
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Uang memegang peranan penting dalam perekonomian setiap negara. 

Aktifitas ekonomi yang dapat dilakukan suatu negara dengan menggunakan uang 

adalah perdagangan. Untuk melakukan kagiatan tersebut, suatu negara harus 

memiliki mata uang yang sesuai dengan negara yang ditujunya sehingga 

diperlukan kegiatan menukar uang. Tingkat harga yang disepakati kedua negara 

untuk nilai tukar uang tersebut dinamakan kurs atau exchange rate. Naik turunnya 

nilai tukar mata uang di pasar uang menunjukan besarnya volatilitas yang terjadi 

pada mata uang suatu negara dengan negara lain. 

Nilai tukar (kurs) adalah nilai suatu mata uang terhadap mata uang 

lainnya. Nilai tukar (kurs) dapat diartikan sebagai harga dari suatu mata uang 

domestik terhadap mata uang negara lain. Pergerakan nilai tukar (kurs) 

dipengaruhi oleh berbagai arus modal atau investasi perdagangan Internasional 

dan keadaan sosial politik pada negara tersebut. Sebagai negara yang berada 

ditengah perekonomian global, Indonesia juga melakukan kegiatan ekonomi 

Internasioanal seperti impor dan ekspor. Dalam menjaga kestabilan kondisi 

ekonomi suatu tersebut maka, Indonesia harus dapat menjaga kestabilan nilai 

tukar mata uang domestiknya, hal ini akan membawa dampak positif bagi 

pergerakan roda perekonomian Indonesia. 

Transaksi nilai tukar (kurs) jual mata uang Indonesia (IDR) terhadap mata 

uang Eropa (GBP) merupakan pertukaran nilai mata uang rupiah yang diberikan 

oleh pihak bank atau money charnger berperan dalam menjual uang asing (valuta 

asing/valas) terhadap masyarakat maupun perusahaan Internasional. Data 

transaksi nilai tukar (kurs) jual mata uang Indonesia (IDR) terhadap mata uang 

Eropa (GBP) merupakan data yang menunjukan pergerakan perubahan mata uang 

rupiah (IDR) terhadap poundsterling (GBP) sehingga dapat mengidentifikasi 

kenaikan pada nilai suku bunga negara tersebut. 
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Pergerakan transaksi nilai tukar (kurs) jual rupiah (IDR) terhadap 

poundsterling (GBP) terdapat volatility clustering (pengelompokan volatilitas) 

yang terkadang mengalami perubahan nilai mata uang setiap waktu, terkadang 

mengalami kenaikan kemudian mengalami penurunan setiap harinya. Hal ini 

disebut juga dengan heteroskedastisitas. Menurut Widarjono dalam jurnalnya “ 

Aplikasi Model Arch kasus tingkat inflasi di Indonesia” dalam bahasa 

ekonometrika berarti bahwa varian dari data time series ini tidak konstan, tetapi 

berubah dari waktu ke waktu yang lain. Varian dan residual bukan lagi hanya 

berfungsi sebagai variabel independen tetapi selalu mengalami perubahan, 

tergantung seberapa residualnya dimasa lalu. Model yang dapat meramalkan 

tentang pergerakan nilai tukar (kurs) jual rupiah terhadap poundsterling adalah 

Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (ARCH) yang dikemukan oleh 

Engle (1982) dan Generalized Arch (GARCH) yang dikemukan oleh Bollerslev 

(1986). 

Penggunaan metode ARCH/GARCH  ini telah banyak digunakan peneliti 

sebelumnya. Seperti, Sumaryanto (2010) yang mengaplikasikan metode 

ARCH/GARCH  dalam meramalkan volatilitas harga eceran beberapa komoditas 

pangan utama. Teguh Santoso (2011) yang mengaplikasikan metode GARCH 

dalam meramalkan data inflasi bahan makanan. Nadyatul Rahmah (2016) yang 

meramalkan indeks harga saham sektorial dengan penerapan metode 

(ARCH/GARCH). Sari Melinda (2012) tentang peramalan kurs transaksi Bank 

Indonesia terhadap mata uang Dollar Amerika (USD) dengan metode 

ARCH/GARCH). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk 

meramalkan perkembangan  pergerakan transaksi nilai tukar (kurs) jual mata uang 

rupiah (IDR) terhadap mata uang poundsterling(GBP). Dengan adanya kelebihan 

metode ARCH/GARCH dibanding metode lain dalam meramalkan data finansial. 

Sehingga dapat memberikan informasi mengenai arah pergerakan perubahan nilai 

tukar rupiah terhadap mata uang asing lainnya dan dijadikan sebagai patokan 

masyarakat ataupun perusahaan Internasional dalam menginventasi dan 
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memperkirakan kondisi nilai tukar (kurs) jual terhadap mata uang asing yang 

diminati pada yang akan datang, karena alasan inilah penulis memberi judul 

penelitian ini dengan “Penerapan Metode ARCH/GARCH dalam Meramalkan 

Transaksi Nilai Tukar (Kurs) Jual Mata Uang Indonesia (IDR) Terhadap Mata 

Uang Eropa (GBP).   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari proposal ini adalah: 

1. Bagaimana menentukan model peramalan transaski nilai tukar (kurs) jual 

rupiah (IDR) terhadap mata uang poundsterling (GBP) dengan 

mengaplikasikan model ARCH/GARCH ? 

2. Bagaimana menentukan hasil peramalam transaksi nilai tukar (kurs) jual 

rupiah (IDR) terhadap mata uang poundsterling (GBP) di masa yang akan 

datang dengan menggunakan model ARCH/GARCH ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Mengurangi dampak meluasnya permasalahan, maka penulis membatasi 

masalah menjadi, yaitu: 

1. Data yang digunakan yaitu data transaksi nilai tukar  (kurs) jual rupiah 

(IDR) terahdap mata uang poundsterling (GBP) pada tanggal 3 Januari 

2017 - 29 Maret 2017. 

2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

ARCH/GARCH. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan model peramalan dengan metode ARCH/GARCH dalam 

meramalkan transaksi nilai tukar (kurs) jual rupiah (IDR) terhadap mata 

uang pounsterling (GBP) 

2. Menentukan hasil peramalan transaksi nilai tukar (kurs) jual rupiah (IDR) 

terhadap mata uang pounsterling (GBP) dimasa yang akan datang. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka manfaat dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Menambah pengetahuan penulis tentang metode peramalan khususnya 

metode ARCH/GARCH. 

2. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian tentang peramalan. 

3. Memberikan informasi mengenai arah pergerakan perubahan nilai tukar 

rupiah terhadap mata uang asing yang akan terjadi dimasa yang akan 

datang. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup lima bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

seperti metode ARCH/GARCH, tentang bagaimana tahap-tahap 

menyelesaikan berbagai uji kestationeran data yang digunakan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang langkah-langkah dalam memodelkan dan 

meramalkan transaski nilai tukar (kurs) jual rupiah (IDR) terhadap 

mata uang poundsterling (GBP) dengan metode ARCH/GARCH. 

 

 

 



I-5 

 

 

BAB IV  PEMBAHASAN  

 Bab ini berisikan pembahasan mengenai metode ARCH/GARCH 

dalam memodelkan peramalan Transaksi nilai tukar (kurs) jual rupiah 

(IDR) terhadap mata uang poundsterling (GBP). 

 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran.  

 

 

 

 

 


