hubungan variabel makro ekonomi terhadap variabel exchange rate. 

Mendel (1963) dalam peneltiannya belum mendetailkan faktor moneter apa yang 

mempengaruhi exchange rate. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Ramasamy & Abar (2015 : 280) bahwa semakin banyak variabel makro ekonomi 

yang digunakan akan membuat semakin baik performansi prediksi exchange rate. 

Metode Vector Error Correction Model (VECM) disini digunakan sebagai 

alat untuk melakukan prediksi hubungan makro ekonomi terhadap exchange rate. 

Output dari metode ini adalah sebuah model yang diperoleh dari berapa banyak 
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variabel makro ekonomi yang dijadikan sebagai input. Metoda ini disampaikan oleh 

Sims (1980) dimana dari karyanya itu dia memperoleh nobel pada tahun 2011 dan 

metoda ini sampai saat ini masih merupakan metoda terbaik dalam membuat model 

makro ekonomi yang menggunakan data time series. Ada metoda yang saat ini 

dikembangkan yaitu Autoregresion Distribution Lag (ARDL), tetapi metoda ini 

belum teruji kehandalannya dan belum banyak peneliti yang menggunakannya.  

Model yang didapat tahap selanjutnya bisa digunakan untuk melihat dampak 

yang terjadi terhadap exchange rate bila terjadi shok ekonomi pada variabel makro 

ekonomi. Pada kondisi shok ini juga akan terlihat dampak yang terjadi pada 

exchange rate setelah kondisi shok mereda, apakah kembali ke nilai semula atau 

berubah naik atau turun. Model tersebut digunakan juga untuk melakukan prediksi 

terhadap exchange rate di masa yang akan datang. Pengujian performansi 

digunakan Mean Square Error (MSE) dan Mean Absolute Percentage Error 

(MAPE). Kedua metoda pengukuran ini digunakan untuk mencari error positif 

terkecil. Mean Absolute Deviation (MAD) tidak digunakan karena secara prinsip 

sama dengan MAPE, tetapi berbeda satuan akhir. Demikian pula dengan Root Mean 

Square Error (RMSE) yang secara prinsip sama dengan MSE. 

 

1.2. Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah 

 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Return investasi sangat dipengaruhi oleh exchange rate khususnya bagi 

investor asing, sehingga prediksi exchange rate merupakan hal yang sangat penting. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa exchange rate mempengaruhi pasar 

saham secara langsung. Dalam melakukan prediksi terhadap harga/ return aset 

dalam investasi, maka perlu dilakukan prediksi jangka panjang terhadap exchange 

rate. Untuk melakukan prediksi jangka panjang perlu digunakan analisis 

fundamental yaitu suatu analisis yang memprediksi nilai exchange rate dengan 

variabel lainnya. 

Berdasar ilmu makro ekonomi terdapat hubungan antara exchange rate 

dengan makro ekonomi, oleh karena itu dalam melakukan prediksi exchange rate 

digunakan faktor makro ekonomi yang secara empiris banyak dilakukan para 
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peneliti sebelumnya. Sampai saat ini belum ada model yang baku antara jenis dan 

jumlah variabel makro ekonomi terhadap exchange rate. Alat yang digunakan 

dalam melakukan prediksi dalam hal ini adalah metoda VECM yang merupakan 

metode terbaik dalam mengolah data time series. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan prediksi terhadap 

exchange rate dengan jumlah dan jenis variabel makro ekonomi yang belum pernah 

digunakan sebelumnya oleh para peneliti untuk kondisi di Indonesia. 

 

1.2.2. Pembatasan Masalah  

Pada penelitian ini dibatasi dalam mencari pengaruh antara makro ekonomi 

terhadap exchange rate di Indonesia. Variabel makro ekonomi yang diambil disini 

adalah variabel makro ekonomi yang ada di Indonesia. Jumlah dan jenis variabel 

makro ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas jumlah dan 

jenis variabel makro ekonomi yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. 

Mata uang yang digunakan dalam penelitian ini adalah empat mata uang yang telah 

disepakati Internasional Moneter Fund (IMF) sebagai mata uang resmi dalam 

melakukan perdagangan yaitu USD, EUR, GBP dan JPY. Dan alat atau metode 

yang digunakan dalam melakukan penelitian pengaruh makro ekonomi terhadap 

exchange rate ini adalah VECM. 

 

1.2.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana gambaran data dari exchange rate dan makro ekonomi di 

Indonesia. 

b. Bagaimana pengaruh makro ekonomi terhadap exchange rate di 

Indonesia. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah :  

a. Memperoleh gambaran data dari exchange rate dan makro ekonomi di 

Indonesia. 
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b. Menemukan hubungan antara makro ekonomi terhadap exchange rate 

di Indonesia. 

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Variasi jenis atau komposisi variabel makro ekonomi terhadap pengaruhnya 

pada exchange rate di Indonesia yang belum pernah dilakukan oleh para peneliti 

lain sebelumnya, sehingga jenis atau komposisi variabel ini merupakan novelty 

secara teori dari penelitian ini.  

Dalam dunia praktisi model yang diperoleh dapat digunakan oleh investor 

atau perusahaan multinasional untuk melihat potret makro ekonomi yang bakal 

mempengaruhi exchange rate di Indonesia, sehingga bila terjadi pergerakan 

terhadap faktor makro ekonomi yang dominan pada model maka risiko keputusan 

terhadap investasi atau operasional perusahaan dapat diminimalkan. Dengan model 

ini Bank Indonesia bisa mempersiapkan estimasi cadangan devisa yang harus 

dikeluarkan dalam rangka menstabilkan nilai tukar mata uang di Indonesia bila 

terjadi pergerakan variabel makro ekonomi di Indonesia. Seperti diketahui bahwa 

untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang khususnya USD/ IDR. Bank 

Indonesia akan terus mengamati pergerakan riil di pasar mata uang, bila terjadi 

lonjakan yang signifikan maka Bank Indonesia akan melakukan interfensi ke pasar 

dengan mengeluarkan cadangan devisanya. Dengan model ini juga Pemerintah 

Indonesia bisa melakukan adjustment terhadap variabel makro ekonomi yang bisa 

dikontrol langsung oleh Pemerintah seperti suku bunga, jumlah uang beredar, dsb 

dalam rangka menstabilkan exchange rate. Contohnya : penetapan suku bunga 

dilakukan oleh Bank Indonesia tiap bulan, naik atau turunnya suku bunga yang 

dikeluarkan berakibat langsung kepada pergerakan exchange rate. Oleh karena itu 

penetapan nilai suku bunga dapat disimulasikan dengan model ini untuk menjaga 

nilai mata uang pada angka tertentu.  


