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Abstrak. Indonesia pernah mengalami krisis keuangan paling parah pada tahun 

1997-1998 yang mengakibatkan perlu dilakukannya pendeteksian dini untuk 

mengantisipasi dampak dari krisis tersebut. Krisis keuangan dapat dideteksi 

dengan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah. Penelitian ini 

bertujuan untuk menentukan model yang sesuai serta mendeteksi krisis 

keuangan berdasarkan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang sesuai untuk data impor dan 

data nilai tukar yen terhadap rupiah adalah SWARCH(2,1). Pendeteksian krisis 

berdasarkan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah menunjukkan 

bahwa Indonesia tidak mengalami krisis keuangan pada tahun 2018. 

Kata Kunci : pendeteksian, krisis, impor, nilai tukar yen terhadap rupiah, 

SWARCH. 

 

1. PENDAHULUAN 

Krisis keuangan di Asia yang juga berdampak parah ke Indonesia berawal dari 

jatuhnya nilai mata uang bath di Thailand pada tahun 1997. International Monetary 

Fund (IMF) menganggap perlu  adanya system pendeteksian dini krisis keuangan 

setelah terjadinya krisis Asia pada pertengahan tahun 1997 tersebut. Dewasa ini, 

perdagangan global sudah tidak dapat dihindari dan nilai tukar mempengaruhi 

perekonomian di suatu negara. Sebagai contoh ketika rupiah menjadi lebih bernilai 

terhadap mata uang asing, maka harga barang-barang impor akan menjadi lebih murah 

bagi penduduk Indonesia dan barang-barang ekspor Indonesia lebih mahal bagi negara 

asing (Miskhin [6]).  Ada  15  indikator  yang  dapat digunakan untuk mendeteksi krisis 

keuangan diantaranya impor, ekspor, harga saham, dan nilai tukar rupiah (Kaminsky et 

al. [4]).  

Model Autoregressive (AR) merupakan model yang dapat digunakan untuk data 

runtun waktu. Asumsi yang harus dipenuhi adalah variansi residu konstan 

(homoskedastisitas). Data bulanan impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah diindikasi 

mengalami perubahan volatilitas yang dapat menyebabkan variansi residu yang 

beragam (heteroskedastisitas) sehingga asumsi homoskedastisitas tidak terpenuhi. 
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Engle [1] menggunakan model Autoregressive Conditional Heteroskedasticity 

(ARCH) untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas. Model ARCH tidak dapat 

mengatasi data yang mengalami perubahan struktur. Oleh sebab itu, Hamilton [2] 

menggunakan model Markov switching untuk mengatasi masalah perubahan struktur 

pada data. Akan tetapi, model Markov switching belum dapat menyelesaikan masalah 

volatilitas data sehingga beberapa peneliti selanjutnya menggabungkan model Markov 

switching untuk menjelaskan tentang perubahan struktur dan mendeteksi pergeseran 

volatilitas data seperti Hamilton dan Susmel [3] menggunakan model Markov switching 

ARCH (SWARCH). Penelitian ini bertujuan untuk menentukan model yang sesuai pada 

data impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah. Model tersebut digunakan untuk 

mendeteksi krisis keuangan pada tahun 2018.  

2. LANDASAN TEORI 

2.1 Model Autoregressive (AR). Model AR dituliskan sebagai 

𝑟𝑡 = 𝜙1𝑟𝑡−1 + 𝜙2𝑟𝑡−2 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑟𝑡−𝑝 + 𝑎𝑡 

dengan 𝑟 𝑡 adalah log return pada periode ke- 𝑡 yang dirumuskan sebagai 𝑟𝑡 = 𝑙𝑛
𝑍𝑡

𝑍𝑡−1
, 𝜙𝑝 

adalah parameter model AR pada waktu ke-p, dan 𝑎𝑡 adalah residu pada waktu ke-t. 

(Tsay [8]). 

2.2 Model  Autoregressive  Conditional  Heteroscedasticity (ARCH). Model 

ARCH(p) dapat dituliskan sebagai 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑎𝑡−1

2 +. . +𝛼𝑝𝑎𝑡−𝑝
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖𝑎𝑡−𝑖

2

𝑝

𝑖=1

 , 

dengan 𝛼0 adalah konstanta model ARCH, 𝛼𝑖adalah parameter model ARCH,  dan 𝜎𝑡
2 

adalah variansi residu periode ke-𝑡. 

2.3 Analisis Kluster. Analisis kluster digunakan untuk mengelompokkan 

sekumpulan objek ke dalam dua atau lebih kluster berdasarkan kesamaan objek atas 

dasar berbagai karakteristik. Salah satu metode dalam analisis kluster adalah metode 

Ward dengan berdasarkan pada jumlah kuadrat sesatan (JKS) yang dirumuskan sebagai 

𝐽𝐾𝑆𝑢𝑣 = ∑(𝑋𝑖 − �̅�𝑢𝑣)′(𝑋𝑖 − �̅�𝑢𝑣)

𝑛𝑢𝑣

𝑖=1

 

dengan 𝑋𝑖merupakan nilai objek ke-𝑖, �̅�𝑢𝑣 adalah rata-rata nilai objek pada kluster 𝑢𝑣, 

dan 𝑛𝑢𝑣 adalah banyaknya objek pada kluster𝑈𝑉, dengan �̅�𝑢𝑣 =
𝑛𝑈�̅�𝑈+𝑛𝑉�̅�𝑣

𝑛𝑈+𝑛𝑉
 (Rencher 

[7]).  

2.4 Model Markov Switching ARCH (SWARCH). Menurut Hamilton dan Susmel 

[3], model SWARCH dapat dituliskan sebagai berikut:  
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𝜎𝑡,𝑠𝑡
2 = 𝛼0,𝑠𝑡 + ∑ 𝛼𝑖,𝑠𝑡

𝑝

𝑖=1

𝑎𝑡−𝑖
2  

dengan 𝜎𝑡,𝑠𝑡
2  adalah variansi residu periode ke-𝑡, 𝑎𝑡 adalah residu dari model AR dan 

variansi bersyarat dari 𝜖𝑡 dimodelkan sebagai proses ARCH(p). 

2.5 Smoothed Probability. Smoothed probability merupakan probabilitas suatu state 

pada periode ke-𝑡 berdasarkan semua data pengamatan yang dirumuskan sebagai 

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

𝑀

𝑘=1

 

dengan 𝜓𝑇 adalah himpunan data dari waktu lampau sampai waktu ke-𝑇 (Kim dan 

Nelson [5]). 

2.6 Pendeteksian Krisis. Peramalan krisis ditentukan dari nilai peramalan smoothed 

probability pada waktu ke-(𝑡 + 1) yang didasarkan pada smoothed probability pada 

waktu ke-𝑡, dan dirumuskan sebagai berikut: 

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

𝑀

𝑘=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). 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan 

menggunakan data impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah dari bulan Januari tahun 

1990 sampai dengan bulan Desember tahun 2016 sebanyak 324 data. Adapun langkah-

langkah analisisnya sebagai berikut: 

1. Membuat plot data untuk mengetahui pola data kemudian dilakukan unit root test 

menggunakan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) untuk mengetahui kestasioneran 

data. Jika tidak stasioner maka dilakukan transformasi log return. 

2. Menganalisis model AR dengan melihat plot PACF dari data yang sudah stasioner 

kemudian melakukan uji efek heteroskedastisitas dengan uji Lagrange Multiplier. 

3. Membentuk dan mengidentifikasi model volatilitas dan melakukan uji diagnostik. 

4. Membentuk gabungan model Markov switching dengan model volatilitas dengan 

jumlah state yang diperoleh dari analisis kluster. 

5. Menghitung nilai smoothed probability untuk mendeteksi krisis. 

6. Menentukan ada tidaknya hubungan antar indikator. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Plot Data. Gambar 1 merupakan plot data impor dan nilai tukar yen terhadap 

rupiah. 

 
Gambar 1. (a) Plot Data Impor (b) Plot Data Nilai Tukar Yen  terhadap Rupiah. 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa data impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah 

mengalami fluktuasi dan mengindikasikan bahwa data tidak stasioner. Untuk 

membuktikan dugaan tersebut, dilakukan uji ADF dan diperoleh nilai probabilitas 

sebesar 0.4446 untuk data impor  dan 0.2549 untuk data nilai tukar yen terhadap rupiah. 

Nilai probabilitas keduanya lebih besar dari 0.05, maka disimpulkan bahwa data impor 

tidak stasioner dan nilai tukar yen terhadap rupiah tidak stasioner. Selanjutnya 

dilakukan transformasi log return dan berdasarkan hasil uji ADFdiperoleh probabilitas 

keduanya adalah 0.01 yang lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data impor dan data nilai tukar yen terhadap rupiah sudah stasioner. 

4.2 Pembentukan Model AR. Hasil estimasi parameter model ARberdasarkan plot 

PACF diperoleh hasil seperti pada Tabel 1.  

Tabel 1. Hasil estimasi model AR untuk impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah 

Model AR(2)  untuk impor 𝑟𝑡 = −0.52619 𝑟𝑡−1 − 0.20209 𝑟𝑡−2 + 𝑎𝑡 

Model AR(1) untuk nilai tukar yen 

terhadap rupiah 
𝑟𝑡 = 1.001141 𝑟𝑡−1 + 𝑎𝑡 

Selanjutnya dilakukan uji Lagrange Multiplier dan diperoleh nilai probabilitas 

sebesar 0.004175 untuk data impor dan 0.000016 untuk data nilai tukar yen terhadap 

rupiah. Karena probabilitas keduanya lebih kecil dari 0.05, hal ini menunjukkan bahwa 

residu model AR mengandung efek heteroskedastisitas. 

4.3 Pembentukan Model ARCH. Hasil estimasi parameter model ARCH untuk 

indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah dituliskan seperti Tabel 2. 

Tabel 2. Estimasi model ARCH untuk data impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah 

Model ARCH(1) impor 𝜎𝑡
2 = 0.009439 + 0.283873 𝑎𝑡−1

2  

Model ARCH(1) nilai tukar yen 

terhadap rupiah 
𝜎𝑡

2 = 7.19649 + 1.19417 𝑎𝑡−1
2 . 
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Hasil uji Ljung-Box diperoleh nilai probabilitas untuk data impor sebesar 

0.5344 dan 0.0912 untuk data nilai tukar yen terhadap rupiah yang nilainya lebih besar 

dari 0.05, artinya residu model ARCH tidak mengandung autokorelasi. Berdasarkan uji 

Lagrange Multiplier diperoleh  nilai probabilitas untuk data impor sebesar 0.333 dan 

0.1213 untuk data nilai tukar yen terhadap rupiah yang nilainya lebih besar dari 0.05, 

artinya residu model ARCH tidak mengandung efek heteroskedastisitas. Sedangkan 

pada uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai probabilitas untuk data impor sebesar 0.8 

dan untuk data nilai tukar yen terhadap rupiah sebesar 0.6 yang nilainya lebih besar dari 

0.05, artinya residu model ARCH berdistribusi normal.  

4.4 Analisis Kluster. Hasil analisis klusterdapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. (a) Tabel Aglomerasi Impor (b) Tabel Aglomerasi Nilai Tukar Yen terhadap Rupiah 

  
Tabel 3.(a) kolom ke-4 menunjukkan ada lonjakan drastis pertama pada tahap 

ke 318 menuju 319 sebesar 313.773, yaitu dari 5.227 menjadi 319.00. Ini terjadi pada 

saat proses aglomerasi menghasilkan dua kluster, sedangkan dari Tabel 3.(b) kolom ke-

4 dapat dilihat bahwa lonjakan drastis pertama yang terjadi sebesar 320.867 terjadi pada 

tahap ke 320 menuju 321, yaitu dari 0.133 menjadi 321.000. Ini terjadi pada saat proses 

aglomerasi menghasilkan dua kluster. Selanjutnya dilakukan pembentukan model 

SWARCH dengan 2state untuk impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah. 

4.5 Pembentukan ModelSWARCH. Model ARCH(1) digabungkan dengan model 

markov switching 2state untuk mengatasi perbedaan kondisi tidak krisis dan krisis pada 

data impor. Matriks probabilitas untuk transisi impor adalah sebagai berikut 

𝑃1 = [
0.6669482 0.1511154
0.3330518 0.8488846

] 
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Pada matriks probabilitas transisi 𝑃1kolom pertama diperoleh nilai probabilitas 

bertahan pada state volatilitas rendah sebesar 0.6669482 dan probabilitas perubahan 

state volatilitas rendah ke tinggi sebesar 0.3330518. Pada kolom kedua, diperoleh nilai 

probabilitas perubahan state volatilitas tinggi ke rendah sebesar 0.1511154 dan 

probabilitas bertahan state volatilitas tinggi sebesar 0.8488846. Hasil estimasi parameter 

model SWARCH(2,1)untuk data impor adalah: 

𝜇𝑆𝑡
=      {

−0.0000768044, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1
0.0000641941, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2

 

dengan 𝜇𝑆𝑡
 menunjukkan nilai rata-rata datareturn impor dan model volatilitas 

bersyaratnya adalah: 

𝜎𝑡,𝑆𝑡

2 =      {
0.000100762, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1
0.000033454, 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2

 . 

Selanjutnya, matriks probabilitas transisi untuk data nilai tukar yen terhadap 

rupiah adalah sebagai berikut: 

𝑃2 = [
0.8665379 0.02087646
0.1334621 0.97912354

] 

Hasil estimasi parameter model SWARCH(2,1) untuk data impor adalah: 

𝜇𝑠𝑡
= {

0.00005261 , 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1
0.21557848 , 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2

 . 

dengan model variansi bersyaratnya adalah  

𝜎𝑡,𝑆𝑡

2 = {
25.247213 , 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 1
19.438948 , 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒 2

 

 

4.6 Nilai Smoothed Probabilitydan Peramalan Smoothed Probability. Nilai 

smoothed probability data dapat dilihat pada Gambar 2.  

  
Gambar 2. (a) Plot Smoothed Probability Impor (b) Plot Smoothed Probability Nilai Tukar Yen 

terhadap Rupiah 

Hasil perhitungan batas krisispada nilai smoothed probability menghasilkan 

kesimpulan bahwanilai smoothed probabilty pada data impor yang lebih dari 

0. 790915 masuk dalam kondisi krisis dan untuk nilai tukar yen terhadap rupiah 

probabilitas yang lebih dari 0.448561 masuk dalam kondisi krisis. Tabel 4 menunjukkan 
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perbandingan nilai peramalan dan aktual smoothed probability untuk indikator impor 

dan nilai tukar yen terhadap rupiah pada periode tahun 2017. 

Tabel 4. Nilai Peramalan dan Aktual Smoothed Probability Tahun 2017 

Periode 
Impor Nilai Tukar Yen terhadap Rupiah 

Peramalan Aktual Peramalan Aktual 

Januari 2017 0.09058303 0.3051957 0.0151432 0.04266027 

Februari 2017 0.08181023 0.4093009 0.0136995 0.01158024 

Maret 2017 0.07728494 0.2398876 0.0124787 0.00366135 

April 2017 0.07495064 0.2612489 0.0114462 0.00278140 

Mei 2017 0.07374653 0.4023360 0.0105731 0.00735416 

Juni 2017 0.07312542 0.9373966 0.0092109 0.00554720 

Juli 2017 0.07280503 0.4731825 0.0080589 0.01410902 

Agustus 2017 0.07263976 0.2058910 0.0070847 0.00645248 

September 2017 0.07255451 0.1341276 0.0062609 0.00510444 

Oktober 2017 0.07251053 0.1067105 0.0055642 0.00534139 

November 2017 0.07248785 0.1126172 0.0049750 0.01698142 

Desember 2017 0.07247615 0.1352822 0.0044768 0.02611092 

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai peramalan smoothed 

probability dan nilai aktualnya tidak mengalami perbedaan yang signifikan, kecuali 

pada bulan Juni tahun 2017 pada data impor. Hal itu disebabkan nilai impor pada bulan 

Juni menurun secara signifikan tetapi nilai yen tetap tinggi sehingga kondisi keuangan 

di Indonesia rawan krisis. Pada bulan selanjutnya nilai impor kembali naik dan stabil 

untuk bulan-bulan selanjutnya sehingga model SWARCH(2,1) untuk data impor dan 

nilai tukar yen terhadap rupiah dapat digunakan untuk mendeteksi krisis keuangan di 

Indonesia.Hasil peramalan smoothed probability pada tahun 2018 ditunjukkan pada 

Tabel 5.  

Tabel 5. Nilai Peramalan Smoothed Probability Tahun 2018 

Periode 

Peramalan Smoothed Probability 

Impor 
Nilai Tukar Yenterhadap 

Rupiah 

Januari 2018 0.07247012 0.00405546 

Februari 2018 0.07246699 0.00369915 

Maret 2018 0.07246539 0.00339783 

April 2018 0.07246456 0.00314302 

Mei 2018 0.07246413 0.00292754 

Juni 2018 0.07246391 0.00274532 

Juli 2018 0.07246380 0.00259121 

Agustus 2018 0.07246374 0.00246090 

September 2018 0.07246371 0.00235069 

Oktober 2018 0.07246369 0.00225749 

November 2018 0.07246369 0.00217868 

Desember 2018 0.07246368 0.00211203 
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Tabel 5. menunjukkan bahwa nilai peramalan smoothed probability pada data 

impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah berada di bawah batas krisis, sehingga 

Indonesia dideteksi tidak mengalami krisis keuangan pada tahun 2018. 

4.7 Hubungan Indikator. Untuk mengetahui hubungan indikator antara nilai impor 

dan nilai tukar yen terhadap rupiah digunakan uji chi square untuk independensidan 

diperoleh perhitungan nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kondisi antara indikator impor dan nilai 

tukar yen terhadap rupiah dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia.  

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Model yang sesuai untuk indikator impor dan nilai tukar yenterhadap rupiah adalah 

SWARCH(2,1). 

2. Berdasarkan indikator impor dan nilai tukar yen terhadap rupiah, Indonesia 

dideteksi tidak mengalami krisis keuangan pada tahun 2018. 

3. Terdapat hubungan kondisi antara indikator impor dan nilai tukar yen terhadap 

rupiah dalam mendeteksi krisis keuangan di Indonesia. 
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