
I ~D~€\Qr\ E_YC,.'Ar1G6, 
2 _ ~€C~S r-l ~., {O ,..141_ pco P!!( r 

:;. lfH:nr-.-1r::- - E f'F£C.T O-F Irt~ (..ATIon on 
PENGARUH TINGKA T INFLASI DAN 


PERTUMBUHAN PENDAPATAN NASIONAL 

TERHADAP FLUKTUASI NILAI TUKAR RUPIAH 


DENGAN DOLAR AMERlKA 

PERIODE 1987 - 1996 


SKRIPSI 

DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN 


DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA EKONOMI 

JURUSAN MANAJEMEN 


MIL IK 

PEkl'L'TA K.AA "J 


Vld'6RSI fA."'; AIRLA,NGOt.

surtABAYA 

DIAJUKAN OLEH 

ALFIAH SUFIANI 

No. Pokok : 049635492 


KEPADA 

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS AIRLANGGA 


SURABAYA 

2000 




SKRIPSI 

PENGARUB TUfGKAT INFLASI DAN 

PERTUIIBUIlAN PENDAPATAB NASIONAL 


TERHADAP FLUK'nJASI NILAI TUKAR RUPIAH 

DENGAB DOLAR.AllBRIKA 


PERJODE 1987 -1996 


DIAJUKAN OlEH 

AlFIAH SUFIANI 


No. Pokok:049635492 

TltLAR DISBTUJUI DAlI DITBRIMA DEIIGAlI BAlK OLEB 

I Q- / () .- 0< c}(:?d
D~.ANDRYIRVVANTO,MBA,Ak TANGGAL ... .I................ 


~I- 01:.1- --_0 

'-,"VH'L£11YI STUDl, 

DR. H. AMIRUDIN UMAR TANGGAL .•••......•••.•..••• 

11 



0 - r.2 - co2 uC:;.:.?S bura aya, ......;;................................ .. 

Disetujui dan siap untuk diuji 

Dosen Pembimbing, 

DRS. ANDRY IRWANTO, MBA, Ak 

iii 



ABSTRAKSI 

Tingkat inflasi selama ini di anggap sebagai salah satu pemicu 
terhadap selalu terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika, 
hal ini diperkuat dengan adanya teori yang menghubungkan tingkat inflasi 
dengan fluktuasi nilai tukar yaitu teori Purchasing Power Parity. Tingkat 
pertumbuhan pendapatan nasional pun merupakan salah satu pemicu 
terhadap selalu terdepresiasinya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika. 

Penelitian ini menggunakan sampel tingkat inflasi (IHK) di kedua 
negara, tingkat pertumbuhan pendapatan di kedua negara dan nilai tukar 
Rupiah terhadap Dolar Amerika mulai tahun 1987-1996 yang diambil per 
kwartal. Model yang digunakan adalah regresi berganda dengan "instrumen
instrumennya" . 

Hasil pengujian menyatakan bahwa tingkat inflasi dan tingkat 
pertumbuhan pendapatan hanya berpengaruh sebesar 6,6% saja sedangkan 
yang 93,4% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak terdapat dalam 
model yang digunakan dalam penelitian ini. 

Variabel-variabel yang di duga turut mempengaruhi fluktuasi nilai 
tukar adalah, pertama, sistem pengendalian nilai tukar di Indonesia, kedua, 
Sistem nilai tukar yang di anut oleh Indonesia yang memungkinkan 
terjadinya pergerakan nilai tukar yang stable but adjustable exchange rate. 
Instrumen-instrumen pengendalian moneter yang dipersiapkan dan 
kemudian dijadikan kebijakan dan pada akhirnya dilakukan oleh Bank 
Indonesia adalah karena nilai tukar Rupiah mempunyai beban ganda (dual 
burden) yang satu sarna lain saling bertentangan. Behan ganda yang 
dibebankan pada nilai tukar adalah sebagai alat untuk daya saing 
(meningkatkan ekspor) dan sebagai alat moneter dalam menjaga kestabilan 
harga di dalam negeri. 


