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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai tukar mata uang suatu negara merupakan salah satu indikator penting 

dalam suatu perekonomian. Nilai tukar juga mempunyai implikasi yang luas, baik 

dalam konteks ekonomi domestik maupun internasional, mengingat hampir semua 

negara di dunia melakukan transaksi internasional. Valuta asing atau mata uang 

asing  dapat digunakan sebagai pembayaran luar negeri, namun hanya mata uang 

tertentu yang dapat digunakan sebagai mata uang untuk membayar transaksi 

internasional. Persoalan yang sangat penting diperhatikan dalam masalah valuta 

asing ini adalah nilai tukar. Setiap bangsa di dunia tidak ada yang dapat 

mencakupi semua konsumsinya dari hasil produksinya sendiri, meskipun ada pula 

beberapa komoditi yang hasilnya melebihi kebutuhan dalam negeri sehingga dapat 

diekspor. Pada keadaan seperti itu, maka suatu bangsa pasti memerlukan valuta 

asing dalam transaksi internasionalnya. Kebutuhan valuta asing akan 

menimbulkan persoalan yang cukup pelik yaitu menentukan seberapa besar nilai 

tukar dari mata uang satu negara terhadap mata uang negara lain (Suprapto, 2005). 

Nilai tukar tengah merupakan rata-rata antara nilai tukar  jual dan nilai tukar beli 

(Bank Indonesia, 2014). 

Perkembangan nilai tukar Indonesia telah mencatat perubahan yang 

cukup drastis dengan keputusan Bank Indonesia yang menetapkan perubahan 
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manajemen nilai tukar tetap menjadi mengambang. Perubahan manajemen yang 

drastis ini berawal dari kondisi moneter yang berubah pada tahun 1997 (Geoltom 

dan Surdhani, 1997). Rupiah mendapatkan tekanan-tekanan depresiatif yang 

sangat besar diawali dengan krisis nilai tukar di Thailand dan menyebar ke negara 

ASEAN lainnya. Nilai tukar rupiah secara simultan mendapatkan tekanan yang 

cukup berat karena besarnya capital outflow akibat hilangya kepercayaan investor 

asing terhadap prospek perekonomian Indonesia. Tekanan terhadap nilai tukar 

tersebut diperberat lagi dengan semakin maraknya kegiatan spekulatif buble, 

sehingga sejak krisis berlangsung nilai tukar sempat mengalami depresiasi hingga 

mencapai 75% (Geoltom, 1998). Diberlakukannya sistem nilai tukar rupiah 

mengambang di Indonesia, posisi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

khususnya dolar Amerika terjadi lonjakan yakni nilai tukar rupiah terhadap dolar 

berada diantara Rp 6.700 – Rp 12.330 sedangkan periode 1981-1996 di bawah Rp 

2.500. Pada triwulan ke dua tahun 2014 nilai tukar rupiah melemah sebesar 4,18%  

(Bank Indonesia, 2014). 

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika merupakan salah 

satu issue dalam ekonomi di Indonesia. Dampak dari fluktuasi tersebut adanya 

ketidakstabilan dalam nilai tukar, sehingga menyebabkan harga barang-barang 

milik Indonesia mengalami kenaikan, perekonomian Indonesia menjadi goyah dan 

dilanda krisis ekonomi serta goyahnya kepercayaan terhadap mata uang dalam 

negeri (Triyono, 2008). Mengingat besarnya dampak dari fluktuasi nilai tukar 

terhadap perekonomian, maka peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika dirasa perlu karena berguna untuk mengantisipasi dan meminimalisasi 
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kemungkinan buruk yang timbul akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar 

Amerika. Hasil peramalan tersebut merupakan komponen utama yang harus 

diperhatikan Bank Indonesia untuk memberi kebijakan terkait mata uang guna 

menjaga kestabilan rupiah. 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Helmy (2011) mengenai peramalan 

kurs valuta asing per dolar Amerika Serikat dengan menggunakan metode 

ARIMA Box-Jenkins berdasarkan data rata-rata per semester periode Januari 1997 

sampai dengan Mei 2006 menghasilkan peramalan delapan periode kedepan. 

Sementara itu penelitian yang dilakukan Desvina (2013) mengenai peramalan kurs 

transaksi Bank Indonesia terhadap dolar Amerika berdasarkan data bulanan 

periode bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2011 menghasilkan 

peramalan tujuh periode kedepan. Pada penelitian terdahulu menggunakan data 

rata-rata per semester dan bulanan sedangkan pada kenyataannya nilai tukar 

rupiah dihitung setiap hari. Penelitian ini menghasilkan peramalan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika harian sehingga lebih sesuai dengan hasil 

perhitungan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang dikeluarkan Bank 

Indonesia setiap hari. 

Dolar Amerika merupakan mata uang yang menjadi acuan nilai tukar 

rupiah karena memegang peranan penting dalam transaksi perdagangan 

internasional. Dolar Amerika termasuk mata uang yang hard currency karena 

mata yang perubahannya relatif stabil. Fluktuasi rupiah bergejolak sangat tajam 

terhadap dolar Amerika dibandingkan mata uang lainnya. Sementara itu, negara 

Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama Indonesia (Sosilawati, 2007). 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat model 

peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan pendekatan time 

series.  Hal tersebut dilakukan karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dolar Amerika sebesar 4,18% pada triwulan kedua tahun 2014. Analisis time 

series adalah serangkaian data hasil pegamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, 

gejala atau variabel yang diambil dari waktu ke waktu dan dicatat menurut urut-

urutan waktu terjadinya kemudian disusun sebagai data statistik (Wei, 2006). 

Salah satu model time series yang digunakan untuk peramalan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika adalah model Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA). Model Autoregresif Integrated Moving Average (ARIMA) adalah 

model yang secara penuh mengabaikan independen variabel dalam membuat 

peramalan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam model ini adalah residual bersifat 

white noise dan residual berdistribusi normal. Model ARIMA dikembangkan oleh 

George Box dan Gwilm Jenkins yang diterapkan untuk analisis peramalan data 

berkala, model ini memanfaatkan sepenuhnya data masa lalu dan data masa 

sekarang untuk menghasilkan peramalan yang lebih akurat (Firmansyah, 2000). 

Estimasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah Maximum Likelihood 

Estimation (MLE). MLE merupakan suatu metode pendugaan parameter yang 

memaksimalkan fungsi likelihood (Wei, 2006). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana pemodelan nilai tukar tengah rupiah terhadap dolar Amerika 

dengan pendekatan time series? 
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2. Bagaimana peramalan nilai tukar tengah rupiah terhadap dolar Amerika 

dengan pendekatan time series? 

 

1.3 Tujuan 

1. Memodelkan nilai tukar tengah rupiah terhadap dolar Amerika dengan 

pendekatan time series  

2. Meramalkan nilai tukar rupiah tengah terhadap dolar Amerika dengan 

pendekatan time series  

 

1.4 Manfaat  

1. Dapat memberikan informasi bagi pembaca tentang pemodelan dan 

peramalan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

2. Dapat dijadikan masukan untuk pemerintah dan pihak yang 

berkepentingan dalam menentukan langkah antisipasi dalam membuat 

kebijakan moneter 

3. Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi pembaca yang tertarik untuk 

meneliti hal yang sama dalam penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah nilai tukar tengah rupiah 

terhadap dolar Amerika yang dibatasi dalam rentang waktu 123 hari (31 Agustus 

2014-31 Desember 2014) yang bersumber dari Bank Indonesia dengan ketentuan 

pada hari libur menggunakan nilai tukar tengah hari kerja sebelumnya.
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