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KURS MELALUI PENDEKATAN ECM

INDARTO WALUYO")
METONI PITOYO"")

Salah satu carapen.;"gkatan kesejah/eraan suatu negaraadalah dengan mclakukan
perdogangan dengan negara lain. Perdaganganantar negara ini melibatkan dJla /
lebih mata uang yang berbedo, un/uk itu diper/ukan suatu tingkat perbandingan
teTtentu dan' mata uang-mata uang ursebut untuk melalcNkan pmiagangan
dimaksud Tingkat perband:ngan mata uang inilah yang disebut kurs dimana
nilainya dopat rmjluktuasi setiap saat.
Fluktuasi dan kurs im menank untuk d 1matt kv'r:na akan sangat menentukan
seberapabesarmanfaat / tingkat kmjahJ ,"(Janyang akan t/itenma suatu negara
atasperdaganganinternasionalyang dilakukannya.
T u/isan ini mencoba untuk mengama/i penlaku kurs an/ora &ipiah don Dollar
Amenka Senkat dengan mempergunakan model Perbedaan Tingka/ Bunga RiiL
Model ini dipakai karma /elah menrgabungkan clemendan FPMA (tingkat yang
mencerminkan ekspektasi znjlasi) marpun dan SPM.A (tingkat bunga yang
mencc17l1inkanimplikasi kebijakan moneter). Metode ECM mem.mgkinkan kita
untuk melihat apakah model tersebut berlaku dolamjangka panja17gatau dolam
jangka pent!ek terhadopperi~aku kurs &ipiah / I US.
Kata Kunci: kurs, Rupiah, Dollar, ECM

A. Pendahuluan
Untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraanny.
_, negara tidak akan bisa
melakukan aktiyitas-aktivitas dengan mengandalkan kekuatan dan daya upayanya sendiri
yang dimaksudk~.n untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih-Iebih dalam masa globalisasi
yang kian mereL~k dewasa ini, dimana ketergantungan antar negara menjadi suatu hal yang
tak mungkin dWi""darkanlagi.
Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan adalah melalui perdagangan international. Perdagangan international
memungkinkan suatu negara untuk mendapatkan barang dan jasa dalam jumlah yang lebih
b<>.!1yakdari negara lain. Perbedaan utama antar.• perdagangan dalam negeri dan
perdagangan international terletak pada mata uang yang dipergunakan. Tiap negara
memiliki mata uang sendiri yang berlaku sah dalam wilayah hukum negara tersebut.
Perdagangan dalam negeri dilakukan antara penduduk yang mempergunakan mata uang
yang sama sehingga tidak meniMbulkan masalah dalam pembayaran. Perdagangan
international dilakukan an tar neg..ra yarg memiliki mata uang yang berbeda. Mata uang
tersebut hams ditukarkan satu dengan yang lain dengan harga atau kurs tertentu yang dapat
diterima secara international, atau d-.;ngan kata lain diperlukan devisa atau foreign exchange
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yaitu uang atau valuta yang dapat diterima secara international
dalam melakukan
pembayaran transaksi-transaksi international.
Konsep paling awal dan salah satu yang bertahan paling lama mengenai pandangan
tentang penentuan kurs (exchange rate determination) adalah konsep paritas daya beli atau
konsep Purchasing Power Pari!)' (R.MacDonald 1990 hal. 74-84). Secara absolut PPP berarti
bahwa kurs dengan tingkat harga luar negeri. Perobahan dalam kurs sama dengan rasio
tingkat harga luar negeri relatif terhadap suatu periode dasar tertentu. Pandangan ini dikenal
sebagai PPP secara relatif.
Flexible Price Monetary Approach (FPMA) yang merupakan salah satu pendekatan
menoter terhadap kurs barangkali merupakan perluasan yang paling sederhana dari doktrin
PPP. Model ini menambah teori tingkat harga pada hubungan PPP dan mengesahkan
peranan ekspektasi tingkat kurs mendatang dalam menentukan tingkat kurs sekarang,
Reduced form dari FPMA dalam bentuk logaritma natural adalah :
S ••

m - m * -a I y + fJ I y * +a 2 i -

fJ

2

i*

dimana,
s : spot exchange rate I: suku bunga
m : penawaran uang y : pendapatan nasional
Pendekatan ini disebut juga modal Chicago. Perobahan tingkat bunga nominal
mencerminkan perobahan-perobahan dalam tingkat inflansi yang diharapkan (expected
inflation rate).

Asumsi fleksibilitas harga yang bersifat kontinyu barangkali merupakan hal yang
tidak Qegitu menarik dari FPMA. Dalam jangka pendek lebih masuk akal untuk berasumsi
bahwa harga adalah sticky (melekat). PPP dilanggar setidaknya dalam jangka pendek. Untuk
menggambarkan evolusi tigkat harga diperlukan suatu persamaan alternatif. Tingkat harga
dalam negeri dianggap berjalan menurut :
p, : D.(d - y),
dimana , d : permintaan agregat
y : pendapatan nasional
Model ini disebut pula pendekatan Keynesian.
Walaupun model SPMA (Sticky Price Monetary Approach) merupakan perbaikan dari
FPMA dalam menggambarkan penyesuaian jangka pendek, model ini mengabaikan
perbedaan inflansi jangka pendek antar negara. Frankel (AER 1979) telah menurunkan
reducedform yang menggabungkan elemen-elemen baik dari FPMA (yaitu tingkat bunga yang
mencerminkan ekspektasi inflansi) maupun dari SPMA (tingkat bunga yang mencerminkan
implikasi kebijakan moneter). Reduced form yang dihasilkan memungkinkan kita untuk
melihat perbedaan antara FPMA dan SPMA. Reduced form ini disebut Model Perbedaan
'
Tingkat Bunga Rill (Real Interst DijJerential Mode~ :

Kurs = a] (y - y*) + a2 (i¥e - i1peo) + a3((i - i*)) _ (i¥e _ i¥eo)
Model ini cocok dipakai apabila variasi dalam perbedaan inflansi bersifat moderato
Model Chicago sesuai bila variasi perbedaan inflansi (inflation differential) menunjukan
angka yang besar. Model Keynesian sesuai bila perbedaan inflansi memiliki angka yang
kecil.
Jika FPMA benar, koefisien a 2 akan positif dan a 3 akan nol. Sebaliknya jika SPMA
yang benar, a 3 akan negatif dan a 2 akan nol. Jika RID yang benar, kedua koefisien
tersebut akan signifikan. Tanda-tanda dari koefisien tersebut dapat diringkas menjadi :
> 0
a3
=0
FPMA
a2
SPMA
a2
=0
a3
<0
>0
a3
<0
RID
a2
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Model Perbedaan Suku Bunga Rill (Real Interest Differential Model) inilah yang
menarik bagi penulis untuk menjadikannya sebagai bahan untuk penulisan artikel. Selain
karena konsep yang dikandungnya lebih luas dari pada konsep PPP, tetapi juga
memungkinkan untuk menentukan berlaku tidaknya model FPMA dan model SPMA dalam
menerangkan perilaku tingkat kurs di Indonesia. Dalam artikel ini hanya akan dibahas
ringkat kurs antara Rupiah dan Dollar Amerika Serikat.
B. Metode dan Data
Data yang akan dipergunakan yaitu ringkat kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika
Serikat, jurnlah uang dalam arti sempit (Mt), ringkat pendapatan nasional (National
Income), Indeks Harga Konsumen yang akan dipergunakan untuk menghitung laju inflasi,
serta ringkat suku bunga pasar. Khusus untuk suku bunga pasar di Indonesia karena data
untuk periode 1978.4-1979.4 tidak tersedia maka sebagai proksi akan dipergunakan tingkat
suku bunga rata-rata tertimbang deposito. Sumber data adalah beberapa terbitan
International Financial Statistics edisi bulanan, laporan mingguan Bank Indonesia untuk
beberapa edisi. Metode yang akan dipergunakan adalah metode ECM (EmJr Correctionmodt~
yang berguna untuk mengetahui apakah terdapat hubungan jangka panjang antara variabel
dtpenden dengan variabel independen. Juga akan dilakukan Vji kausalitas dengan Metode
Granger untuk mengetahui hubungan an tara variabel ringkat kurs dengan variabel suku
bunga pasar.

c.

Landasan T eori
Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat sejarah dari perkembangan teori
tentang kurs. Pembahasan akan diawali dari penentuan kurs menurut pendekatan
Purchasing Power Parity atau Paritas Daya beli, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan
Flexible Price dan Tingkat Bunga Rill.
Pada akhir bab ini akan diterangkan Tingkat secara singkat Vji kausalitas untuk
mengetahui arah hubungan dari variabel ringkat kurs dengan variabel tingkat bunga riil.
Apabila ditemukan ada hubungan dua arah antara variabel kurs dan ringkat bunga riil maka
metode yang akan dipergunakan adalah dengan persamaan simultan.
Doktrin Paritas Daya Beli
Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh Gustav Cassel (Officer, 1976 hal.1-60).
Pada dasamya doktrin ini beranggapan bahwa pemegang uang akan menukarkan mata uang
dalam negeri dengan mata uang asing sesuai dengan daya belinya, yang tercermin pada
harga barang-barang.
Pemakaian doktrin paritas Daya Beli ini mengandung beberapa masalah. Pertama,
pengukuran ringkat harga yang dipergunakan apakah ml:mpergunakan lndeks Biaya Hidup,
lndeks harga Konsumen ataukah Indeks Harga Perdagangan Besar. Kedua, menyangkut
kedudukan doktrin tersebut sebagai variabel, apakah doktrin ini merupakan satu-satunya
variabel atau hanya merupakan salah satu variabel penentu kurs devisa. Ketiga, penggunaan
doktrin tersebut dalam penetuan kurs dipakai pengertian absolut atau pengertian relatif.
Pendekatan Harga Fleksibel (Flexible Price)
Pendekatan ini merupakan perluasan yang paling sederhana dari doktrin Paritas
Daya Beli, terdapat penambahan variabel ringkat harga pada hubungan PPP dan
mengesahkan peranan ekspektai ringkat kurs masa datang dalam menentukan tingkat kurs
sekarang (R. MacDonald 1993, hal. 74-79).
Permintaan uang diasumsikan tergantung pada pendapatan atau income riil (y),
ringkat harga (P), dan tingkat suku bunga (r) yang semua dalam bentuk logaritma.
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Keseimbangan
rurnus:

moneter

mSt

antara dalam negeri dan luar negeri dapat ditunjukkan

= Pp

+r/Jy,

-Or,

(2.3.1)

m S * t -- P * t + 'P,* Y * -() * r *,

dan

dengan

(2.3.1)

Ao

Keseimbangan di pasar barang yang diperdagangkan (traded goods) terjadi bila tidak
ada lagi insentive yang meguntungkan untuk terjadinya aliran perdagangan, yaitu bila harga
dalam mata uang yang umum digunakan terjadi kesamaan dan Paritas Daya Beli tercapai.
Kondisi dari PPP adalah :

S,

= P, - p*,

(2.3.5)

dimana St adalah logaritma dari kurs nominal (harga dalam negeri terhadap harga luar negeri
). Jadi bila PPP diartikan bersifat kontinyu, maka logaritma kurs 00, qt, dimana (qt=Stpt+p*t) menjadi konstan. Harga di tingkat duma (p*t) merupakan variabel eksogen terhadap
perekonomian dalam negeri dan ditentukan oleh penawaran uang duma. Penawaran uang
dalam negeri menentukan
tingkat harga domestik, karena itu kurs ditentukan oleh
penawaran uang relative. Secara aljabar dengan mensubstitusikan
persamaan (2.3.1) dan
(2.3.2) dalam persamaan (2.3.4) akan menghasilkan persamaan sebagai berikut :
Sf

--

m -m

(S

S

yang merupakan

*) f -",y,
A.

+Y'A. * Y

persamaan

*,

LJ.. +U'-,

0 *1 *t

(2.3.4)

A

dasar (basic) model monoter harga flexible (jlexible price monetary

moda~.

Dengan mengasumsikan
koefisien permintaan
uang domestik dan koefisien
permi.O.taan uang luar negeri sama (f/J = f/J*, B = B*) persamaan (2.3.5) dapat juga dituliskan
dalam bentuk:

S,

= (m -

m*) - f/J(y - y*)

+ O(r

- r*)

(2.3.6)

Substitusi (r-r*)t dengan /).Se,+1dimana e menunjukkan ekspektasi agen ekonorni
yang dibentuk pada waktu t, persamaan (2.3.5.) dapat dituliskan dalam bentuk :
Sf

= (m

Beberapa peneliti mengesampingkan
bunga besarnya sama :
Sf

Persamaan

+ Oset + 1

- m*), - f/J(y - y*),

= (m-m*),

-f/Jy, +0*

kendala

bahwa

(2.3.7)
elastisitas

y, *+f/Jset+l

pendapatan

dan tingkat

· (2.3.7)

(2.3.7) juga dapat dituliskan :

s, : (1+ Orl

(m - m*), -

yang kita sebut persamaan

(1+Orl

f/Jy,+(l +Or1

f/J

* y*,

+0(1 +Orl

set

+1

(2.3.8)

Pendekatan Harga Sticky
Masalah dalam pendekatan Harga Flexible adalah adanya asumsi Paritas Daya Beli
yang bersifat kontinyu.
Usaha untuk memperbaiki model moneter guna mengatasi masalah terse but diawali
oleh Dornbusch pada tahun 1976 dengan mcmbentuk model (R. Macdonald dan Mark P.
Taylor, 1992)

e = (m-m*)+(l

*-I)+(B-B*)

(2.4.1)

Dalam model ini Paritas Daya Bcli dalam jangka pendek tidak dipegang dan karena
itu sebuah persamaan alternatif diperlukan untuk menggambarkan evolusi 'tingkat harga.
Tingkat harga dalam negeri dan luar negeri diasumsikan berevolusi menurut :
Pt = (d-y)t

Indarlo lV'al'9'0
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Dimana Pt : Pt+1t dan mewakili permintaan agregate. Kelebihan permintaan (excess
diasumsikan tergantung pada daya asing, pendapatan
rill dan tingkat bunga.
Dengan asumsi keadaan ini dihasilkan dapat dipergunakan untuk menurunkan
sebuah
persamaan reduced form dati model untuk Dornbusch. Jika asumsikan ekspektasi kurs
berevolusi menumt suatu skema akspektasi regressive yang sederhana dan karenanya
tingkat kurs dalam jangka panjang proporsional
dengan penawaran uang relative, dan
reduced form akan menjadi :
demand)

S I = JrO + Jr1 s t
dimana

-1+ Jr2

M'

t +Jr3 m' t -1+ Jr4 p' t -1+ Jr5 y' t +Jr6Y' t -1

4

L

7'C,

=

1,(7'C,

<

O,7'C2

>

1,7'C)

<

O,7'C4

<

O,7'Cs

<

O,7'(6)

i=1

dan x' = (x-x*), x = m,p,y .
.
kendala pertama secara sederhana menyatakan Patitas Daya Beli dalam model ini
dipegang dalam jangka panjang. Tanda iT 2 mewakili elemen kunci dati modal Dornbusch:
perobahan penawaran uang memiliki dampak yang lebih proporsional pada kurs.
Pembicaraan mengenai pembentukan
model ekonomi dinamis dan analisis yang
menyertainya lebih memusatkan perhatiannya pada pendekatan kointegrasi.
Prosedur yang hams dilakukan berkaitan dengan uji ini ialah pertama-tama
~enaksir model otoregresif untuk setiap variabel yang dipergunakan dalam penelitian
dengan mempergunakan
OLS. Untuk pengujian selanjutnya dipergunakan uji DF dan
ADF.
Model otoregresif yang ditaksir adalah :
(l-B) (Xt) = bo + B! BXt + b2 ( 1-B )BXt + b3 ( 1-B)BZXt
(l-B) (Xt) = CO+ c! BXt + C2(l-B )BXt+ C3(l-B )BZXt + C4T
dimana:
(l-B):
D (difference operator)
B : operator kelambanan ke hulu (backwar lag operator)
T : trend waktu
Kedua persamaan

tersebut dapat pula dituliskan dalam bentuk lain :

n

DX, =bo +bJBX, + Lc;BiDX,
;=!

n

DX, =do +d(T+d2BX,

+ Id;BiDX,
1=1

dimana:
DXt = Xt - Xt-! ; BXt = Xt-! = variabel yang diamati pada petiode ke t ; n adalah
besarnya waktu kelambanan flag yang ditentukan berdasarkan rumus : n klf3 , k = jumlah
.sampel.
Langkah selanjutnya adalah membandingkan
nilai statistik dati DF maupun ADF
yang ditunjukan oleh nisbah dati nilai t pada koefisien BXt dengan nilai kritis dati tabel DF
dan ADF.
1.

Uji Derajat Integrasi
Bila data yang diamati dengan uji akar-akar unit, melalui koefisien BXt, ternyata
tidak stasioner, maka langkah selanjutnya selanjutnya adalah melakukan uji derajat integrasi
untuk mengetahui pada derajat atau order diferensi keberapa data yang yang diamati akan
stasioner. Perlu diketengahkan di sini bahwa defmisi formal mengenai integrasi suatu data
adalah sebagai berikut : data mntun waktu x dikatakan berintegrasi pada derajat k ( x-I (k))
jika data tersebut perlu dideferensi sebanyak k kali untuk memperoleh data x yang stasioner
(x-1 (0)).
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Pengujian terhadap derajat integrasi ini mirip dengan pengujian akar-akar unit.
Penaksiran terhadap model otoregresif dengan OLS dilakukan untuk uji derajat integrasi
ini. Model otoregresif tersebut adalah sebagai berikut :
n

D 2 X, = gO+ glBDX, + ""L.Jh;B i2D X,
i-I

Dimana,
lndentik dcngan tcs akar-akar unit, nilai DF dan ADF hitung yang ditcntukan
dengan nilai t statistik pada hitung yang ditcntukan dengan nilai t statistik pada koefisien
regresi BDXt pada persamaan diatas kemudian dibandingkan dengan nilai kritis dari tabel
DF dan ADF. Jika gt dan k2 sama dengan satu (1), maka variabel Xt diaktakan stasioner
pada diferensi pertama atau berintegrasi pada derajat satu atau I (1).
Sebaliknya jika gl dan k2 tidak berbeda dengan nol, maka variabel x belum
stasioner pada diferensi pertama. Dalam kaitan ini uji derajat integrasi dilanjutkan dengan
mempergunakan persamaan :
n

Dn X, =ro +r]BDn-IX, + LSiDn X,
i-J

Sehingga data tersebut mencapai kondisi stasioner pada derajt dua, tiga dan
seterusnya.
2. Uji Kointegrasi
Dua buah variabel atau lebih dikatakan berkointegrasi bila variabel-varibel tersebut
mempunyai derajat integrasi yang sama atau dengan lain perkataan bila variabel-variabel
tersebut mempunyai derajat integrai yang berbeda maka variabel-variabel tersebut tidak
dapat berkointegrasi.
~
Untuk menghitung statistik I CRDW, DF dan ADF ditaksir regresi kointegrasi
berikut ini dengan OLS :
Yt = mo + mtXtt + mzX2t+ m3X3t+ m4X4t+ Et
Dimana Y = variabel tak bebas (dependent variable) dan Xt, X2, X3 dan X4
merupakan variabel bebas (independent variable) dan E adalah variabel gangguan
(residual). Dalam kasus ini dianggap bahwa Y dan Xn mempunyai derajat integrasi yang
sama.
Kemudian regresi berikut ini ditaksir dengan OLS :
De, = PI BE,
K

De, = qlBE, + L w;B; DE,
;-1

Pembentukan Model
Untuk menurunkan model dinamik secara ringkas ditempuh langkah-langkah
sebagai berikut :
(1) Menspesifikasikan terlebih dahulu hubungan yang diharapkan antara varibel
dependen dengan variabel independen yaitu :
LS*t = do + dtLMt + dzLYt+ d3Pt + d4it
Dimana do, dt, d2, d3, d4 = 0
(2) Membentuk fungsi biaya tunggal (Domowitz dan Elbadawi, 1987) dalam model
ECM:
dCCt= et (LS*t- LSt)2 + e2 [( 1-B )]LSt - ft ( 1-B )Zt]2
dimana, Zt = f (LM, LY, P, I) .

Indarlo lVa/uyo
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Komponen
pertama
komponen kedua merupakan

persamaan ini adalah fungsi biaya ketidak seimbangan
fungsi biaya penyesuaian.

dan

(3) Minimisasi fungsi biaya terhadap LSt sehingga diperoleh :
dCet

--

= 2el

(LSt-LS*t) + 2e2 [(l-B)]LSt-ft(l-B)Zt

=0

elLSt

dimana e = e1 / (el+e2)
(4) Dengan mensubstitusikan
persamaan (1) kedalam persamaan (3) akan diperoleh
persamaan dinamik sebagai berikut :
LSt = go + g1LMt + g2IYt + g3Pt + g4it + gsBLMt + g6BLYt + g7BPt + gsit + gqBLSt
Persamaan terse but kita robah menjadi persamaan umum ECM sebagai berikut :
DLSt = ao + a1DLM + a2DLYt + a3DPt + a4Dit + asBLMt + a6BLYt + a7BPt + asBit + a9B
(LMt+ Lyt+ Pt+it-LSt)
Dimana :
ao = go as = gl +gs+g9-1
a1 = g1 a6 = g2+g6+g9-1
a2 = g2 a7 = g3+g7+g9-1
a3 = g3 a9 = g4+gs+g9-1
a4 = g4 a9 = (1-g9
Untuk menghitung laju inflansi dipergunakan

p

rumus :

p

o/(AD
Otic-it --~
P;t-1

dimana, /j. P
= laju inflansi
= indeks harga I yang dipergunakan pada periode I
Pit
Pit-I = indeks harga I yang dipergunakan pada periode t-1.
Indeks harga yang dpergunakan adalah Harga Konsuinen.
Untuk Interpolasi data tahunan ke data kuartalan dipergunakan
berikut (Isukendro, 1992) :
QI = 1/4 [Qt - 4,S/12(Qt - Qt-I)]
Q2 = 1/4 [Qt - 1,S/12(Qt - Qt-I)]
Q3 = V4 [Qt - 1,S/12(Qt - Qt-I)]
Q4 = % [ Qt - 4,S/12(Qt - Qt-I)]

D.

perumusan

sebagai

Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya
dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut ;
1. Dari hasil uji kausalitas terlihat adanya hubungan satu arah dari variabel tingkat
bunga terhadap variabel tingkat kurs. Variabel tingkat bunga di pasar uang
Indonesia berpengaruh secara signif1kan terhadar >ingkat kurs rupiah.
2. Dari hasil estimasi akar-akar unit didapatkan bahwa sebagian besar data yaitu
tingkat kurs, jumlah uang yang beredar, perbedaar antara suku bunga riil Indonesia
dan Amerika belum merupakan data yang stasioner. Artinya data-data tersebut
semakin lama akan semakin menjauh dari nilai rata-ratanya. Hanya variabel tingkat
in£1ansi yang merupakan satu-satunya data yang stasioner.
3. Setelah dilakukan uji derajat integrasi untuk mengetahui pada diferensi yang ke
berapa semua data yang ada sudah stasioner maka dapat diambil kesimpulan bahwa
data-data
tersebut berintegrasi pada derajat pertama, artinya data-data tersebut
akan mencapai kondisi stas~oner setelah dilakukan diferensi satu kali.
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4. Uji Kointegrasi memperlihatkan bahwa data-data tersebut saling berkointegrasi satu
dengan yang lain.
5. Dari uji asumsi klasik yaitu uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji
homoskedastisitas terlihat bahwa data-data tersebut lolos dari uji asumsi klasik
dengan a = 5%.
6. Regresi Error Correction Model juga memberikan hasil variabel Error Correction
yang signifisikan pada a = 5%.
7. Dari regresi terlihat bahwa variabel tingkat inflasi inflasi dan tingkat bunga riil tidak
memiliki nilai t statistik yang signiftkan pada derrajat kepercayaan 5%. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa Model Perbedaan tingkat Bunga Rill (Real Interest
Differential Model) tidak berlaku dalam menerangkan perilaku kurs Rupiah
terhadap Dollar Amerika Serikat. Akan tetapi karena pada hasil regresi dengan
metode Error Correction Model didapatkan nilai Error Correction yang signifikan
maka dapat disimpulkan bahwa model Perbedaan Suku Bunga Rill dalam
menerangkan perilaku kurs Rupiah jangka terhadap Dollar Amerika Serikat akan
berlaku dalam jangka panjang.
8. Tidak berlakunya model ini dalam jangka pendek dan akan berlaku dalam jangka
panjang karena masih belum stabil tingkat bunga di Indonesia. Suku bunga di
Amerika Serikat pada umumnya hanya berada pada posisi satu digit, berbeda
dengan tingkat suku bunga di Indonesia yang kebanyakan sudah mencapai dua
digit. Hal ini akan berakibat pada perbedaan tingkat bunga yang cukup tinggi antara
tingkat bunga di Indonesia dengan tingkat bunga di Amerika Serikat. Juga
disebabkan tingkat perbedaan inflasi (inflation rate differential) yang rendah dan
, hanya satu digit antara tingkat inflansi Indonesia dan tingkat inflansi Amerika
Serikat. Padahal dalam model yang dipakai disyaratkan adanya perbedaan tingkat
inflasi yang bersifat moderato
Implikasi dari kenyataan tersebut yaitu perlu dicari model lain yang dapat
menerangkan perilaku kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat dalam jangka pendek.
lni perlu dilakukan karena dengan dapat diketahuinya perilaku kurs Rupiah kita dapat
memperhitungkan minimal membuat peramalan yang tidak bergitu jauh dati kenyataan
yang akan terjadi dari kejadian-kejadian ekonomi yang diakibatkan katena adanya perolehan
dari tingkat kurs kita. Lebih-lebih bagi negara kita yang masih banyak menanggung beban
utang luar negeri. Nilai utang lain selain Dollar Amerika Serikat akan dikonversikan terlebih
dahulku kedalam Dollar Amerika Serikat. Dengan mencari model lain yang dapat
menerangkan perilaku jangka pendek tingkat kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat
maka kejadian tersebut setidak-tidaknya dapat diramalkan dengan melihat perolehan
variabel-variabel penentu dari tingkat kurs sehingga kita dapat mengantisipasi tindakan yang
perlu kita lakukan untuk menghadapi masalah tersebut.
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