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ABSTRACT

Current account balance (NTB) describe the external conditions Indonesia. The
balance of the current account is always fluctuated and tend to decrease impact on the
Indonesian economy. This research was conducted with the aim of analyzing Factors
Affecting Current Account Balance in Indonesia. Adjustments are made to improve the
conditions of the current account towards to equilibrium. The data used is secondary data
obtained from Bank Indonesia, Bureau of Statistics Indonesia and the Federal Reserve
Bank Indonesia that are the current account, the money supply, international interest
rates, exchange rates, domestic prices and domestic income (real GDP). The data used
are annual data from 2000 to 2013. The model used in this research is multiple linear
regression equation using techniques analysis error correction model (ECM). Based on
the survey results revealed that the independent variables that significantly influence
Indonesia's current account balance is the money supply and the exchange rate rupiah
against the US dollar. While the level of international interest rates, domestic prices and
domestic revenue is not significant to the current account of Indonesia in 2000-2013.
Efforts to balance the current account in the short term to do with monetary policy, namely
the stabilization of the exchange rate policy in the foreign exchange market, and setting
the amount of money in circulation. However, in addition to monetary policy, the
government can also make fiscal policy as an effort to respond to monetary policy could be
a reduction in government spending through imports mainly oil and gas imports, import
quotas, and the making of regulations that facilitate the development of international
trade, especially for export transactions, maintaining price stability and build creative
economy in order to support the development of business in the country.

Keyword : Current Account Balance, Money Supply, Interest Rate, Exchange Rate,
Domestic Price, Domestic Income

\
PENDAHULUAN

Dalam perekonomian terbuka,
perdagangan internasional memiliki
peranan yang sangat penting dalam
pertumbuhan ekonomi nasional.
Perdagangan internasional tercermin
dalam kegiatan ekspor dan impor suatu
negara yang merupakan salah satu
indikator dalam penghitungan pendapatan
nasional. Dengan adanya transaksi
perdagangan internasional, perekonomian

setiap negara menjadi saling terkait satu
sama lainnya. Setiap kebijakan ekonomi
yang dibuat oleh suatu negara, biasanya
akan mempengaruhi negara lainnya.
Untuk itu setiap pengambil kebijakan
dalam perekonomian, perlu memberikan
perhatian kepada dua sasaran makro
ekonomi yaitu menjaga keseimbangan
internal dan menjaga keseimbangan
eksternal.
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Dengan adanya perdagangan
internasional, sebagian output akan dibeli
oleh pihak luar negeri dan sebagian
pendapatan domestik akan digunakan untuk
membeli barang dan jasa dari luar negeri.
Penjualan barang dan jasa kepada
penduduk luar negeri, akan menambah
pendapatan nasional  negara tersebut yang
biasa disebut sebagai ekspor, sedangkan
pembelian barang dan jasa yang dihasilkan
negara lain biasa disebut sebagai impor.
Impor akan menambah pendapatan nasional
negara lain, tetapi tidak menambah
pendapatan nasional domestik. Selisih
antara ekspor dan impor biasa disebut
sebagai neraca transaksi berjalan atau
current account balance. (Krugman, 2012).

Suatu negara akan mengalami defisit
transaksi berjalan, bila menggunakan
output lebih banyak daripada yang
diproduksinya sendiri. Dan bila jumlah
yang dipergunakan lebih sedikit daripada
output yang dihasilkannya, maka negara
yang bersangkutan akan memiliki surplus
transaksi berjalan dan ia akan
meminjamkan surplusnya kepada negara
lain. Bila Negara mengalami defisit
transaksi berjalan, artinya negara tersebut
menggunakan output/pendapatannya untuk
mengimpor dan bila pendapatan dari ekspor
telah habis digunakan, suatu negara bisa
mengimpor lebih banyak bila memperoleh

pinjaman dari luar negeri untuk menutup
selisih impornya. Dengan demikian, negara
yang mengalami defisit transaksi berjalan
harus menambah hutang luar negerinya
sejumlah defisit tersebut. Namun dalam
perekonomian terbuka, pemerintah dapat
menabung dengan cara menumpuk
cadangan modalnya atau menciptakan
kekayaan luar negeri. Pemerintah dapat
meningkatkan berbagai peluang investasi
dan pinjaman luar negeri tanpa mengubah
tabungannya. (Krugman : 2012).

Krisis keuangan global yang terjadi
diakhir tahun 2008 hingga tahun 2009
memberikan guncangan ekonomi terhadap
negara-negara diseluruh dunia. Di
Indonesia hal ini memberikan tekanan yang
cukup signifikan pada kinerja neraca
pembayaran Indonesia (NPI). Penyumbang
terbesar dari menurunnya neraca
pembayaran Indonesia adalah defisit neraca
transaksi berjalan yang diakibatkan oleh
menurunnya ekspor. Kondisi ekspor
dipengaruhi oleh tingkat pendapatan
masyarakat luar negeri tujuan ekspor,
Defisit transaksi berjalan tercatat mulai
tahun 2012 hingga tahun 2013.
Dikhawatirkan bila defisit neraca transaksi
berjalan terjadi secara terus menerus dapat
mengganggu stabilitas perekonomian
Indonesia.
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Sumber : Data Bank Indonesia diolah.

Gambar 1.1 Perkembangan Neraca Transaksi Berjalan Indonesia

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank
Indonesia, tahun 2010 pertumbuhan
ekonomi Indonesia tercatat 6,1% mengalami
peningkatan dibandingkan tahun 2009 yang
tercatat 4,5%. Secara keseluruhan kinerja
neraca pembayaran Indonesia mengalami
surplus sebesar US$ 30,3 miliar di tahun
2010 dengan posisi neraca transaksi berjalan
tercatat surplus sebesar US$ 5,1 miliar.
Ditahun 2011, pertumbuhan ekonomi
tercatat 6,5%, tumbuh dibandingkan tahun
sebelumnya tahun 2010. Kinerja neraca
pembayaran Indonesia tahun 2011 tercatat
surplus sebesar US$ 11,9 miliar dengan
posisi neraca transaksi berjalan tercatat
surplus sebesar US$ 1,68 miliar menurun
dibandingkan tahun 2010. Tahun 2012,
pertumbuhan ekonomi tercatat 6,2% tumbuh
melambat dibandingkan tahun 2011. Kinerja
neraca pembayaran Indonesia di tahun 2012
secara keseluruhan mengalami penurunan
yang cukup signifikan dibandingkan tahun
2011 yaitu tercatat sebesar US$ 0,2 miliar
dengan posisi neraca transaksi berjalan
tercatat defisit sebesar US$ 24,4 miliar.
Tahun 2013 pertumbuhan ekonomi
Indonesia tercatat tumbuh melambat sebesar

5,8% bila dibandingkan tahun 2012. Kinerja
neraca pembayaran Indonesia tahun 2013
secara keseluruhan mengalami defisit
sebesar US$ 7,3 miliar dengan posisi neraca
transaksi berjalan tercatat defisit sebesar
US$ 29,1 miliar.

Kinerja neraca transaksi berjalan
menjadi penyumbang terbesar bagi kondisi
neraca pembayaran Indonesia disamping
kinerja neraca transaksi modal dan neraca
transaksi finansial. Ketidakstabilan neraca
transaksi berjalan disebabkan oleh beberapa
faktor ekonomi makro baik internal maupun
eksternal. Adapun kondisi ekonomi makro
eksternal yang dapat mempengaruhi
transaksi neraca berjalan disebabkan oleh
kondisi perekonomian dunia seperti tingkat
pendapatan negara tujuan ekspor dan tingkat
harga barang-barang diluar negeri.
Sedangkan kondisi ekonomi makro internal
yang dapat mempengaruhi transaksi neraca
berjalan yaitu tingkat pendapatan nasional,
tingkat suku bunga, harga barang-barang
dalam negeri dan jumlah uang beredar.



Jurnal Manajemen Prima Volume VII, Nomor I, Tahun 2017
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

Disamping itu, pengaruh kebijakan fiskal
dan kebijakan perdagangan juga dapat
mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Dalam
transaksi perdagangan internasional digunakan
mata uang acuan yang menjadi alat pembayaran
dalam melakukan kegiatan transaksi
perdagangan. Di Indonesia, mata uang acuan
yang menjadi alat pembayaran transaksi
internasionalnya yakni dollar Amerika.
Sehingga nilai tukar mata uang domestik
terhadap mata uang dollar juga ikut
mempengaruhi kondisi neraca transaksi
berjalan. Untuk mengatasi kondisi defisit
transaksi berjalan yang terjadi di Indonesia,
perlu diambil kebijakan yang sesuai, baik
kebijakan moneter, kebijakan fiskal maupun
kebijakan perdagangan agar defisit neraca
transaksi berjalan tidak berkelanjutan.

Sehubungan dengan latar belakang
tersebut, penelitian ini akan membahas
permasalahan:
1. Apakah terdapat pengaruh jumlah uang

beredar (M2), tingkat bunga internasional,
nilai tukar (kurs), harga domestik dan
pendapatan domestik riil. terhadap neraca
transaksi berjalan di Indonesia baik secara
parsial maupun secara simultan?

2. Seberapa besar tingkat elastisitas neraca
transaksi berjalan terhadap jumlah uang
beredar (M2), tingkat bunga internasional,
nilai tukar (kurs), harga domestik dan
pendapatan domestik riil ?

TINJAUAN PUSTAKA
Neraca transaksi berjalan merupakan

bagian dari neraca pembayaran. Neraca
pembayaran adalah suatu ikhtisar dari seluruh
transaksi ekonomi antara penduduk suatu
negara (residen) dengan penduduk negara lain
(non residen) yang disusun secara sistematis
dalam suatu periode tertentu. (Basri, 2010 : 15).

Struktur neraca pembayaran terdiri dari
neraca transaksi berjalan (current account),
neraca transaksi modal (capital account), neraca
transaksi financial (finance account), selisih
perhitungan (errors and omissions) dan
cadangan devisa. (Sugiyono, 2002 : 17).

Transaksi berjalan (current account)
meliputi perdagangan barang dan jasa,

penghasilan (income), dan current transfer.
Secara keseluruhan, transaksi berjalan
menggambarkan nilai bersih antara sisi kredit
dan sisi debet dari seluruh transaksi yang
tercatat dalam setiap komponen transaksi
berjalan. Secara analitis, dalam kelompok
transaksi berjalan tersebut terdapat dua neraca
lainnya, yaitu neraca perdagangan, yang
merupakan hasil bersih dari perdagangan barang
atau ekspor dan impor barang, dan neraca jasa
yang merupakan hasil bersih antara ekspor jasa
dan impor jasa. (Sugiyono, 2002 : 18).

Dalam menganalisis neraca transaksi
berjalan ada beberapa teori yang bisa
digunakan, diantaranya adalah :
(http://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture
_F/lec07.htm)
a. Pendekatan Antarwaktu (Intertemporal

Approach)
Pendekatan ini berbasis pendekatan mikro

ekonomi. Pendekatan ini merupakan pendekatan
perdagangan internasional berupa transaksi
pinjam meminjam internasional. Perdagangan
yang terjadi merupakan perdagangan barang-
barang yang ada sekarang dengan barang-barang
yang baru ada dimasa mendatang. Menurut
pendekatan ini, suatu negara yang mengalami
defisit transaksi berjalan harus mengimpor
sekarang dan mengekspor konsumsi di masa
mendatang. Defisit transaksi berjalan dapat
mengakibatkan hutang luar negeri yang sangat
besar. (Krugman, 2012).

Surplus transaksi berjalan berarti suatu
negara memproduksi lebih dari yang di
konsumsinya. Ekspor harus lebih besar dari
impor sehingga negara tersebut dapat menjadi
pemberi pinjaman kepada dunia. Sebaliknya
defisit transaksi berjalan berarti konsumsi
melebihi produksi, impor melebihi ekspor, dan
negara menjadi peminjam kepada dunia. Orang
meminjamkan atau meminjam untuk
memperlancar konsumsi. Model ini dapat
dijelaskan dengan menggunakan kurva indeferen
(indifference curve) dan garis anggaran (budget
line). Pada model ini, harga relatif antara barang
hari ini dengan barang yang akan datang adalah
tingkat bunga. Model ini dapat bekerja dengan
atau tanpa investasi dan dengan atau tanpa
periode tak terbatas.
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Sumber :
http://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture_F/lec07.htm

Gambar 2.1 Kurva Indifference

b. Pendekatan Penyerapan (Absorption
Approach)

Pendekatan ini berbasis pada pendekatan
makroekonomi. Model ini diformulasikan tanpa
langsung mengacu pada perilaku optimasi
masyrakat. Hal ini didasarkan pada beberapa
identitas ekonomi makro sederhana.
Kekuatannya adalah kesederhanaan dan
kepraktisan. kelemahannya adalah kurangnya
landasan teori yang mendalam. Tapi mungkin
pendekatan ini lebih berguna untuk melihat
situasi nyata negara Anda. (Hal ini dapat
dikatakan bahwa model optimasi inter-temporal
di atas adalah model yang lebih kuat dari pada
model ini, karena tidak hanya memenuhi
identitas jelas, tetapi juga mengasumsikan
optimasi.) Pendekatan penyerapan didasarkan
pada identitas pendapatan nasional, yakni :

Y = C + I + G + X – M
Dimana :
Y = Pendapatan Nasional
C = Konsumsi
I = Total investasi swasta dan pemerintah
G = Pengeluaran Pemerintah atas barang dan

jasa
X =  Eskpor atas barang-barang dan jasa
M = Impor atas barang-barang dan jasa

C + I + G merupakan komponen permintaan
domestik. Diasumsikan sebagai “A” secara
teknis disebut “penyerapan (absorbtion) ”.
Sehingga :    A = C + I + G.

Sedangkan : X – M , merupakan hubungan
perdagangan internasional yang bisa disebut
dengan istilah CA (current account), sehingga :
CA = X – M.
Dari sini, kita mendapatkan identitas pendapatan
nasional menjadi :

Y  = A + CA , namun bila diubah dapat
menjadi :

CA = Y - A
Persamaan ini, dapat diartikan sebagai kelebihan
produksi / pendapatan (Y) suatu negara
melebihi absorsi / permintaan domestik (A). Y
adalah apa yang diproduksi oleh suatu negara
dan A adalah apa yang akan dihabiskan oleh
suatu negara (untuk konsumsi dan investasi)
dan CA adalah kesenjangan.
(http://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture
_F/lec07.htm).

Menurut pendekatan ini, surplus transaksi
berjalan adalah hasil dari kelebihan produksi
dalam negeri sehubungan dengan pengeluaran
domestik, sedangkan defisit transaksi berjalan
adalah hasil dari kelebihan konsumsi
(pengeluaran domestik) dalam kaitannya dengan
produksi domestik. (Fleermuys : 2005).

Cara kerja model ini, menurut IMF adalah
bila dilakukan peningkatan pendapatan (Y)
adalah masalah sisi penawaran. IMF berpikir
bahwa liberalisasi ekonomi (perdagangan bebas,
privatisasi, deregulasi, dll) akan melepaskan
dinamisme sektor swasta dan meningkatkan
output. Tapi ini akan memakan waktu, bahkan
jika itu berhasil. Penurunan absorsi (A) adalah
masalah sisi permintaan. Biasanya, itu berarti
penghematan - anggaran yang ketat dan uang
ketat. Ini adalah persyaratan IMF yang paling
tradisional, yang seharusnya dapat berfungsi
begitu kebijakan tersebut diterapkan. Jadi solusi
IMF klasik adalah: penyesuaian ekonomi makro
(dengan efek menyakitkan, tetapi langsung)
dikombinasikan dengan liberalisasi ekonomi
(memperluas ukuran produksi ekonomi dalam
jangka panjang).
(http://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture
_F/lec07.htm)

c. Pendekatan keseimbangan tabungan-
investasi (Saving - Investment balance
approach)
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Pendekatan tabungan – investasi sangat
mirip dengan pendekatan absorsi, karena
didasarkan pada tambahan satu identitas
sederhana. Identitas pendapatan nasional dari
sisi pengeluaran, yaitu :

Y = C + I  + G + X – M
Persamaan identitas nasional ini dapat diubah
menjadi dari sisi bagaimana seseorang
menghabiskan pendapatannya dan
mengalokasikannya.

Y = C + S + T ; ( S = tabungan; T = pajak)
Persamaan ini disebut pendapatan yang dibagi
kedalam konsumsi, tabungan dan pajak. Dari
persamaan ini, Y dan C dikeluarkan, sehingga
bila digabungkan kembali dengan persamaan
yang sebelumnya maka :

X – M = S + T – I – G
X – M = (S – I) + (T – G)

bila diringkas menjadi :
X – M  = CA (transaksi berjalan);
S – I =  Tabungan swasta;
T – G =  Tabungan pemerintah

Persamaan ini memiliki arti, bila defisit
transaksi berjalan (CA), baik sektor swasta
ataupun pemerintah (atau keduanya), memiliki
tabungan negatif. Sehingga untuk menaikkan
CA atau membuat surplus transaksi berjalan,
maka tabungan swasta bersih ataupun tabungan
pemerintah swasta bersih harus ditingkatkan.

Rekomendasi dari IMF, untuk
meningkatkan tabungan swasta bersih (S -
I) berarti : bila mengecilkan investasi umumnya
tidak diinginkan (kecuali ada gelembung
investasi). Solusi yang lebih baik adalah untuk
mendorong tabungan swasta. Hal ini dapat
dilakukan dengan berbagai penyesuaian
kelembagaan untuk memperkuat insentif untuk
menyimpan dan menghapus insentif untuk
mengkonsumsi terlalu banyak, dalam sistem
pajak, perbankan, perumahan, pensiun, jaminan
sosial dan asuransi, dll
Untuk meningkatkan tabungan pemerintah
bersih (T - G), maka pemerintah harus
meningkatkan pendapatan pajak atau memotong
pengeluaran.

http://www.grips.ac.jp/teacher/oono/hp/lecture_
F/lec07.htm).

d. Model Mundell - Fleming
Model Mundell-Fleming menjelaskan

pasar untuk barang dan jasa sebagaimana model
IS-LM, tetapi model ini menambahkan symbol
baru untuk ekspor neto. Asumsi yang digunakan
pada model ini menekankan pada perekonomian
terbuka kecil dengan mobilitas modal
sempurna. Tingkat bunga domestik (r)
ditentukan oleh tingkat bunga dunia (r*).
Tingkat bunga dunia diasumsikan tetap secara
eksogen karena perekonomian tersebut relatif
kecil bisa meminjam atau memberi pinjaman
sebanyak yang ia inginkan di pasar uang dunia
tanpa mempengaruhi tingkat bunga dunia.
(Mankiw, 2007 : 329).

Adapun model dasar dari Mundell-
Fleming untuk neraca pembayaran, dapat
ditunjukkan dari persamaan berikut:

Y = C(Y-T) + I(r*) + G + NX(e) …... IS
M/P = L(r*, Y) ………………………LM

IS merupakan persamaan yang menjelaskan
keseimbangan pasar barang, sedangkan LM
merupakan persamaan yang menjelaskan
keseimbangan pasar uang. Variabel eksogen
ditunjukkan melalui kebijakan pemerintah yaitu
kebijakan fiskal G (pengeluaran pemerintah)
dan T (pajak). Sedangkan kebijakan moneter M
, tingkat harga (P), dan tingkat bunga dunia (r*).
Variabel endogen adalah pendapatan (Y) dan
nilai tukar (e). Sehingga dari persamaan diatas
dapat disimpulkan bahwa model Mundell –
Fleming untuk neraca pembayaran yaitu :
(Mankiw, 2007 : 336)

NX(e) = Y – C(Y-T) – I(r*) - G

Model tersebut menerangkan bahwa,
didalam perekonomian terbuka kecil dengan
sistem kurs mengambang (floating exchange
rate), kurs ditentukan oleh pasar dan dibiarkan
berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi
kondisi perekonomian yang sedang berubah.
Kurs akan menyesuaikan untuk mencapai
keseimbangan simultan di pasar barang dan
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pasar uang. Ketika sesuatu terjadi pada
keseimbangan tersebut, maka kurs
memungkinkan untuk bergerak ke nilai
keseimbangan yang baru. (Mankiw, 2007 :
332). Model inilah yang akan dijadikan peneliti
sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini.

Aurangzeb - Asif (2012) melakukan
penelitian tentang determinan defisit transaksi
berjalan yang terjadi di beberapa negara
kawasan Asia dan Eropa. Periode data yang
digunakan adalah tahun 1980-2010. Adapun
variabel yang diteliti adalah transaksi berjalan
(current account) sebagai variabel dependen,
sedangkan variabel independen yaitu nilai tukar,
GDP, impor, ekspor, inflasi  dan penerimaan
pendapatan (income receipts). Teknik analisis
yang digunakan adalah Ordinary Least Square
(OLS). Hasil regresi menunjukkan bahwa
semua variabel memiliki dampak yang
signifikan pada variabel transaksi berjalan
(current account) dari semua negara yang
dipilih kecuali inflasi untuk Pakistan dan
penerimaan pendapatan bagi Bangladesh.
Hubungan jangka panjang ditetapkan untuk
semua variabel dengan kointegrasi. Untuk
negara-negara kawasan Asia memiliki
hubungan kuasalitas dua arah yang ditemukan
di beberapa variabel, sedangkan kausalitas
searah ditemukan untuk Negara wilayah Eropa
di beberapa variabel. Ini berarti bahwa untuk
negara-negara Eropa variabel-variabel ini tidak
dapat digunakan sebagai prediksi yang baik,
sedangkan untuk kawasan Asia dapat digunakan
dalam kasus Pakistan, India dan Bangladesh.

Fitri (2014), melakukan penelitian tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi neraca
transaksi berjalan di Indonesia periode 1990-
2011. Adapun variabel yang diteliti meliputi
variabel terikat neraca transaksi berjalan, dan
variabel bebas yaitu nilai tukar, pengeluaran
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dunia.
Teknik analisis yang digunakan adalah
Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis
diperoleh bahwa variabel nilai tukar secara
simultan dan secara parsial mempengaruhi
neraca transaksi berjalan, sedangkan variabel
pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan
ekonomi dunia secara parsial tidak signifikan
terhadap neraca transkasi berjalan.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode

pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan ilmiah
terhadap pengambilan keputusan manajerial dan
ekonomi. Pendekatan ini berangkat dari data.
(Kuncoro, 2011 : 3). Data yang digunakan
adalah data sekunder yang berbentuk time series
dari tahun 1996 sampai tahun 2015. Sumber
data diambil dari Bank Indonesia, BPS dan
Federeal Reserve Bank Of St.Louis.

Model analisis penelitian yang digunakan
adalah regresi linier berganda. Sedangkan
teknik analisis yang digunakan yaitu Error
Correction Mechanism (ECM) Engle-Granger
yang berguna untuk menganalisis hubungan
jangka pendek antara variabel pendapatan
domestik riil, tingkat bunga, jumlah uang
beredar (M2), nilai tukar (kurs) dan inflasi
terhadap neraca transaksi berjalan di Indonesia.
Adapun model umum persamaan ECM adalah :

ΔYt= 0 + 1ΔXt + 2ECt +et
dimana : Ect = (Y t-1 - β0 - β1X t-1)
Dalam hal ini koefisien 1 adalah koefisien
jangka pendek, sedangkan koefisien β1 adalah
koefisien jangka panjang dan 2 adalah
koefisien koreksi ketidakseimbangan.

Dalam menganalisis data time series
sering dijumpai data yang tidak stasioner namun
antar variabel terkointegrasi. Adanya
kointegrasi berarti ada hubungan atau
keseimbangan jangka panjang antar variabel.
Dalam jangka pendek mungkin saja ada
ketidakseimbangan (disequilibrium).
Ketidakseimbangan inilah yang sering kita
temui dalam perilaku ekonomi. Artinya, bahwa
apa yang diinginkan pelaku ekonomi (desired)
belum tentu sama dengan apa yang terjadi
sebenarnya. Adanya perbedaan apa yang
diinginkan pelaku ekonomi dan apa yang terjadi
maka diperlukan adanya penyesuaian
(adjusment). Model yang memasukkan
penyesuaian untuk melakukan koreksi bagi
ketidakseimbangan menuju kembali pada posisi
keseimbangan disebut sebagai model koreksi
kesalahan (ECM). Model ECM mempunyai
beberapa kegunaan, namun penggunaan yang



Jurnal Manajemen Prima Volume VII, Nomor I, Tahun 2017
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA
No. ISSN: 2088-6128

paling utama bagi pekerjaan ekonometrika
adalah di dalam mengatasi masalah data time
series yang tidak stasioner dan masalah regresi
lancung (spurious regression). (Widarjono,
2013:320).

Adapun model dasar penelitan ini adalah:

CAt =  f (M2t, rt, Et, Pt, PDBt,)
CAt = β0 + β1M2t + β2rt + β3Et + β4Pt +

β5PDBt + εi

Dimana :
CAt  =  neraca transaksi berjalan;
M2t  =  jumlah uang beredar domestik ;
rt       =  tingkat suku bunga internasional;
Et      =  nilai tukar (kurs);
Pt      =  tingkat harga domestik (IHK)
PDBt = pendapatan domestik riil;
β0      =  konstanta.
β1: β2 : β3 : β4 : β5 =  Koefisien regresi jangka

panjang
εi    =  variable gangguan (disturbance error)

persamaan jangka panjang

Kemudian persamaan diatas tersebut diubah
kedalam bentuk persamaan logaritma natural.
Model logaritma natural merupakan model log-
log atau model double-log atau model log linier
yang dapat mengukur elastisitas suatu variabel.
Salah satu ciri menarik dari model log-log yang
menjadikan model ini sangat populer untuk
digunakan adalah koefisien kemiringan β1: β2 :
β3 : β4 : β5 yang mengukur elastisitas Y
terhadap X, yaitu persentase perubahan Y jika
terjadi persentase perubahan (kecil) dari X.
Jika Y menunjukkan  kuantitas permintaan
barang dan X adalah unit harga, maka β1: β2 :
β3 : β4 : β5 mengukur elastisitas harga dari
permintaan, parameter yang sangat penting
dalam ekonomi. (Gujarati, 2010 : 208).
Disamping itu, dikarenakan ukuran parameter
dari setiap variabel yang digunakan berbeda-
beda, maka diperlukan transformasi data
kedalam bentuk logaritma natural.

Maka bentuk dasar persamaan yang baru
dalam bentuk logaritma natural dapat dituliskan
sebagai berikut :

lnCAt = β0 + β1lnM2t + β2rt + β3lnEt + β4Pt
+ β5lnPDBt + εi

dimana : ln  =  logaritma natural;

Model ini menggambarkan hubungan jangka
panjang, sehingga bila digunakan untuk
menggambarkan hubungan jangka pendek
(ECM) maka model dapat dituliskan dalam
bentuk persamaan berikut :

ΔlnCAt  = 0 + 1ΔlnM2t + 2Δrt +
3ΔlnEt  + 4ΔPt + 5ΔlnPDBt
+ α6ECT + vi

Dimana :

α6ECT = α6(LnCAt-1 – β0 – β1lnM2t-1

– β2rt-1 – β3lnEt – β4LnPt-1

– β5LnPDBt-1–1) + i
Dimana :
ECT = error correction term;
 = perbedaan pertama (first difference);
β1 = koefisien jangka panjang;
α1 = koefisien jangka pendek;
α2 = speed of adjustment (Koefisien koreksi

ketidakseimbangan dalam bentuk nilai
absolut yang menjelaskan seberapa cepat
waktu diperlukan untuk mendapatkan
nilai keseimbangan.

Menurut model ECM Engle Granger,
model ECM ini akan valid jika tanda koefisien
koreksi kesalahan (α6) bertanda negatif dan
secara statistik signifikan.

Definisi operasional variabel yang
digunakan dalam penelitian ini diuraikan
sebagai berikut:
1. Neraca transaksi berjalan yang
dilambangkan dengan CA, yaitu jumlah saldo
dari perdagangan barang (trade) ekspor dan
impor, jasa-jasa (services), penghasilan
(income) dan transfer (transfers). Skala ukur
neraca transaksi berjalan Indonesia adalah juta
USD.
2. Jumlah uang beredar yang dilambangkan
dengan M2, merupakan pencerminan dari
penawaran uang yaitu penjumlahan dari jumlah
uang beredar dalam arti sempit (narrow
money=Ml) ditambah dengan uang kuasi (quasi
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money). Skala ukur yang digunakan adalah
miliar Rupiah.
3. Tingkat suku bunga internasional yang
dilambangkan dengan r, merupakan variabel
yang menggambarkan prosentase tingkat bunga
riil negara Amerika. Skala ukur yang digunakan
adalah indeks (persen).
3. Kurs/nilai tukar yang dilambangkan dengan
E, merupakan harga mata uang domestik yang
diekspresikan terhadap mata uang asing. Skala
ukur dari kurs adalah rupiah. Kurs yang
digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap
dollar Amerika berdasarkan kurs tengah BI
(kurs nominal).
4. Harga domestik yang dilambangkan dengan
P, digunakan Indeks Harga Konsumen  yang
mencerminkan harga-harga yang berlaku di
konsumen akhir (masyarakat domestik). Skala
ukur yang digunakan adalah indeks (persen).
5. Pendapatan domestik riil yang
dilambangkan dengan PDB, merupakan variabel
yang menggambarkan pendapatan total dari
setiap orang didalam negara Indonesia dan
pengeluaran total atas output barang dan jasa
perekonomian. PDB riil yang digunakan dalam
penelitian ini adalah PDB menurut lapangan
usaha harga konstan tahun dasar 2000. Skala
ukur dalam miliar Rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Pengujian Secara Statistik

1. Pengujian Stasioneritas Data
Penelitian ini dimulai dengan uji

stasioner terhadap variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian. Penting untuk
dilakukan dalam menggunakan metode ECM,
bahwa seluruh variabel yang digunakan tidak
ada yang stasioner pada level. Pengujian
dilakukan dengan software eviews 6.0. Adapun
hasil uji stasioneritas yang telah dilakukan pada
seluruh variabel, dapat dilihat pada tabel I.1
berikut :

Tabel 4.1 Hasil Uji Stasioneritas Data

No. Variabel Level / First Dif
/ Sec Dif

Prob.
ADF Kesimpulan

1 lnCA Level 0.2422 Tidak
Stasioner

2 d(lnCA) First Difference Stasioner

3 lnM2 Level 0.9799 Tidak
Stasioner

4 d(lnM2) First Difference Stasioner

5 r Level 0.1768 Tidak
Stasioner

6 d(r ) First Difference Stasioner

7 lnE Level 0.8262 Tidak
Stasioner

8 d(lnE) First Difference Stasioner

9 lnP Level 0.482 Tidak
Stasioner

10 d(lnP) First Difference Stasioner

11 lnPDB Level 0.9999 Tidak
Stasioner

12 d(lnPDB) First Difference Stasioner
Sumber : BI,BPS & Fed Bank, data diolah Eviews

Dari hasil uji stasioneritas pada tabel I.1
dapat dilihat bahwa seluruh variabel tidak ada
yang stasioner pada tingkat level dan stasioner
pada tingkat first difference dengan probability
< α = 0.05.

2. Pengujian Kointegrasi (Hubungan
Jangka Panjang)

Penelitian ini menggunakan uji
kointegrasi Engle – Granger (EG). Dari nilai
residual persamaan regresi, dilakukan uji
stasionary ADF. Dasar pengambilan keputusan
adalah membandingkan nilai statistik ADF
dibandingkan dengan nilai kritis α = 0.05. Dari
hasil estimasi diperoleh nilai ADF statistik
3.594315 > nilai kritis α = 5% (3.119910) dan
nilai probability 0.0223 < α = 0.05.

3. Pengujian Model ECM
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Tabel 4.2 Hasil Uji model ECM

Dependent Variable: D(LNCA)
Method: Least Squares
Date: 01/02/17   Time: 08:47
Sample (adjusted): 2001 2013
Included observations: 13 after adjustments

Variable Coefficient
Std.

Error t-Statistic Prob.
C -19.37482 10.75696 -1.801143 0.1218
D(LNM2) 162.1207 45.64558 3.551728 0.0120
D(R) -0.839857 0.384334 -2.185227 0.0715
D(LNE) -72.89519 17.93412 -4.064609 0.0066
D(LNP) -12.39124 5.221906 -2.372934 0.0553
D(LNPDB) -32.00516 202.136 -0.158335 0.8794
ECT(-1) -2.10505 0.491726 -4.280941 0.0052

Sumber : BI, BPS dan Fed Bank, data diolah Eviews.

Dari hasil estimasi output diatas didapatkan
model representasi ECM sebagai berikut :
d(lnCA) = -19.3748 + 162.1207*d(lnM2) -

0.8399*d(R) - 72.8952*d(lnE) -
12.3912*d(lnP) - 32.0052*d(lnPDB) -
2.1051*ECT(-1)

Interpretasi model ECM diatas dapat diartikan
bahwa nilai speed of adjustment (koefisien
koreksi ketidakseimbangan) ECT memiliki
koefisien negatif dan secara statistik signifikan
(nilai probabilitas ECT 0.0052 < 0.05). Dengan
demikian model ECM yang digunakan sudah
valid (tepat). Hal ini menunjukkan bahwa pada
pengaruh jangka pendek jumlah uang beredar
(M2), suku bunga internasional (r), kurs/nilai
tukar (E), harga domestik (P), dan pendapatan
domestik / PDB riil (PDB) terhadap neraca
transaksi berjalan (CA) disesuaikan dengan satu
lag atau dengan kata lain bahwa nilai koefisien
ECT menunjukkan hanya sekitar 210 persen
ketidakseimbangan antara jangka panjang dan
jangka pendek yang dapat dikoreksi selama 1
tahun.

Jumlah uang beredar (M2) memiliki angka
koefisien positif sebesar 162,1207, yang berarti
setiap kenaikan perubahan jumlah uang beredar
(M2) sebesar 1 miliar Rupiah akan
menyebabkan kenaikan perubahan neraca
transaksi berjalan (CA) sebesar 162,1207 juta
USD.

Tingkat suku bunga internasional (R)
memiliki angka koefisien negatif sebesar
0,839857, yang berarti setiap kenaikan
perubahan tingkat suku bunga internasional

sebesar 1 persen akan menyebabkan penurunan
perubahan neraca transaksi berjalan (CA)
sebesar 0,839857 juta USD.

Nilai tukar/kurs (E) memiliki angka
koefisien negatif sebesar 72,89519, yang berarti
setiap kenaikan perubahan nilai tukar/kurs
sebesar 1 rupiah akan menyebabkan penurunan
perubahan neraca transaksi berjalan (CA)
sebesar 72,89519 juta USD.

Tingkat harga domestik (P) memiliki angka
koefisien negatif sebesar 12,39124, yang berarti
setiap kenaikan perubahan harga barang-barang
domestik sebesar 1 persen akan menyebabkan
penurunan perubahan neraca transaksi berjalan
(CA) sebesar 12,39124 juta USD.

Pendapatan domestik riil (PDB) memiliki
angka koefisien negatif sebesar 32,00516, yang
berarti setiap kenaikan perubahan pendapatan
domestik riil sebesar 1 miliar Rupiah akan
menyebabkan penurunan perubahan neraca
transaksi berjalan (CA) sebesar 32.00516 juta
USD.

4. Pengujian Asumsi Klasik
Uji Normalitas
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Series : R es iduals
Sam ple 2001 2013
O bs ervations 13

Mean -1.33e-15
Median  0.067884
Maxim um  2.774862
Minim um -4.761819
Std. D ev.  2.256518
Skew ness -0.614061
Kurtos is  2.597593

Jarque-Bera  0.904699
Probability  0.636132

Sumber : Data Penelitian diolah (Eviews)

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan uji JB test

dan diperoleh diperoleh besarnya nilai
probability Jarque-Bera sebesar 0,904699 lebih
besar dari α=0.05, maka H0 diterima. Hal ini
berarti bahwa model empiris yang digunakan
mempunyai residual atau error term yang
berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas dilakukan untuk

melihat apakah terjadi hubungan linier yang
sempurna (perfect/exact) diantara beberapa atau
semua variabel bebasnya. Karena jika terjadi
multikolinieritas akan menimbulkan kesulitan
untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas
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terhadap variabel yang dijelaskan. untuk
menguji ada tidaknya multikolinieritas dapat
digunakan matriks korelasi yang dapat dilihat
pada tabel IV.3 berikut :

Tabel 4.3 Hasil Uji Matriks Korelasi
Var d(lnM2) d(r) d(lnE) d(lnP) d(lnPDB)

d(lnM2) 1 -0.0886 0.2973 0.1608 0.6549

d(r) -0.0886 1 -0.4273 -0.5790 0.2599

d(lnE) 0.2973 -0.4273 1 0.1451 0.2998

d(lnP) 0.1608 -0.5790 0.1451 1 0.0520

d(lnPDB) 0.6549 0.2599 0.2998 0.0520 1

Sumber : Data penelitian diolah Eviews

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel IV.3
didapat hasil estimasi nilai matriks korelasi
menunjukkan tidak terdapat masalah
multikolinieritas data. Yang dapat ditunjukkan
dari nilai koefisien korelasi antara variabel
bebas tidak ada yang melebihi 0,9. Untuk lebih
meyakinkan hasil uji multikolineritas, maka
dapat dilihat dari nilai VIF. Suatu model bebas
multikolinieritas bila nilai VIF  < 10.

Tabel 4.4 Hasil Nilai VIF dari Korelasi
Variabel-Variabel Bebas

Var d(lnM2) d(r) d(lnE) d(lnP) d(lnPDB)
d(lnM2) 1 1.0079 1.0970 1.0265 1.7509

d(r) 1.0079 1 1.2234 1.5044 1.0724
d(lnE) 1.0970 1.2234 1 1.0215 1.0988
d(lnP) 1.0265 1.5044 1.0215 1 1.0027

d(lnPDB) 1.7509 1.0724 1.0988 1.0027 1
Sumber : Data penelitan diolah

Dari hasil tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai
VIF dari korelasi variabel-variabel bebas tidak
ada yang melebihi 10. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa model bebas dari
multikolinieritas.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dapat dilihat melalui nilai

statistik Durbin Watson (DW) statistik yaitu
sebesar 1,970834 pada model ECM (persamaan
jangka pendek) neraca transaksi berjalan (CA).
DW tabel pada taraf signifikan α = 0,05, dengan
jumlah sampel n = 13 (adjusted) serta jumlah
variabel bebas k = 5 adalah nilai dL = 0,445 dan
dU = 2,390. Berdasarkan hasil perbandingan
nilai DW hitung dengan DW tabel maka dapat

dikatakan bahwa nilai DW statistik terletak pada
daerah yang tidak dapat disimpulkan. Untuk itu
dilakukan uji autokorelasi lainnya dengan uji
Lagrange Multiplier (LM Test). Berikut tabel
4.5 adalah hasil estimasi dari LM Test.

Tabel 4.5 Hasil Uji LM test

Breusch-Godfrey Serial
Correlation LM Test:

F-statistic 0.937795 Prob. F(2,4) 0.0.4635
Obs*R-squared 4.149826 Prob. Chi-Square(2)0.0.1256

Sumber : Data diolah Eviews

Berdasarkan hasil LM test pada tabel 4.5
besarnya nilai probability Obs*R-squared
adalah 0,1256 lebih besar dibandingkan dengan
α = 0,05. Dengan demikian hipotesis nol (H0)
tidak dapat ditolak. Hal ini berarti model yang
diestimasi tidak mengandung korelasi parsial
(autokorelasi) antar faktor pengganggu (error
term).

5. Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Untuk melihat hasil pengujian secara
parsial dapat dilihat pada output yang diperoleh
pada tabel 4.2. Melalui uji t dengan tingkat
signifikansi α = 5 persen. Dalam jangka
pendek, nilai t-statistik dan probabilitasnya
masing-masing untuk variabel jumlah uang
beredar (M2) nilai t-stat = 3,5517 (prob =
0,0120) menunjukkan bahwa variabel jumlah
uang beredar berpengaruh positif dan
signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di
Indonesia, variabel tingkat suku bunga
internasional (r) nilai t-stat = -2.1852 (prob =
0.0715) menunjukkan bahwa variabel suku
bunga internasional memiliki arah yang negatif
dan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap neraca transaksi berjalan di Indonesia,
variabel nilai tukar /kurs rupiah terhadap  dollar
(E) nilai t-stat = -4.0646 (prob = 0.0066)
menunjukkan bahwa variabel nilai tukar
berpengaruh negatif dan signifikan dalam
mempengaruhi neraca transaksi berjalan di
Indonesia, variabel harga (P) nilai t-stat = -
2.372934 (prob = 0.0553) menunjukkan bahwa
variabel harga memiliki arah yang negatif dan
tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap
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neraca transaksi berjalan di Indonesia, variabel
pendapatan domestik (PDB) nilai t-stat = -
0.158335 (prob = 0.8794) menunjukkan bahwa
variabel pendapatan domestik memiliki arah
yang negatif dan tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap neraca transaksi berjalan di
Indonesia.

Hasil Uji Hipotesis Secara Simultan
(Uji F)

Tabel 4.6 Hasil Uji F
R-squared 0.819733 Mean dependent var -1.481941
Adjusted R-squared 0.639466 S.D. dependent var 5.314727
S.E. of regression 3.191199 Akaike info criterion 5.462403
Sum squared resid 61.10249 Schwarz criterion 5.766607
Log likelihood -28.50562 Hannan-Quinn criter. 5.399876
F-statistic 4.547334 Durbin-Watson stat 1.970834
Prob(F-statistic) 0.043882
Sumber : Data penelitian diolah Eviews

Dari hasil estimasi output pada tabel 4.6, bahwa
dalam jangka pendek diketahui nilai F statistik
sebesar 4.547334 dengan probability sebesar
0.043882 lebih kecil dari α = 0,05 yang
menunjukkan bahwa secara bersama-sama
semua variabel bebas yaitu jumlah uang
beredar, suku bunga internasional, nilai tukar
(kurs), harga domestik dan pendapatan
domestik serta error correction term (ECT)
memiliki pengaruh yang nyata terhadap neraca
transaksi berjalan di Indonesia.

6. Koefisien Determinasi ( R2 )
Koefisien determinasi digunakan untuk

mengetahui ukuran seberapa baik garis regresi
sampel sesuai dengan datanya (goodness of fit).
Dari hasil estimasi output model ECM pada
tabel 4.6 dapat dilihat bahwa nilai R2 (R-Square)
sebesar 0.819733 dan nilai adjusted R2 yaitu
sebesar 0.639466 yang memiliki arti bahwa
sebesar 63,95 persen variasi variabel perubahan
neraca transaksi berjalan di Indonesia dapat
dijelaskan oleh variabel jumlah uang beredar,
tingkat suku bunga internasional, nilai tukar
(kurs), harga domestik, dan pendapatan
domestik sedangkan sisanya sebesar 36,05
persen lainnya djelaskan oleh variabel-variabel
diluar model (yang tidak diteliti).

B. Pembahasan Penelitian
Berikut pada tabel 4.7 adalah

perkembangan beberapa indikator makro
ekonomi yang mempengaruhi neraca transaksi
berjalan di Indonesia selama periode tahun 2000
hingga tahun 2013 :

Tabel 4.7 Perkembangan Beberapa Indikator
Makroekonomi

Tahun
Transaksi
Berjalan
(Juta USD)

PDB riil
(miliar Rp)

Jumlah
Uang

Beredar
(Miliar Rp)

IHK

Dis
c

Rat
e

US

Kurs
(rupiah

)

200
0 7,991.00

1,389,769.9
0 747,028.00

210.
3 6.00 9,595

200
5 277.55 1,750,815.2

0
1,202,762.0

0
125.

1 5.25 9,830

200
6

10,859.4
9

1,847,126.7
0

1,382,493.0
0

141.
5 6.25 9,020

200
8 125.58 2,082,456.1

0
1,895,839.0

0
109.

8 0.50 10,950

200
9 10,628.49 2,178,851.0

0
2,141,383.7

0
115.

1 0.50 9,400

201
0 5,144.29 2,314,458.8

0
2,471,205.7

9
121.

0 0.75 8,991

201
1 1,685.08 2,464,677.0

0
2,877,219.5

7
127.

4 0.75 9,068

201
2 -24,418.12 2,618,938.0

0
3,307,507.5

5
132.

9 0.75 9,670

201
3 -29,114.92 2,770,345.0

0
3,730,409.3

5
142.

1 0.75 12,189

Sumber : Data BI, BPS, Fed Bank

Dapat dilihat bahwa kinerja neraca
transaksi berjalan mengalami pasang surut. Hal
ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik dari
internal maupun eksternal.

Hasil empiris penelitian ini menunjukkan
bahwa dari variabel yang diteliti yaitu variabel
jumlah uang beredar, tingkat suku bunga
internasional, nilai tukar, harga domestik dan
pendapatan domestik dalam jangka pendek
selama periode tahun 2000 hingga tahun 2013,
variabel yang berpengaruh terhadap  neraca
transaksi berjalan adalah variabel jumlah uang
beredar dan nilai tukar. Dimana setiap
peningkatan jumlah uang beredar akan
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meningkatkan neraca transaksi berjalan.
Sedangkan penurunan nilai tukar akan
menyebabkan kenaikan neraca transaksi
berjalan. Hal ini sejalan dengan teori yang
dikemukakan oleh Mundell-Fleming.
Mekanisme ataupun cara kerja jumlah uang
beredar dan nilai tukar dalam mempengaruhi
neraca transaksi berjalan adalah bahwa
kenaikan jumlah uang beredar akan menekan
tingkat bunga domestik, modal mengalir keluar
dari perekonomian karena investor mencari
pengembalian yang lebih tinggi di tempat lain.
Aliran keluar modal ini, melindungi tingkat
bunga domestik agar tidak turun dibawah
tingkat bunga dunia. Disisi lain, karena
berinvestasi diluar negeri mengharuskan
dilakukannya konversi mata uang domestik
menjadi mata uang asing, aliran keluar modal
meningkatkan penawaran mata uang domestik
dipasar valuta asing, menyebabkan kurs
mengalami depresiasi. Penurunan kurs membuat
barang-barang domestik relatif murah terhadap
barang-barang luar negeri sehingga
meningkatkan ekspor neto (neraca transaksi
berjalan).  (Mankiw, 2007 : 335).

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan
hasil empiris yang dilakukan oleh Aurangzeb -
Asif (2012), yang mengatakan bahwa variabel
nilai tukar dan GDP memiliki pengaruh
terhadap neraca transaksi berjalan. Demikian
juga dengan hasil empiris yang dilakukan oleh
Fitri (2014), yang mengatakan bahwa variabel
nilai tukar berpengaruh terhadap neraca
transaksi berjalan.

Namun untuk variabel tingkat bunga
internasional, harga domestik dan pendapatan
domestik dalam penelitian ini tidak berpengaruh
terhadap neraca transaksi berjalan.
Kemungkinan hal ini disebabkan karena
kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik
kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal
dalam meningkatkan kinerja neraca transaksi
berjalan, memiliki respon yang cukup lama atau
periode waktu jangka panjang.

Besarnya nilai elastisitas dari masing-
masing variabel yaitu variabel jumlah uang
beredar memiliki elastisitas positif sebesar
162.12, variabel tingkat suku bunga
internasional memiliki elastisitas negatif sebesar

0.84, variabel nilai tukar memiliki elastisitas
negatif sebesar 72,89, variabel harga domestik
memiliki elastisitas negatif sebesar 12,39, dan
variabel pendapatan domestik memiliki
elastisitas negatif sebesar 32.

PENUTUP
Kesimpulan
1. Dalam jangka pendek, variabel jumlah uang

beredar (M2) dan variabel nilai tukar
berpengaruh signifikan terhadap neraca
transaksi berjalan di Indonesia periode
2000-2013. Sedangkan variabel suku bunga
internasional, harga domestik dan
pendapatan domestik tidak berpengaruh
terhadap neraca transaksi berjalan di
Indonesia periode 2000-2013.

2. Dari perbandingan nilai elastisitas antar
variabel, dapat dilihat bahwa variabel
jumlah beredar yang memiliki elastisitas
yang paling elastis terhadap neraca
transaksi berjalan di Indonesia selama
periode waktu 2000 hingga 2013.

Saran
Upaya menyeimbangkan neraca

transaksi berjalan dalam jangka pendek dapat
dilakukan dengan kebijakan moneter yaitu
kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di pasar
valuta asing, dan pengaturan jumlah uang
beredar. Namun demikian disamping kebijakan
moneter, pemerintah juga dapat melakukan
kebijakan fiskal sebagai upaya untuk merespon
kebijakan moneter bisa berupa pengurangan
pengeluaran pemerintah melalui impor terutama
impor migas, kuota impor, serta pembuatan
peraturan yang memudahkan berkembangnya
perdagangan internasional khususnya untuk
transaksi ekspor, menjaga stabilitas harga dan
membangun ekonomi kreatif guna mendukung
berkembangnya usaha di dalam negeri.
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