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ABSTRAK. Krisis keuangan terparah Indonesia terjadi pada pertengahan 
tahun 1997. Untuk mencegah terjadinya krisis kembali, diperlukan suatu 
sistem pendeteksian krisis keuangan. Beberapa indikator yang dapat 
digunakan dalam mendeteksi krisis keuangan, diantaranya nilai tukar riil 
dan IHSG. Data nilai tukar riil dan IHSG bulan Januari 1990 sampai 
dengan November 2016 memiliki efek heteroskedastisitas dan perubahan 
kondisi, sehingga dimodelkan dengan SWARCH tiga state. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan kondisi indikator nilai tukar riil 
dan IHSG dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. Dari hasil 
yang diperoleh, pada tahun 2017 Indonesia tidak mengalami krisis 
keuangan dan tidak terdapat hubungan kondisi. 
Kata Kunci : krisis, nilai tukar riil, IHSG, SWARCH, tiga state 

 

1. PENDAHULUAN 

Frankel dan Rose [4] mendefinisikan krisis keuangan sebagai perubahan 

nilai tukar nominal melebihi 25% dalam satu tahun. Menurut Lestano et al. [9], 

krisis keuangan terdiri dari 3 bagian yaitu krisis mata uang (currency crisis), krisis 

perbankan (banking crisis), dan krisis hutang (debt crisis). Krisis keuangan terparah 

di Indonesia terjadi pada pertengahan tahun 1997. Nilai tukar rupiah merosot 

sangat tajam terhadap dollar Amerika Serikat. Krisis kembali terjadi pada tahun 

2008 yang disebabkan oleh krisis subprime mortgage yang melanda Amerika 

Serikat. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi dua kali krisis keuangan 

terparah di Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem untuk mendeteksi 

terjadinya krisis keuangan. Menurut Kaminsky et al. [7], indikator nilai tukar riil 

dan harga saham dapat digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan. Dalam 

penelitian ini digunakan data indeks harga saham gabungan (IHSG) yang 

mewakili harga saham-saham di Indonesia. 

Data bulanan nilai tukar riil dan IHSG merupakan data runtun waktu 

karena dikumpulkan, dicatat dan diamati berdasarkan urutan waktu. Data 

mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu mengindikasikan data tidak stasioner. 

Untuk mengatasi data yang tidak stasioner agar menjadi stasioner akan dilakukan 

transformasi log return. Model autoregressive moving average (ARMA) digunakan 

untuk data yang bersifat stasioner. Asumsi yang harus dipenuhi adalah variansi 
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yang konstan (homoskedastisitas). Namun data nilai tukar riil dan IHSG memiliki 

variansi yang tidak konstan (heteroskedastisitas) sehingga asumsi homoske-

dastisitas tidak terpenuhi. Beberapa peneliti yang menggunakan model volatilitas 

untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas, diantaranya Engle [2] meng-

gunakan model autoregressive conditional heteroscedasticity (ARCH) kemudian 

Epaphra [3] menggunakan perluasan dari model ARCH yaitu model generalized 

ARCH (GARCH) dan model exponential GARCH (EGARCH). Data runtun waktu 

finansial juga dapat mengalami perubahan kondisi yang disebabkan krisis 

keuangan, bencana alam atau perubahan kebijakan. Model volatilitas tidak dapat 

menjelaskan masalah perubahan kondisi tersebut sehingga diperlukan model lain. 

Medhioub [10] menggunakan model Markov Switching untuk menjelaskan data 

runtun waktu yang mengalami perubahan kondisi. Namun model Markov 

Switching hanya dapat menjelaskan masalah perubahan kondisi tetapi tidak dapat 

menjelaskan volatilitas data. Beberapa peneliti kemudian menggabungkan model 

volatilitas dan Markov Switching diantaranya, Canarella et al. [1] menggabungkan 

model volatilitas ARCH dengan Markov Switching yang biasa dikenal dengan 

Markov Switching ARCH (SWARCH), Sugiyanto et al. [12] menggunakan model 

SWARCH untuk mendeteksi krisis keuangan di Indonesia berdasarkan Indikator 

Impor dan Ekspor, Sopipan et al. [11] menggabungkan model volatilitas GARCH 

dengan Markov Switching, dan Henry [5] menggabungkan model volatilitas 

EGARCH dengan Markov Switching. 

Berdasarkan latar belakang, pada penelitian ini akan dilakukan 

pendeteksian krisis keuangan di Indonesia menggunakan gabungan model 

volatilitas dan Markov Switching berdasarkan indikator nilai tukar riil dan IHSG. 

Selain itu, juga menentukan hubungan kondisi indikator nilai tukar riil dan IHSG. 

2. LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisikan tentang model rata-rata, model volatilitas, 

gabungan model volatilitas dan Markov Switching, serta rumus untuk mendeteksi 

krisis keuangan. Dalam penelitian ini model rata-rata yang digunakan yaitu model 

ARMA. Model volatilitas diantaranya model ARCH, model GARCH, dan model 

EGARCH. Gabungan model volatilitas dan Markov Switching diantaranya model 

SWARCH, model MS-GARCH, dan model MS-EGARCH. Nilai smoothed probability 

digunakan untuk mendeteksi dan meramalkan kondisi krisis keuangan. 

2.1. Model ARMA. Model 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) dapat dituliskan sebagai 
𝑟𝑡 = 𝜙0 + 𝜙1𝑟𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑟𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞, 
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dimana 𝑟𝑡 adalah log return pada waktu ke-t, 𝑎𝑡 adalah residu pada waktu ke-t, 
𝜙1, … , 𝜙𝑝 adalah parameter model 𝐴𝑅(𝑝), dan 𝜃1, … , 𝜃𝑞 adalah parameter model 

𝑀𝐴(𝑞) (Tsay [13]). 

2.2. Model ARCH. Menurut Engle [2], model ARCH orde 𝑚 dapat dituliskan 
sebagai 

𝑎𝑡 = 𝜎𝑡𝜖𝑡, untuk 𝜖𝑡~𝑁(0,1) dan 𝑎𝑡|𝜓𝑡−1~𝑁(0, 𝜎𝑡
2), 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑎𝑡−1

2 + ⋯ + 𝛼𝑚𝑎𝑡−𝑚
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑎𝑡−𝑖

2𝑚
𝑖=0 , 

dengan 𝛼0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0 untuk 𝑖 > 0, 𝜎𝑡
2 adalah variansi bersyarat dari residu pada 

waktu ke-𝑡, dan 𝜓𝑡−1 adalah himpunan semua informasi pada periode 𝑡 − 1. 

2.3. Model GARCH. Model 𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑚, 𝑠) dapat dituliskan sebagai 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑎𝑡−𝑖

2𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗𝜎𝑡−𝑗

2𝑠
𝑗=1 , 

dengan 𝑚, 𝑠 adalah orde dari proses GARCH (Epaphra [3]). 

2.4. Model EGARCH. Model 𝐸𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑟, 𝑠) dapat dituliskan sebagai 

ln 𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 (|

𝑎𝑡−𝑖

√𝜎𝑡−𝑖
2

| − √
2

𝜋
) + ∑ 𝛽𝑖

𝑎𝑡−𝑖

√𝜎𝑡−𝑖
2

𝑟
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑗

𝑠
𝑗=1 ln 𝜎𝑡−𝑗

2𝑟
𝑖=1 , 

dengan 𝑟, 𝑠 adalah orde dari proses EGARCH (Epaphra [3]). 

2.5. Model SWARCH. Model SWARCH state 𝑘 dan orde 𝑚 adalah 
𝑟𝑡 = 𝜇𝑠𝑡

+ 𝑎𝑡,           (2.1) 

𝑎𝑡 = 𝜎𝑡𝜖𝑡 untuk 𝜖𝑡~𝑁(0,1) dan  𝑎𝑡|𝜃𝑡−1~𝑁(0, 𝜎𝑡
2), 

𝜎𝑡,𝑠𝑡

2 = 𝛼0,𝑠𝑡
+ 𝛼1,𝑠𝑡

𝑎𝑡−1
2 + ⋯ + 𝛼𝑚,𝑠𝑡

𝑎𝑡−𝑚
2 = 𝛼0,𝑠𝑡

+ ∑ 𝛼𝑖,𝑠𝑡
𝑎𝑡−𝑖

2𝑚
𝑖=0 ,       (2.2) 

dengan 𝜖𝑡~𝑁(0,1) dan 𝑎𝑡|𝜃𝑡−1~𝑁(0, 𝜎𝑡
2). Persamaan (4.1) dan (4.2) dikatakan 

sebagai proses SWARCH dengan state 𝑘 dan orde 𝑚 (Canarella et al. [1]). 

2.6. Model MS-GARCH. Menurut Sopipan et al. [11], model MS-GARCH dapat 
dituliskan sebagai 

𝜎𝑡,𝑠𝑡

2 = 𝛼0,𝑠𝑡
+ ∑ 𝛼𝑖,𝑠𝑡

𝑎𝑡−𝑖
2 + ∑ 𝛽𝑗,𝑠𝑡

𝜎𝑡−𝑗
2𝑞

𝑗=1
𝑝
𝑖=1 . 

2.7. Model MS-EGARCH. Menurut Henry [5], model MS-EGARCH dapat 
dituliskan sebagai 

ln 𝜎𝑡,𝑠𝑡

2 = 𝛼0,𝑠𝑡
+ ∑ 𝛼𝑖,𝑠𝑡

(|
𝑎𝑡−𝑖

√𝜎𝑡−𝑖
2

| − √
2

𝜋
) + ∑ 𝛽𝑖,𝑠𝑡

𝑎𝑡−𝑖

√𝜎𝑡−𝑖
2

𝑟
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑗,𝑠𝑡

𝑠
𝑗=1 ln 𝜎𝑡−𝑗

2𝑟
𝑖=1 . 

2.8. Smoothed Probability. Smoothed probability adalah probabilitas suatu state 
pada waktu ke-𝑡 berdasarkan seluruh data pengamatan. Menurut Kim dan Nelson 
[8], rumus smoothed probability yaitu 

Pr[𝑆𝑡 = 𝑗|𝜓𝑇] = ∑ Pr [𝑆𝑡 = 𝑗, 𝑆𝑡+1 = 𝑘|𝜓𝑇]𝑀
𝑘=1 , 

dengan 𝜓𝑇 adalah himpunan 𝑟𝑡 dari waktu lampau sampai waktu ke- 𝑡. Dikatakan 
krisis jika nilai smoothed probability lebih dari 0,6 (Hermosillo dan Hesse [6]). 

2.9. Peramalan Kondisi Krisis Keuangan. Peramalan nilai smoothed probability 
digunakan untuk meramalkan kondisi krisis keuangan pada periode selanjutnya. 
Menurut Sopipan et al. [11], peramalan kondisi krisis keuangan dapat dihitung 
menggunakan rumus sebagai berikut. 

Pr[𝑆𝑡 = 𝑗|𝜓𝑇] = ∑ 𝑝𝑖𝑗
3
𝑖=1 Pr[𝑆𝑡−1 = 𝑖|𝜓𝑇−1], 
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dengan 𝑝𝑖𝑗 adalah probabilitas transisi dari state 𝑖 ke state 𝑗 dan Pr[𝑆𝑡−1 = 𝑖|𝜓𝑇−1] 

adalah smoothed probability pada state 𝑖 pada waktu ke-(𝑡-1). 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

menggunakan data bulanan tahun Januari 1990 sampai November 2016 yang 

diperoleh dari Bank of International Settlement (BIS) dan Bank Indonesia. Langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Membuat plot data dan melakukan uji kestasioneran data. 

2. Membuat model ARMA dan melakukan uji efek heteroskedastisitas. 

3. Membentuk dan mengidentifikasi model volatilitas jika terdapat efek 

heteroskedastisitas pada residu model ARMA. 

4. Membentuk gabungan model volatilitas dan Markov Switching. 

5. Melakukan pendeteksian krisis keuangan dan meramalkan kondisi krisis 

untuk 12 periode selanjutnya. 

6. Menentukan hubungan kondisi indikator nilai tukar riil dan IHSG dalam 

mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Plot Data. Plot data nilai tukar riil dan IHSG dapat dilihat pada Gambar 1 
dan Gambar 2. 

 
Gambar 1. Plot Data Nilai Tukar Riil 

 
Gambar 2. Plot Data IHSG 

 Plot data pada Gambar 1 dan Gambar 2 memperlihatkan bahwa data 
berfluktuasi dari waktu ke waktu yang mengindikasikan data tidak stasioner 
terhadap rata-rata maupun variansi. Sehingga perlu dilakukan transformasi data 
menggunakan log return. 
4.2. Plot Log Return. Plot log return nilai tukar riil dan IHSG dapat dilihat pada 
Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Gambar 3. Plot Log Return Nilai Tukar 

Riil 

 
Gambar 4. Plot Log Return IHSG 

Plot log return pada Gambar 3 dan Gambar 4 memperlihatkan bahwa data telah 
stasioner terhadap rata-rata tetapi tidak terhadap variansi. Kestasioneran log 
return dapat dibuktikan berdasarkan nilai probablitias dari uji ADF sebesar 0,0000 
yang lebih kecil dari 𝛼 = 0,05. Setelah data stasioner maka dapat dimodelkan 
dengan model ARMA. 

4.3. Pembentukan Model ARMA. Berdasarkan hasil estimasi parameter model 
ARMA diperoleh model yang sesuai yaitu ARMA(1,0) dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Model ARMA yang sesuai 

Model untuk data nilai tukar riil Model untuk data IHSG 

𝑟𝑡 = 0,011917 + 0,333581𝑟𝑡−1 + 𝑎𝑡 𝑟𝑡 = 0,215171𝑟𝑡−1 + 𝑎𝑡 

Pada penelitian ini, model ARMA digunakan sebagai model rata-rata 
bersyarat. Berdasarkan hasil uji pengali Lagrange, diperoleh nilai probabilitas 
yang lebih kecil dari 𝛼 = 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residu model ARMA 
mengandung efek heteroskedastisitas, selanjutnya akan digunakan model ARCH. 

4.4. Pembentukan Model ARCH. Hasil estimasi parameter model ARCH 
diperoleh model yang sesuai untuk data nilai tukar riil yaitu ARCH(2) yang dapat 
dituliskan sebagai 

𝜎𝑡
2 = 0,000090 + 1,421214𝑎𝑡−1

2 + 0,919203𝑎𝑡−2
2  

dan untuk data IHSG yaitu ARCH(1) yang dapat dituliskan sebagai 

𝜎𝑡
2 = 0,005089 + 0,184408𝑎𝑡−1

2 . 
Orde model ARCH yang diperoleh kecil dan hasil estimasi parameter 

model GARCH(1,1) tidak signifikan sehingga model GARCH dan EGARCH tidak 
dapat digunakan. Oleh karena itu, model ARCH akan digunakan sebagai model 
variansi bersyarat. Selanjutnya dilakukan uji diagnostik pada residu model ARCH 
untuk data nilai tukar riil dan IHSG. Berdasarkan uji Ljung-Box diperoleh nilai 
probabilitas lebih dari 𝛼 = 0,05 artinya residu model ARCH tidak mengandung 
autokorelasi. Dari hasil uji pengali Lagrange diperoleh nilai probabilitas sebesar 
0,1364 untuk data nilai tukar riil dan 0,1270 untuk data IHSG yang lebih besar dari 
𝛼 = 0,05 artinya residu model ARCH tidak mengandung efek heteroskedastisitas. 
Kemudian dari uji Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai probabilitas yang lebih 
besar dari 𝛼 = 0,05 artinya residu model ARCH berdistribusi normal. 

Model ARCH hanya dapat menjelaskan pergerakan volatilitas data tetapi 
tidak dapat menjelaskan perubahan kondisi. Selanjutnya akan digunakan 
gabungan model ARCH dan Markov Switching. 
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4.5. Pembentukan Model SWARCH. Pada model Markov Switching, peru-
bahan kondisi merupakan suatu variabel tak teramati yang biasa disebut dengan 
state. Perubahan state yang terjadi dapat disajikan dalam bentuk matriks pro-
babilitas transisi. Matriks probabilitas transisi untuk data nilai tukar riil dapat 
dituliskan dengan 𝑃1 sebagai berikut. 

𝑃1 = (
0,43245835 0,44900811 0,42181095
0,43245835 0,44900811 0,42181095
0,13508331 0,10198379 0,15637810

). 

Berdasarkan matriks probabilitas transisi 𝑃1 diperoleh probabilitas untuk bertahan 
pada volatilitas rendah sebesar 0,43245835, probabilitas perubahan state dari 
volatilitas rendah ke sedang sebesar 0,43245835, probabilitas perubahan state dari 
volatilitas rendah ke tinggi sebesar 0,13508331, probabilitas perubahan state dari 
volatilitas sedang ke rendah sebesar 0,44900811, probabilitas untuk bertahan pada 
volatilitas sedang sebesar 0,44900811, probabilitas perubahan state dari volatilitas 
sedang ke tinggi sebesar 0,10198379, probabilitas perubahan state dari volatilitas 
tinggi ke rendah sebesar 0,42181095, probabilitas perubahan state dari volatilitas 
tinggi ke sedang sebesar 0,42181095, dan probabilitas untuk bertahan pada 
volatilitas tinggi sebesar 0,15637810. Model SWARCH(3,2) dengan model rata-rata 
bersyarat untuk data nilai tukar riil adalah 

𝜇𝑡1
= {

0,00003310 , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1
 0,00004587 , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2 
0,00002059 , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 3

, 

dan model variansi bersyarat adalah 

𝜎𝑡1

2 = {

0,00001860 + 0,88676089𝑎𝑡−1
2 + 0,47901170𝑎𝑡−2

2  , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1

0,00001860 + 3,78437110𝑎𝑡−1
2 + 2,04424673𝑎𝑡−2

2  , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2

0,00001860 + 0,01352534𝑎𝑡−1
2 + 0,00730613𝑎𝑡−2

2  , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 3

. 

Matriks probabilitas transisi untuk data IHSG dapat dituliskan dengan 𝑃2 
sebagai berikut. 

𝑃2 = (
0,49988206 0,44230131 0,00725716
0,49988206 0,44230131 0,00725716
0,00023588 0,11539738 0,98548567

). 

Penjelasan matriks probabilitas transisi 𝑃1 berlaku juga untuk matriks probabilitas 
transisi 𝑃2. Model SWARCH(3,1) dengan model rata-rata bersyarat untuk data 
IHSG adalah 

𝜇𝑡2
= {

−0,00010419 , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1
   0,00000032 , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2
   0,00004182 , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 3

, 

dan model variansi bersyaratnya adalah 

𝜎𝑡2

2 = {

0,02537990 + 0,00000012𝑎𝑡−1
2  , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1

0,02537990 + 0,00000038𝑎𝑡−1
2  , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2

0,02537990 + 0,00000015𝑎𝑡−1
2  , untuk 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 3

. 

4.6. Smoothed Probability. Nilai smoothed probability untuk data nilai tukar riil 
dan IHSG dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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Gambar 5. Plot Smoothed Probability Nilai 

Tukar Riil 

 
Gambar 6. Plot Smoothed Probability IHSG

Dari Gambar 5 dan Gambar 6 terlihat bahwa terdapat 19 data nilai tukar 
riil dan 3 data IHSG yang mempunyai nilai smoothed probability lebih dari 0,6. Hal 
tersebut mengindikasikan terjadinya krisis. 

4.7. Peramalan. Hasil peramalan nilai smoothed probability nilai tukar riil dan 
IHSG periode Desember 2016 sampai November 2017 dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Peramalan nilai smoothed probability 

Periode 
Peramalan Aktual 

Nilai Tukar Riil IHSG Nilai Tukar Riil IHSG 

Desember 2016 0,1169 0,0168 0,0004 0,0348 
Januari 2017 0,1229 0,0229 0,0002 0,0341 
Februari 2017 0,1231 0,0285 0,0002 0,0331 
Maret 2017 0,1232 0,0337 0,0001 0,0325 
April 2017 0,1232 0,0385   
Mei 2017 0,1232 0,0429   
Juni 2017 0,1232 0,0471   
Juli 2017 0,1232 0,0509   
Agustus 2017 0,1232 0,0545   
September 2017 0,1232 0,0578   
Oktober 2017 0,1232 0,0609   
November 2017 0,1232 0,0637   

 Nilai aktual smoothed probability data nilai tukar riil dan IHSG yang 
ditampilkan pada Tabel 2 hanya sampai bulan Maret 2017 karena data hanya 
tersedia sampai bulan Maret 2017. Pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa nilai 
peramalan smoothed probability mendekari nilai aktual smoothed probability. 

4.8. Hubungan Kondisi Indikator Nilai Tukar Riil dan IHSG. Untuk 
mengetahui hubungan kondisi indikator nilai tukar riil dan IHSG digunakan uji 
chi square untuk independensi. Diperoleh nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0,066 yang lebih dari 
𝛼 = 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara 
indikator nilai tukar riil dan IHSG dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. 

5. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. 

(1) Model yang sesuai untuk data nilai tukar riil adalah SWARCH(3,2) dan 
untuk data IHSG adalah SWARCH(3,1). 

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



Hubungan Kondisi Indikator Nilai Tukar …           R. Oktaviani, Sugiyanto, Y. Susanti 

8 
 

(2) Berdasarkan model SWARCH(3,2) untuk data nilai tukar riil dan model 
SWARCH(3,1) untuk data IHSG, pada periode Desember 2016 sampai 
dengan April 2017 Indonesia tidak mengalami krisis keuangan. 

(3) Tidak terdapat hubungan kondisi antara indikator nilai tukar riil dan IHSG 
dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. 
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