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Abstrak. Parahnya dampak krisis keuangan tahun 1997-1998 menyebabkan per-
lu dilakukan suatu sistem pendeteksian dini krisis keuangan. Krisis keuangan da-
pat dideteksi berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Peneliti-
an ini bertujuan menentukan model yang sesuai, serta mendeteksi krisis keuangan
di Indonesia berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa. Untuk
melakukan pendeteksian krisis, dibentuk model AR, model volatilitas, gabung-
an model volatilitas dan Markov switching, serta peramalan smoothed probability
untuk mendeteksi krisis. Penelitian menunjukkan model SWARCH (3,1) adalah
model yang sesuai, dan pendeteksian krisis berdasarkan indikator impor dan ca-
dangan devisa, Indonesia tidak mengalami krisis keuangan sedangkan berdasarkan
indikator ekspor, Indonesia mengalami rawan krisis pada tahun 2017.
Kata kunci: pendeteksian, krisis, impor, ekspor, cadangan devisa, SWARCH

1. Pendahuluan

Krisis ekonomi pernah melanda negara-negara di kawasan Asia, salah

satunya Indonesia pada tahun 1997-1998. Jatuhnya nilai tukar baht Thailand

pada pertengahan Juli 1997 merupakan awal mula terjadinya krisis keuangan

di beberapa negara di Asia, salah satunya Indonesia. International Monetary

Fund (IMF ) menyatakan bahwa dibutuhkannya suatu perangkat sistem pen-

deteksian dini untuk mendeteksi krisis sedini mungkin. Sistem pendeteksian

dini merupakan sebuah tatanan penyampaian informasi hasil prediksi terha-

dap sebuah ancaman kepada masyarakat sebelum terjadinya sebuah peristiwa

yang dapat menimbulkan resiko sehingga dapat memberikan peringatan agar

penerima informasi dapat segera bertindak sesuai kondisi dan situasi.

Kaminsky et al. [4] menyatakan bahwa Markov switching merupakan

kerangka alternatif untuk pendekatan yang sering digunakan dalam sistem

pendeteksian dini untuk krisis ekonomi, dan terdapat 15 indikator krisis dian-

taranya impor, ekspor, dan cadangan devisa. Menurut Pradini dan Raharjo

[6] impor dan ekspor mempunyai peranan penting dalam perekonomian nega-

ra karena dapat mempengaruhi jumlah devisa. Ketika impor naik, cadangan

devisa akan turun dan ketika ekspor naik, hard currency akan meningkat se-

hingga dapat terpenuhinya tingkat kecukupan cadangan devisa. Pendeteksian

krisis keuangan di Indonesia sudah pernah dikembangkan oleh Hermawan [3]

berdasarkan indikator jumlah nilai impor, dan dihasilkan model sesuai untuk

mendeteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator jumlah nilai

impor yaitu model SWARCH (2,1) dan SWARCH (3,1).
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Penelitian ini menentukan model yang sesuai pada data impor, ekspor,

dan cadangan devisa. Selanjutnya dilakukan pendeteksian krisis keuangan

di Indonesia berdasarkan indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa pada

tahun 2017.

2. Landasan Teori

2.1. Model Autoregressive. Model Autoregressive atau AR(p) dapat diru-

muskan sebagai

rt = ϕ0 + ϕ1rt−1 + ϕ2rt−2 + ...+ ϕprt−p + at,

dengan rt adalah nilai log return pada periode ke-t yang dirumuskan sebagai

rt = ln Pt

Pt−1
, Pt adalah data indikator pada periode ke-t, ϕ0 adalah konstanta

model, ϕp adalah parameter model AR, dan at adalah residu periode ke-t (Tsay

[8]).

2.2. Model Autoregressive Conditional Heterocedasticity (ARCH ).

Model ARCH (m) dapat dituliskan sebagai

σ2
t = α0 +

∑m
i=1 αia

2
t−i,

dengan α0 adalah konstanta model ARCH, αi adalah parameter model ARCH,

dan σ2
t adalah variansi residu periode ke-t (Tsay [8]).

2.3. Model Generelized Autoregressive Conditional Heteroscedasti-

city (GARCH ). Jika model ARCH yang didapat memiliki orde yang besar

atau lebih dari 8, maka dibentuk model GARCH. Model GARCH (m,s) dapat

dituliskan dalam bentuk

σ2
t = α0 +

∑m
i=1 αia

2
t−i +

∑s
j=1 βjσ

2
t−j,

dengan βj adalah parameter model GARCH (Tsay [8]).

2.4. Model Exponential Generized Autoregressive Conditional He-

teroscedasticity (EGARCH ). Model EGARCH mampu mengatasi masa-

lah keasimetrisan volatilitas. Model EGARCH (m,s) memiliki persamaan

lnσ2
t = α0 +

∑m
i=1 αi

(∣∣∣∣ at−i√
σ2
t−i

∣∣∣∣−√
2
π

)
+
∑m

i=1 γi
at−i√
σ2
t−i

+
∑s

j=1 βjlnσ
2
t−j,

dengan γi adalah parameter Leverage effect (Henry [2]).

2.5. Model Markov Switching ARCH (SWARCH ). Model SWARCH

merupakan gabungan model volatilitas ARCH dan Markov switching. Menu-

rut Hamilton dan Susmel [1], model SWARCH dapat dituliskan sebagai

rt = µst + at dengan at = σtϵt,

σ2
t,st = α0,st +

∑m
i=1 αi,sta

2
t−i,

dengan σ2
t,st adalah variansi residu pada suatu state.
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2.6. Smoothed Probability . Menurut Kuan [5], nilai smoothed probability

dirumuskan sebagai

P (St = i|FT ) =
∑3

j=1 P (St+1 = j|FT )P (St = i|St+1 = j, FT ).

Menurut Sopipan et al. [7], secara umum peramalan smoothed probability atau

ditentukan melalui peramalan pada waktu t+1 yang didasarkan pada smoothed

probability saat waktu ke t, dan dirumuskan sebagai

Pr(St+1 = i|FT ) = p1iPr(St = 1|FT ) + p2iPr(St = 2|FT ) + p3iPr(St = 3|FT ).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data impor, ekspor, dan cadangan devisa

mulai bulan Januari 1990 sampai bulan Desember 2015 yang diperoleh dari

International Financial Statistics (IFS ) CD-ROM yang diterbitkan oleh IMF

dan Bank Indonesia. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan

penelitian sebagai berikut.

(1) Membuat plot data kemudian melakukan uji kestasioneran data meng-

gunakan uji augmented Dickey Fuller (ADF ). Jika data tidak stasioner,

maka dilakukan transformasi log return.

(2) Membuat plot partial autocorrelation function (PACF ) dari data yang

telah ditransformasi, kemudian membentuk model AR dan dilanjut-

kan uji efek heteroskedastisitas pada residu model AR menggunakan

uji Lagrange multiplier.

(3) Membentuk model volatilitas dan melakukan uji diagnostik.

(4) Membentuk gabungan model volatilitas dan Markov switching dengan

menggunakan asumsi tiga state.

(5) Menghitung nilai smoothed probability dan nilai peramalan smoothed

probability untuk mendeteksi krisis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Plot Data. Gambar 1 merupakan plot data impor, ekspor dan cadangan

devisa.
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Gambar 1. (a)Plot Data Impor (b)Plot Data Ekspor (c)Plot Data Cadangan Devisa

3 2017

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pendeteksian Krisis Keuangan di Indonesia . . . V. R. A. Suwardi, Sugiyanto, dan S. Wibowo

Gambar 1 (a), (b), dan (c) menunjukkan bahwa data impor, ekspor,

dan cadangan devisa tidak stasioner. Untuk membuktikan dugaan tersebut,

dilakukan uji ADF dan didapatkan nilai probabilitas untuk impor, ekspor,

dan cadangan devisa sebesar 0.4763, 0.5987, dan 0.5622, karena lebih besar

dari α = 0.05 sehingga disimpulkan data tersebut tidak stasioner, kemudian

dibentuk transformasi data dan dilakukan uji ADF untuk data log return

impor, ekspor, dan cadangan devisa. Didapatkan nilai probabilitas untuk data

log retun impor eskpor, dan cadangan devisa sebesar 0.01 yang lebih kecil dari

α = 0.05 sehingga dapat disimpulkan data log return impor, ekspor, dan

cadangan devisa stasioner.

4.2. Pembentukan Model Autoregressive. Identifikasi model autoregres-

sive didasarkan pada plot PACF. Didapat model AR(2) untuk impor adalah

rt = −0.51262rt−1 − 0.19425rt−2,

model AR(2) untuk ekspor adalah

rt = −0.34686rt−1 − 0.11135rt−2,

dan model AR(1) untuk cadangan devisa adalah

rt = 0.18367rt−1.

Setelah didapatkan model AR untuk log return impor, ekspor, dan ca-

dangan devisa, selanjutnya dilakukan uji efek heteroskedastisitas untuk meng-

etahui ada atau tidaknya efek heteroskedastisitas di dalam residu model AR.

Uji efek heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Lagrange multiplier dan di-

dapatkan nilai probabilitas untuk impor, ekspor, dan cadangan devisa sebesar

0.00515, 0.00013, dan 0.00280 yang kurang dari α = 0.05 sehingga dapat di-

simpulkan terdapat efek heteroskedastisitas di dalam residu model AR.

4.3. Pembentukan Model ARCH . Parameter model volatilitas didasarkan

pada plot PACF residu kuadrat model AR untuk indikator impor, ekspor, dan

cadangan devisa. Diperoleh model ARCH (1) untuk impor adalah

σ2
t = 0.00951 + 0.28016a2t−1,

model ARCH (1) untuk ekspor adalah

σ2
t = 0.00554 + 0.21897a2t−1,

dan model ARCH (1) untuk cadangan devisa adalah

σ2
t = 8.79× 10−4 + 0.31200a2t−1.

Uji normalitas residu model volatilitas untuk impor, ekspor, dan cadang-

an devisa dapat dilakukan dengan uji Kolmogorov-Smirnov dan didapatkan

probabilitas untuk impor, ekpor, dan cadangan devisa sebesar 0.8, 0.999, dan

0.7161 yang lebih besar dari α = 0.05 artinya residu model volatilitas untuk
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impor, ekspor, dan cadangan devisa berdistribusi normal. Autokorelasi dalam

residu model volatilitas untuk ketiga indikator dapat diketahui menggunakan

uji Ljung-Box dan didapatkan nilai probabilitas sebesar 0.6178, 0.8869, dan

0.5549 yang lebih besar dari α = 0.05 sehingga disimpulkan bahwa tidak ter-

dapat autokorelasi dalam residu model ARCH (1). Uji efek heteroskedastisitas

untuk mengetahui ada atau tidaknya efek heteroskedastisitas residu model pa-

da data log return impor dapat diketahui menggunakan uji Lagrangemultiplier

dan didapatkan nilai probabilitas untuk impor, ekspor, dan cadangan devisa

sebesar 0.0819, 0.06562, dan 0.1526 yang lebih besar dari α = 0.05 sehingga

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat efek heteroskedastisitas pada residu

model ARCH (1).

4.4. Pembentukan Model SWARCH . Model volatilitas yang sesuai diga-

bungkan dengan model Markov switching tiga state untuk mengatasi perbe-

daan kondisi stabil, rawan krisis, dan krisis. Perubahan kondisi yang terjadi

pada model Markov switching dianggap sebagai suatu hasil variabel random

tak teramati yang biasa disebut dengan state, dimana state dibagi menjadi

state volatilitas rendah, sedang, dan tinggi (Tsay [8]). Matriks probabilitas

transisi untuk impor sebagai berikut

P1 =

 0.80193 0.35268 0.04753

0.17145 0.03838 0.53874

0.02662 0.60894 0.41373.

 .

Matriks probabilitas transisi P1 memperlihatkan bahwa probabilitas ber-

tahan pada state volatilitas rendah sebesar 0.80193. Probabilitas perubahan

state volatilitas rendah ke state volatilitas sedang sebesar 0.17145. Proba-

bilitas perubahan state volatilitas rendah ke state volatilitas tinggi sebesar

0.02662. Probabilitas perubahan state volatilitas sedang ke state volatilitas

rendah sebesar 0.35268. Probabilitas bertahan pada state volatilitas sedang

sebesar 0.03838. Probabilitas perubahan state volatilitas sedang ke state vo-

latilitas tinggi sebesar 0.60894. Probabilitas bertahan pada state volatilitas

tinggi sebesar 0.41373. Probabilitas perubahan state volatilitas tinggi ke state

volatilitas sedang sebesar 0.53874. Sedangkan probabilitas perubahan state

volatilitas tinggi ke state volatilitas rendah sebesar 0.04753, artinya keadaan

volatilitas tinggi sulit diatasi. Matriks probabilitas transisi untuk ekspor dan

cadangan devisa sebagai berikut

P2 =

 0.74722 0.24879 0.33305

0.07623 0.40629 0.22500

0.17655 0.34492 0.44195

 , P3 =

 0.81692 0.17125 0.00016

0.18302 0.78849 0.12864

0.00005 0.04026 0.87120

 ,

dengan P2 adalah matriks probabilitas transisi untuk ekspor dan P3 adalah

matriks probabilitas transisi untuk cadangan devisa. Hasil estimasi parameter
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model SWARCH (3,1) sebagai berikut

µ1,t =


0.01380, state 1,

0.03274, state 2,

−0.02745, state 3,

µ2,t =


0.02304, state 1,

0.00235, state 2,

−0.00763, state 3.

µ3,t =


0.007652, state 1,

0.0101023, state 2,

0.011286, state 3,

dengan µ1,t menunjukkan nilai rata-rata data log return indikator impor pada
state rendah sebesar 0.01380, state sedang sebesar 0.03274, dan untuk state
tinggi sebesar -0.02745, µ2,t menunjukkan nilai rata-rata data log return indi-
kator ekspor pada state rendah sebesar 0.02304, state sedang sebesar 0.00235,
dan untuk state tinggi sebesar -0.00763, sedangkan µ3,t menunjukkan nilai
rata-rata data log return indikator cadangan devisa pada state rendah sebesar
0.00765, state sedang sebesar 0.01010, dan untuk state tinggi sebesar 0.01129.

σ2
1,t =


0.00032 + 0.07618 a2t−1,

2.545× 10−5 + 0.03815 a2t−1,

0.00322 + 0.92093 a2t−1,

σ2
2,t =


0.00033 + 0.17475 a2t−1, state 1,

9.172× 10−6 + 0.55303 a2t−1, state 2,

0.00053 + 0.02937 a2t−1, state 3,

σ2
3,t =


4.690× 10−6 + 5.517× 10−5 a2t−1, state 1,

1.050× 10−6 + 0.00027 a2t−1, state 2,

5.060× 10−6 + 0.03092 a2t−1, state 3,

dengan σ2
1,t merupakan model volatilitas bersyarat dari SWARCH (3,1) untuk

impor, σ2
2,t merupakan model volatilitas bersyarat dari SWARCH (3,1) untuk

ekspor, dan σ2
3,t merupakan model volatilitas bersyarat dari SWARCH (3,1)

untuk cadangan devisa.

4.5. Nilai Smoothed Probability dan Nilai Peramalan Smoothed Pro-

bability . Dari model SWARCH (3,1) diperoleh nilai smoothed probability un-

tuk ketiga indikator. Gambar 2 (a), (b), dan (c) merupakan Plot smoothed

probability untuk impor, ekspor, dan cadangan devisa.
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Gambar 2. (a)Plot Smoothed Probability Impor (b)Plot Smoothed Probability Ekspor
(c)Plot Smoothed Probability Cadangan Devisa

Kondisi rawan krisis pada indikator impor dapat dilihat dari nilai smoo-

thed probability diantara 0.3 dan 0.7, pada indikator ekspor diantara 0.1 dan

0.3, sedangkan pada indikator cadangan devisa diantara 0.4 dan 0.6. Tabel
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1 menunjukkan perbandingan nilai peramalan dan aktual smoothed probabi-

lity untuk indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa pada bulan Januari

hingga Desember 2016.

Tabel 1. Nilai Peramalan dan Aktual Smoothed Probability

Impor Ekspor Cadangan Devisa
Peramalan Aktual Peramalan Aktual Peramalan Aktual
0.32069 0.11107 0.30524 0.14213 0.10046 0.10927
0.27961 0.02248 0.30628 0.08108 0.11729 0.06282
0.28614 0.05838 0.29440 0.12273 0.12735 0.11582
0.27690 0.15785 0.28726 0.10875 0.13331 0.18135
0.27629 0.25092 0.28375 0.09313 0.13678 0.00208
0.27368 0.22348 0.28211 0.12948 0.13874 0.13847
0.27285 0.00005 0.28135 0.12169 0.13981 0.24736
0.27195 0.04891 0.28100 0.11766 0.14033 0.15870
0.27150 0.25007 0.28084 0.16718 0.14055 0.15682
0.27115 0.27255 0.28077 0.12397 0.14059 0.38381
0.27094 0.28535 0.28072 0.18888 0.14054 0.02878
0.27079 0.29112 0.28072 0.14889 0.14044 0.00325

Tabel 1 menunjukkan nilai peramalan smoothed probability tidak berbeda

jauh dengan nilai aktual smoothed probability sehingga model SWARCH (3,1)

pada indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa dapat digunakan untuk

mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. Tabel 2 merupakan nilai peramalan

smoothed probability untuk indikator impor, ekspor, dan cadangan devisa pada

Januari hingga Desember 2017.

Tabel 2. Nilai Peramalan Smoothed Probability Indikator Impor, Ekspor, dan Ca-
dangan Devisa

Periode
Peramalan Smoothed Probability

Impor Ekspor Cadangan Devisa
Januari 2017 0.25860 0.21596 0.14850
Februari 2017 0.25973 0.21308 0.24030
Maret 2017 0.25216 0.20558 0.29831
April 2017 0.25075 0.20107 0.33495
Mei 2017 0.24862 0.19885 0.35808
Juni 2017 0.24781 0.19784 0.37268
Juli 2017 0.24712 0.19738 0.38188

Agustus 2017 0.24677 0.19718 0.38768
September 2017 0.24653 0.19709 0.39132
Oktober 2017 0.24639 0.19709 0.39361
November 2017 0.24631 0.19703 0.39503
Desember 2017 0.24625 0.19702 0.39592

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai peramalan smoothed probability pada

Januari hingga Desember 2017 untuk indikator impor berada di bawah 0.3,

7 2017

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Pendeteksian Krisis Keuangan di Indonesia . . . V. R. A. Suwardi, Sugiyanto, dan S. Wibowo

untuk indikator ekspor diantara 0.1 dan 0.3, serta untuk indikator cadangan

devisa kurang dari 0.4 sehingga berdasarkan indikator impor dan cadangan

devisa dideteksi Indonesia tidak mengalami krisis keuangan sedangkan ber-

dasarkan indikator ekspor Indonesia dideteksi mengalami rawan krisis pada

Januari hingga Desember 2017.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh simpulan sebagai berikut.

(1) Gabungan model volatilitas dan Markov switching yang sesuai untuk

mendeteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan indikator impor,

ekspor, dan cadangan devisa adalah SWARCH (3,1).

(2) Berdasarkan indikator impor dan cadangan devisa, Indonesia dideteksi

tidak mengalami krisis keuangan sedangkan berdasarkan indikator eks-

por, Indonesia dideteksi mengalami rawan krisis keuangan pada tahun

2017.
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