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ISI :

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji
keberlakukan teori paritas daya beli dalam kasus sistem nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika selama periode Januari 2009 – Juli 2012. Variabel yang
diuji adalah rasio tingkat harga, selisih tingkat bunga, jumlah uang beredar (M2),
cadangan devisa, total nilai ekspor dan total nilai impor. Selain menguji
keberlakuan teori paritas daya beli, penelitian ini juga meneliti variabel mana
yang berpengaruh pada nilai tukar rupiah. Sampel yang dipergunakan adalah data
bulanan mulai bulan Januari tahun 2009 sampai dengan bulan Juli tahun 2012
pada masing-masing variabel yang diteliti. Untuk itu pengamatan dalam penelitian
ini berjumlah 43 pengamatan. Alat uji yang digunakan adalah error correction
model.

Setelah dilakukan pengujian atas hipotesis yang diajukan, maka diperoleh
kesimpulan bahwa secara simultan rasio tingkat harga, selisih tingkat suku bunga,
jumlah uang beredar, cadangan devisa, total ekspor dan total impor berpengaruh
terhadap nilai kurs di Indonesia. Nilai dari koefisien determinasi dari hasil
perhitungan sebesar 0,374582. Hal ini berarti 37,4582% perubahan variabel
terikat (kurs di Indonesia) mampu dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang
dimasukkan dalam model. Secara parsial Error Correction Term (resid04)
berpengaruh signifikan terhadap nilai kurs di Indonesia. Variabel rasio tingkat
harga, selisih tingkat suku bunga dan cadangan devisa dalam satu tahun
sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap nilai kurs di Indonesia.

Kata kunci: Rasio Tingkat Harga, Selisih Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang
Beredar, Cadangan Devisa, Total Export, Total Impor dan Kurs.
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