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ABSTRAK 

Jurnal ini mengidentifikasi efektivitas bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai tukar. 

Adapun variabel yang diambil untuk diteliti adalah suku bunga dalam negeri, suku bunga luar 

negeri, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.  Dengan menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda, jurnal ini menemukan bahwa suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri 

berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. Dimana ketika suku bunga dalam negeri naik 

sebesar satu persen maka nilai tukar akan meningkat sebesar enam persen yang artinya rupiah 

akan melemah terhadap dollar. Namun, peneliti juga menemukan bahwa suku bunga luar 

negeri berpengaruh negatif terhadap nilai tukar. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi 

tidak berpengaruh terhadap nilai tukar. 
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Latar Belakang 

Fluktuasi nilai tukar Rupiah selalu menarik untuk diikuti. Nilai tukar rupiah akan 

mempengaruhi tingkat inflasi suatu negara. Inflasi merupakan salah satu faktor yang membuat 

nilai tukar selalu berubah-ubah. Negara yang inflasinya rendah atau stabil, nilai mata uangnya 

jarang sekali mengalami pelemahan terhadap mata uang lain. Berbeda dengan negara yang 

inflasinya lebih sering naik ketimbang turunnya, nilai mata uangnya lebih sering melemah dan 

sewaktu-waktu menguat (tidak stabil).Perubahan tingkat inflasi dan nilai tukar Rupiah 

dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam perekonomian suatu negara, salah satunya dipengaruhi 



 

 

oleh operasi moneter sebagai pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia, selaku 

Bank Sentral Indonesia.  

Sebagai otoritas moneter, perbankan dan sistem pembayaran, tugas utama Bank 

Indonesia tidak saja menjaga stabilitas moneter, namun juga stabilitas sistem keuangan 

(perbankan dan sistem pembayaran). Keberhasilan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas 

moneter tanpa diikuti oleh stabilitas sistem keuangan, tidak akan banyak artinya dalam 

mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.  

Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter, memiliki hak dan kewajiban untuk 

mengatur kondisi tingkat inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah harus berada pada level aman 

agar dapat menjaga stabilitas perekonominan dalam Negeri tetap dalam kondisi stabil. 

 

Metodologi   

Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu teknik 

mengumpulkan, mengolah, menyederhanakan, menganalisis serta menyajikan data 

kuantitatifagar dapat memberikan data yang teratur tentang suatu peristiwa.  

Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data runtun waktu (time series) periode tahun 2006 

sampai tahun 2015.  

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode pengumpulan data observasi non partisipan. Adapun data yang 

dikumpulkan melalui proses mempelajari dokumen-dokumen sesuai dengan variabel-variabel 

dalam model penelitian ini periode 2006-2015. 

Model Estimasi 

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi 

berganda. Penelitian ini menggunakan analisis berganda dengan data runtun waktu (time 

series). Analisis data yang dilakukan dengan bantuan Uji Statistik dengan tujuan untuk melihat 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependennya. 

1. Nilai Tukar 

NT = ß0 + ß1SBDN+ ß2SBLN+ ß3Infl+ ß4PE+ e 

2. Inflasi 

 Inflasi = ß0 + ß1SBDN+ ß2SBLN+ ß3PE+ ß4NT+ e 



 

 

Ket: 

 NT =Nilai Tukar 

 SBDN = Suku Bunga Dalam Negeri 

 SBLN = Suku Bunga Luar Negeri 

 Infl = Inflasi 

 PE = Pertumbuhan Ekonomi 

 e = Error 

Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penelitian ini menjelaskan dugaan sementara terhadap variabel-variabel 

efektivitas bank sentral yang mempengaruhi kestabilan nilai tukar Rupiah. 

H0 = Variabel Suku Bunga Dalam Negeri, Suku Bunga Luar Negeri, Pertumbuhan Ekonomi, 

dan Inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Tukar. 

H1 = Variabel Suku Bunga Dalam Negeri, Suku Bunga Luar Negeri, Pertumbuhan Ekonomi, 

dan Inflasi memiliki pengaruh terhadap Nilai Tukar. 

 

Ada beberapa hasil regresi yang akan dijelaskan pada penelitian ini. Ada dua 

pendekatan yang dilakukan untuk melihat hubungan antara kestabilan nilai tukar dengan 

efektivitas bank sentral.  

 Model Nilai Tukar 

Berikut hasil pengolahan data model 1. 

NT = 8.92+ 0.063SBDN – 0.058SBLN– 0.011Infl– 0.005PE+ e 

 

 

Diagram Koefisien Model Nilai Tukar 

 

 

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 8.91529 yang menyatakan 

bahwa  jika variabel independen dianggap konstan, maka nilai tukar akan terdepresiasi dengan 

sendirinya sebesar 8.9 persen. 
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Suku bunga dalam negeri memberikan pengaruh terhadap nilai tukar. Hasil regresi 

menunjukkan bahwa jika suku bunga dalam negeri meningkat 1 persen, maka akan 

meningkatkan nilai tukar dan menyebabkan nilai tukar terdepresiasi sebesar 6,3 persen. 

Selanjutnya suku bunga luar negeri memberikan pengaruh yang negatif terhadap nilai 

tukar. Hasil regresi menunjukkan bahwa jika suku bunga luar negeri meningkat sebesar1 persen 

maka nilai tukar akan menurun sebesar 5,8 persen. 

Pertumbuhan ekonomi memiliki p>|t| sebesar 0,518 dan inflasi memiliki p>|t| sebesar 

0,34 yang artinya berada diatas 0,05 (standar eror). Itu menunjukkan bahwa pertumbuhan 

ekonomi dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar. 

Berdasarkan uji koefisien determinasi, variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 30 persen. Artinya pengaruh Suku Bunga Dalam Negeri, Suku Bunga Luar 

Negeri, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar adalah sebesar 30 persen. 

Sedangkan 70 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

 Model Inflasi 

Berikut hasil pengolahan data model 2. 

Inflasi = 12.68 + 2.09SBDN–0.57SBLN+ 0.15PE–2.29NT+ e 

Diagram Koefisien Model Inflasi 

 

Hasil regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 12,68252 yang menyatakan 

bahwa  jika variabel independen dianggap konstan, maka inflasi akan meningkat sebesar 12,68 

persen. 

Suku bunga dalam negeri memberikan pengaruh terhadap inflasi. Hasil regresi 

menunjukkan bahwa jika suku bunga dalam negeri meningkat 1 persen, maka akan 

meningkatkan inflasi sebesar 2,09 persen. 

Selanjutnya suku bunga luar negeri memberikan pengaruh yang negatif terhadap 

inflasi. Hasil regresi menunjukkan bahwa jika suku bunga luar negeri meningkat sebesar1 

persen maka inflasi akan menurun sebesar 0,58 persen. 
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Pertumbuhan ekonomi memiliki p>|t| sebesar 0,198 dan nilai tukar memiliki p>|t| 

sebesar 0,34 yang artinya berada diatas 0,05 (standar eror). Itu menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi. 

Berdasarkan uji koefisien determinasi, variabel independen dapat menjelaskan variabel 

dependen sebesar 75 persen. Artinya pengaruh Suku Bunga Dalam Negeri, Suku Bunga Luar 

Negeri, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar adalah sebesar 75 persen. 

Sedangkan 25 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini. 

Kesimpulan  

Hasil menunjukkan bahwa suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri 

mempengaruhi nilai tukar, sedangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh 

terhadap nilai tukar. Pada model kedua ditemukan bahwa suku bunga dalam negeri dan suku 

bunga luar negeri mempengaruhi inflasi, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar tidak 

mempengaruhi inflasi. 

 Dalam penelitian ini ditemukan bahwa untuk menjaga kestabilan nilai tukar, bank 

sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter dalam bentuk penentuan suku bunga. Hal ini 

karena variabel suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri berpengaruh signifikan 

terhadap nilai tukar. 

 Temuan menarik lainnya adalah bahwa tingkat inflasi tidak mempengaruhi nilai tukar, 

begitupun sebaliknya nilai tukar tidak mempengaruhi inflasi. Inflasi dan nilai tukar hanya 

dipengaruhi oleh suku bunga dalam negeri dan suku bunga luar negeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


