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ISI :

Perubahan sistem nilai tukar yang terjadi sejak krisis ekonomi tahun 1997
dan 1998 ini mengakibatkan terjadinya perubahan gejolak naik turunnya nilai
tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang lebih besar dibandingkan dengan
periode sebelum terjadinya krisis ekonomi, baik dalam bentuk nominal maupun
riil. Keterkaitan antara nilai tukar dan variabel makroekonomi seperti inflasi akan
semakin jelas ketika terjadi perubahan sistem nilai tukar dari sistem nilai tukar
mengambang terkendali ke sistem nilai tukar mengambang bebas. Inflasi yang
diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami tren kenaikan yang
lebih tajam ketika diberlakukan flexible exchange rate. Dalam melaksanakan
kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut Inflation Targeting Framework
(ITF). Framework ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah
sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer
sebagai sasaran kebijakan moneter. Dalam penelitian ini menguji pengaruh
pengaruh perubahan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia setelah
diterapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali dan menguji pengaruh
kebijakan Inflation Targeting Framework terhadap inflasi di Indonesia. Data yang
digunakan bersumber dari berita resmi statistik yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik. Hipotesis pertama nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi
dengan korelasi positif terbukti dari nilai probabilitas uji t sebesar 0,000.
Hipotesis kedua dalam penerapan kebijakan ITF telah mampu menurunkan inflasi
di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh nilai probability uji t yang signifikan, yaitu
sebesar 0,000. Sementara itu, nilai koefisien variabel ITF sebesar 23,830
menunjukkan bahwa kebijakan ITF mampu menurunkan derajat inflasi di
Indonesia.
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