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ABSTRAK. Indonesia mengalami krisis keuangan paling parah pada tahun 

1997. Akibat dari krisis tersebut, diperlukan sistem pendeteksian krisis 

keuangan. Krisis keuangan dapat dideteksi berdasarkan beberapa indikator, 

antara lain suku bunga deposit dan nilai tukar dollar terhadap rupiah yang dapat 

dimodelkan menggunakan SWARCH empat state dan tiga state. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa model SWARCH(4,1) dan SWARCH(3,1) 

mampu mendeteksi krisis keuangan yang terjadi di Indonesia serta terdapat 

hubungan kondisi indikator dalam mendeteksi krisis. Hasil pendeteksian 

diperoleh bahwa pada tahun 2016-2017 Indonesia tidak terjadi krisis keuangan. 

Kata kunci : krisis, suku bunga deposit, nilai tukar dollar terhadap rupiah, 

SWARCH. 

 

1. PENDAHULUAN 

Setiap negara mempunyai berbagai fenomena ekonomi yang memiliki dampak yang 

luas terhadap makroekonomi. Salah satu diantara fenomena ekonomi adalah tingkat suku 

bunga yang menentukan nilai tukar mata uang suatu negara. Semakin rendah suku bunga 

suatu mata uang, akan semakin rendah pula permintaan akan mata uang negara tersebut. Jika 

dalam jangka panjang Bank Central selalu menurunkan suku bunga maka trend nilai tukar 

mata uang negara tersebut terhadap negara lain akan cenderung menurun. Menurunnya nilai 

tukar mata uang suatu negara dapat mengindikasikan adanya krisis di negara tersebut. 

Indonesia pernah mengalami krisis terparah yang terjadi pada pertengahan bulan Juli tahun 

1997. Akibat krisis keuangan tersebut, International Monetary Fund (IMF) menganggap 

perlu diadakan sistem pendeteksian krisis keuangan.  

Hamilton dan Susmel [5] memperkenalkan suatu model yang dapat menjelaskan 

perubahan state dan menggambarkan volatilitas data dengan baik, yaitu dengan 

menggabungkan model volatilitas Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) 

dengan model Markov switching yang kemudian dikenal dengan model Markov switching 

ARCH (SWARCH). Model SWARCH telah diterapkan oleh beberapa peneliti, misalnya 

Chang et al. [2] menggunakan model SWARCH dengan asumsi tiga state. Hasil peneliti 

tersebut menunjukkan bahwa model SWARCH(3,2) dapat mengidentifikasi krisis pada pasar 

saham dan krisis nilai tukar Won Korea per Dollar Amerika Serikat. 

Penelitian ini menentukan model yang sesuai untuk pergerakan indikator suku bunga 

deposit dan nilai tukar dollar terhadap rupiah. Model tersebut dapat digunakan untuk 
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mendeteksi dini krisis keuangan pada tahun 2016 sampai 2017. Selanjutnya ditentukan 

hubungan kondisi indikator dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. 

2. MODEL ARMA 

Menurut Tsay [11], model ARMA (p,q) dapat ditulis sebagai berikut 

𝑟𝑡 = ∅0 + ∅1𝑟𝑡−1 + ⋯ + ∅𝑝𝑟𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 − 𝜃1𝑎𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 

dimana 𝑟𝑡 adalah return pada waktu ke-t, 𝑎𝑡 adalah residu pada waktu ke-t, ∅1 … ∅𝑝 adalah 

parameter model AR(p) dan 𝜃1 … 𝜃𝑝 adalah parameter model MA(q). 

3. MODEL ARCH 

Menurut Engle [3], model ARCH orde m memiliki bentuk umum 

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, 𝑎𝑡 adalah residu model ARMA, 𝜎𝑡
2 adalah variansi 

bersyarat dari residu pada waktu ke-t dan 𝜓𝑡−1 adalah himpunan semua informasi pada 

periode (𝑡 − 1). 

4. MODEL GARCH 

Menurut Bollerslev [1], model GARCH(m,s) dapat ditulis sebagai berikut 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑎𝑡−𝑖

2𝑚
𝑖=0 + ∑ 𝛽𝑗

𝑠
=1𝑗 𝑎𝑡−𝑗

2 , 

dengan m,s adalah orde dari proses GARCH. 

5. MODEL EGARCH 

Menurut Nelson [8], model EGARCH (r,s) dapat dituliskan sebagai 

ln 𝜎𝑡
2 = 𝛼0 ∑ 𝛼𝑖 (|

𝑎𝑡−𝑖

√ 𝜎𝑡−𝑖
2

| − √
2

𝑛
)𝑟

𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖
𝑎𝑡−𝑖

√ 𝜎𝑡−𝑖
2

𝑟
𝑖=1 + ∑ 𝛾𝑗

𝑠
𝑗=1 ln  𝜎𝑡−𝑗

2 , 

dimana r,s adalah orde dari proses EGARCH. 

6. Analisis Cluster 

Analisis cluster merupakan salah satu teknik yang mempunyai tujuan utama 

mengelompokkan objek-objek pengamatan. Menggunakan metode ward’s yang didasarkan 

pada sum square of error (SSE) 

𝑆𝑆𝐸𝑢𝑣 = ∑ (𝑋𝑖 − �̅�𝑢𝑣)′(𝑋𝑖 − �̅�𝑢𝑣)
𝑛𝑢𝑣
𝑖=1 , 

dimana 𝑋𝑖 nilai objek ke-𝑖, 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛, 𝑋 ̅ rata-rata nilai objek dalam cluster, 𝑛 

banyaknya objek, 𝑛𝑈  banyaknya titik pada cluster 𝑈, 𝑛𝑉 banyaknya titik pada cluster 𝑈 dan 

𝑉, 𝑛𝑈𝑉  banyaknya titik pada cluster 𝑈𝑉, dengan �̅�𝑢𝑣 =
𝑛𝑈�̅�𝑢+𝑛𝑉�̅�𝑣

𝑛𝑈+𝑛𝑉
 (Rencher[9].  

7. MODEL SWARCH 

Menurut Hamilton dan Susmel [5], model SWARCH dapat ditulis sebagai 
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𝑟𝑡 = 𝜇𝑠𝑡
+ 𝑎𝑡, 

𝑎𝑡 = 𝜎𝑡𝜖𝑡 dengan 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=1 , 

dengan 𝜎𝑡,𝑠𝑡
2  dikatakan sebagai proses SWARCH  dengan state 𝑘 dan orde 𝑚, serta dapat 

dinotasikan sebagai 𝑎𝑡~𝑆𝑊𝐴𝑅𝐶𝐻(𝑘, 𝑚). 

8. SMOOTHED PROBABILITY 

Smoothed probability adalah probabilitas suatu state pada periode ke-t berdasarkan 

semua data pengamatan, dimana rumus dari smoothed probability ini adalah sebagai berikut 

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

dimana 𝜓𝑇 adalah suatu himpunan 𝑟𝑡 dari waktu lampau sampai waktu ke-t (Kim dan Nelson 

[7]). 

9. PENDETEKSIAN KRISIS 

Menurut Sopipan et al. [10], peramalan kondisi krisis keuangan dapat dituliskan 

sebagai 

Pr[𝑆𝑡 = 𝑗|𝜓𝑇] = ∑ 𝑝𝑖𝑗 ∗ Pr[𝑆𝑡−1 = 𝑖|𝜓𝑇−1]3
𝑖=1 , 

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

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

10. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan 

menggunakan data bulanan suku bunga deposit dan nilai tukar dollar terhadap rupiah pada 

Januari 1990 sampai November 2016 yang diperoleh dari Bank Indonesia. Adapun langkah-

langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Membuat plot data kemudian menguji kestasioneran data.  

2. Membuat model ARMA dan menguji efek heteroskedastisitas. 

3. Membentuk dan mengidentifikasi model volatilitas jika terdapat efek heteroskedastisitas 

residu model ARMA. 

4. Melakukan clustering dan menentukan jumlah cluster terbaik. 

5. Membentuk model gabungan dari model volatilitas dan markov switching. 

6. Menghitung nilai smoothed probability untuk mendeteksi krisis. 

7. Meramalkan kondisi krisis untuk satu tahun ke depan. 

8. Menentukan hubungan kondisi antar indikator dalam mendeteksi krisis keuangan di 

Indonesia.  
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12. HASIL DAN PEMBAHASAN 

12.1 Plot Data. Plot data bulanan suku bunga deposit dan nilai tukar dollar terhadap 

rupiah yang diambil dari Januari 1990 sampai September 2016 dapat dilihat pada Gambar 1 

dan Gambar 2. 

  

   Gambar 1. Plot Data Suku Bunga Deposit         Gambar 2. Plot Data Nilai Tukar USD 

Berdasarkan Gambar 1 dan 2 dapat dilihat bahwa data berfluktuasi dari waktu ke 

waktu yang menunjukkan bahwa data tidak stasioner sehingga perlu dilakukan transformasi 

data menggunakan return. 

12.2 Kestasioneran Data Return. Dapat dibuktikan dengan nilai probabilitas uji Philip 

Pheron sebesar 0,0000 yang lebih kecil dari  𝛼 = 0.05 yang berarti return data sudah 

stasioner, maka dapat dimodelkan menggunakan model ARMA. 

12.3 Pembentukan Model ARMA. Hasil estimasi parameter model ARMA berdasarkan 

plot ACF dan PACF didapatkan model yang paling sesuai adalah model ARMA(1,0) yang 

dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Model ARMA Paling Sesuai 

Model untuk suku bunga deposit 𝑟𝑡 = 0.543375𝑟t−1 + 𝑎t 

Model untuk nilai tukar dollar terhadap rupiah 𝑟𝑡 = 0.123921𝑟t−1 + 𝑎t 

Selanjutnya akan di cek apakah model ARMA mengandung heteroskedastisitas  data 

menggunakan uji pengali Lagrange diperoleh nilai probabilitas 0,0000 dan 0.0001 yang lebih 

kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residu model ARMA mengandung efek 

heteroskedastisitas sehingga akan digunakan model ARCH.  

12.4 Pembentukan Model ARCH. Hasil estimasi parameter model ARCH untuk 

indikator suku bunga deposit dan nilai tukar dollar terhadap rupiah diperoleh model 

ARCH(1) adalah model paling sesuai yang dapat dituliskan sebagai berikut 

Tabel 2 Model ARCH Paling Sesuai 

ARCH(1) Deposit 𝜎𝑡
2 = 0.001926 + 0.517468𝑎2

𝑡−1 

ARCH(1) USD 𝜎𝑡
2 = 0.000112 + 4.025656𝑎2

𝑡−1 
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Orde model ARCH yang diperoleh kecil (sama dengan 1) dan nilai estimasi parameter 

model GARCH sebesar 0.1284 untuk suku bunga deposit dan 0.0787 untuk nilai tukar dollar 

terhadap rupiah yang lebih besar dari 0.05 berarti tidak signifikan sehingga model GARCH 

dan EGARCH tidak dapat digunakan.  

Selanjutnya dilakukan uji kelayakan model ARCH menggunakan uji diagnostik pada 

residu model ARCH(1) yaitu uji non autokorelasi, uji non heteroskedastisitas, dan uji 

normalitas. Berdasarkan uji Ljung-Box diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.1256 dan 

0.4047 lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa residu model tidak mengandung 

autokorelasi. Hasil dari uji pengali Lagrange diperoleh bahwa probabilitas untuk data suku 

bunga deposit sebesar 0.9269 dan untuk data nilai tukar dollar terhadap rupiah sebesar 

0.9428 yang lebih besar dari 0.05 artinya 𝐻0 tidak ditolak sehingga tidak terdapat efek 

heteroskedastisitas dalam residu model ARCH(1). Kemudian dari uji Kolmogorov Smirnov 

diperoleh bahwa probabilitas sebesar 1 yang lebih besar dari 0.05 artinya 𝐻0 tidak ditolak 

sehingga residu model ARCH(1) diatas berdistribusi normal.  

Model ARCH  hanya bisa menjelaskan volatilitas sehingga dalam permasalahan krisis 

dan tidak krisis sangat memungkinkan terjadinya pengklasteran terhadap volatilitas untuk 

menentukan jumlah state. 

12.4  Analisis Cluster. Analisis cluster menggunakan pendekatan hierarki metode ward’s 

untuk menentukan jumlah cluster terbaik. Dari Gambar 3 dapat dilihat lonjakan drastis 

pertama  yang terjadi sebesar 40.559 mulai terjadi pada tahap ke 319 dan 320, yaitu dari 

28.565 menjadi 69.124, ini terjadi pada saat proses aglomerasi menghasilkan empat cluster. 

Sedangkan dari Gambar 4 dapat dilihat lonjakan drastis pertama yang terjadi sebesar 32.786 

mulai terjadi pada tahap ke 320 dan 321, yaitu dari 11.490 menjadi 44.276 ini terjadi pada 

saat proses aglomerasi menghasilkan tiga cluster.  

  
Tabel 3 Analisis Cluster Suku Bunga Deposit Tabel 4 Analisis Cluster Nilai Tukar Dollar terhadap Rupiah  
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 Selanjutnya pembentukan model SWARCH dengan 4 state untuk suku bunga deposit 

dan 3 state untuk nilai tukar dollar terhadap rupiah. 

12.5 Pembentukan Model SWARCH. Menurut Hamilton dan Susmel [5], state 

merupakan variabel random tak teramati yang bernilai 1,2, … , 𝑘 dengan probabilitas transisi 

𝑝𝑖𝑗. Matriks probabilitas transisi untuk data suku bunga deposit adalah 

𝑃 = (

0.178231
0.457485

0.093704
0.681745

0.008843 0.035531
0.020930 0.325395

0.135086 0.042436 0.852322 0.366503
0.229197 0.182113 0.117902 0.272569

). 

Berdasarkan matriks probabilitas transisi P diperoleh nilai probabilitas untuk volatilitas 

rendah sebesar 0.178231, nilai probabilitas untuk volatilitas sedang sebesar 0.681745, nilai 

probabilitas untuk volatilitas tinggi sebesar 0.852322, dan probabilitas untuk volatilitas 

sangat tinggi sebesar 0.272569.  

Selanjutnya matriks probabilitas transisi untuk data nilai tukar dollar terhadap rupiah 

adalah sebagai berikut 

𝑃 = (
0.968141 0.016538 0.017981
0.023690 0.973377 0.024428
0.008168 0.010083 0.957590

). 

Berdasarkan matriks probabilitas transisi P diperoleh nilai probabilitas untuk volatilitas 

rendah sebesar 0.968141, probabilitas untuk volatilitas sedang sebesar 0.973377 dan 

probabilitas untuk volatilitas tinggi sebesar 0.957590.  

12.6 Smoothed Probability. Nilai smoothed probability data dapat dilihat pada Gambar 3 

dan Gambar 4. 

  
Gambar 3 Plot Smoothed Probability Tiga State 

Suku Bunga Deposit 

Gambar 4 Plot Smoothed Probability Tiga State 

Nilai Tukar Dollar terhadap Rupiah 

Dari Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan terdapat sebanyak 22 periode suku bunga deposit 

yang mempunyai smoothed probability lebih dari 0.929064 dan 44 periode nilai tukar dollar 

terhadap rupiah yang mempunyai smoothed probability lebih dari 0.970929.  

12.7 Peramalan. Hasil peramalan smoothed probability pada Desember 2016 sampai 

November 2017 disajikan dalam Tabel 5.  
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Dilihat dari hasil peramalan dapat dikatakan bahwa untuk suku bunga deposit 

probabilitas yang kurang dari 0. 304862 masuk dalam kondisi keuangan sangat baik (tidak 

krisis), 0.304862 sampai 0.688486 masuk dalam kondisi keuangan baik, 0.688486 sampai 

0.929064 masuk dalam kondisi rawan krisis, dan probabilitas lebih dari 0. 929064 masuk 

dalam kondisi krisis. Untuk nilai tukar dollar terhadap rupiah probabilitas yang kurang dari 

0.23175 masuk dalam kondisi tidak krisis, 0.23175 sampai 0.970929 masuk dalam kondisi 

rawan krisis, dan lebih dari 0.970929 masuk dalam kondisi krisis. 

Tabel 5 Hasil Peramalan Periode Krisis  

Periode Deposit Kondisi Krisis USD Kondisi Krisis 

Peramalan Aktual Peramalan Aktual 

Desember 2016 0.118772 0.108123 Tidak krisis 0.017381 0.001072 Tidak krisis 

Januari 2017 0.136396 0.123894 Tidak krisis 0.02652 0.000002 Tidak krisis 

Februari 2017 0.126812 0.078159 Tidak krisis 0.035149 0.000002 Tidak krisis 

Maret 2017 0.114416 0.417071 Keuangan baik 0.043296 0.003403 Tidak krisis 

April 2017 0.102101 0.029750 Tidak krisis 0.050989 0.045661 Tidak krisis 

Mei 2017 0.090832 0.022294 Tidak krisis 0.058251 0.072142 Tidak krisis 

Juni 2017 0.080730 0.025021 Tidak krisis 0.065107 0.102941 Tidak krisis 

Juli 2017 0.071731 0.556037 Keuangan baik 0.071580 0.104937 Tidak krisis 

Agustus 2017 0.063729 0.088227 Tidak krisis 0.077690 0.124602 Tidak krisis 

September 2017 0.056618 0.160739 Tidak krisis 0.083458 0.125486 Tidak krisis 

Oktober 2017 0.050300   0.088903   

November 2017 0.044687   0.094042   

 

Berdasarkan Tabel 5 tidak terdapat periode peramalan yang memiliki nilai smoothed 

probability lebih dari 0. 929064 untuk suku bunga deposit dan lebih dari 0.970929 untuk 

nilai tukar dollar terhadap rupiah yang artinya pada tahun 2016-2017 Indonesia tidak 

terindikasi mengalami krisis keuangan.  

12.8 Hubungan Kondisi. Untuk menentukan hubungan kondisi digunakan uji chi square 

untuk independensi. Diperoleh perhitungan nilai M sebesar 43.323333 > 𝜒(0.95;6)
2 =

12.591587 dan 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.000 yang kurang dari 𝛼 = 0.05 sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat hubungan kondisi indikator nilai tukar dollar terhadap rupiah dan suku bunga 

deposit dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia.  

13. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa model yang 

sesuai untuk indikator suku bunga deposit adalah SWARCH(4,1) sedangkan untuk nilai tukar 

dollar terhadap rupiah adalah SWARCH(3,1).  

7 

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



 

 

Hubungan Kondisi Indikator Suku Bunga Deposit dan Nilai tukar Dollar terhadap Rupiah… 

2018  

Hasil peramalan krisis keungan mnggunakan model SWARCH(4,1) dan 

SWARCH(3,1) pada periode Desember 2016 sampai dengan September 2017 menyimpulkan 

bahwa Indonesia tidak terjadi krisis keuangan. 

Dari periode krisis yang terjadi pada tahun 1990 sampai 2016 menyatakan bahwa 

terdapat hubungan kondisi indikator nilai tukar dollar terhadap rupiah dengan suku bunga 

deposit dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia yaitu ketika suku bunga deposit turun 

maka nilai tukar dollar terhadap rupiah juga akan turun yang akan menyebabkan investor 

dan uang dalam negeri keluar sehingga jika dalam jumlah yang besar akan menyebabkan 

adanya krisis keuangan. 
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