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AIJSTRAKSI 


Sejak pemerintah Indonesia me1akukan kebijakan devaluas i nilai tukar rupiah 
terhadap dolar AS pada tanggal 15 November 1978 (Kenop 178), maka slstem m1al 
tukar yang digunakan berubah dan sistem nilai tukar tetap menjadi sistem nilai tukar 
mengambang terkendali. Sejak saat itu nilai tukar rupiah menjadi refatif lebih banyak 
ditentukan melalui mekanlsme pasar. 

Penelitian ini Inencoba untuk menganalisis apakah variabeI-variabe1 money 
supply~ pendapatan riil dan harga sebagaimana disebutkan dalam Model Dornbusch 
ditambah I variabel bebas lagi, yaitu nHat tukar Rupiah per dolar AS I tri\vulan 
sebelumnya mempunyai pengaruh yang signitikan terhadap perubahan nilai tukar 
Rupiah terhadap dofar AS. 

Untuk analisis intervensi Bank Indonesia dilakukan dengan membandingkan 
fluktuasi dan rata-rata nilai tukar aktual dan nilai tukar harapan. Nilai tukar harapan 
adalah nilai tukar seandainya tidak ada intervensi dari Bank Indonesia. NiIai tukar ini 
diperoleb dari Y prediksi hasil Model Dornbusch dengan menggunakan metode regresi 
linier berganda (OLS Ordil1Ul)' Least Squllre).Sedangkan untuk melihat dampak dan· 
intervensi Bank Indonesia terhadap nilai tukar pada kegiatan ekspor nonmigas 
Indonesia digunakan Model Bautista yang diestimasikan 2 kali, masing-nlasing 
terhadap nHai tukar aktual dan nilai tukar har:.lpan. 

HastJ dari analisis penclilian Ini menunjukkan bahwa apakah variabel-vanabel 
money supply~ pendapatan riil danharga tidak signifikan mempengaruhi nilai tukar 
Rupiah per dolar AS, jadi hanya nila! tukar Rupiah per dolar AS 1 trivvulan 
sebelumnya yang signifikan. Analisis intervensi Bank Indonesia terhadap nilai tukar 
Rupiah per dorar AS menunJukkan bahwa adanya intervensi Bank Indonesia 
menyebabkan nilai tukar aktuallnempunyai rata-rata dan fluktuasi yang lebih 'smooth' 
dibandingkan nilai tukar harapan. 

Sedangkan anaIisis tentang pengaruh intervensi Bank Indonesia terhadap ekspor 
nonmigas Indonesia lnenunjukkan bahwa bah\va nHm tukar efektif yang diturunkan 
dan nilai tukar aktuaI memberikan pengaruh yang lebih baik terhadap perkembangan 
ekspor nonmigas Indonesia daripada nilai tukar efek1ifyang diturunkan dari nilai tukar 
harapan. Hal tersebut menunj ukkan bah\va adanya intervensi dapat mengurangi resiko 
ketidakpastian dan ketidakstabilan harga /hiaya terhadap para eksportir, sehingga akan 
dapat meningkatkan volume ekspor dan pada akhirnya penerimaan dari ekspor 
nonmlgas. 
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