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CADANGAN DEVISA INDONESIA SEBAGAI SUATU FENOMENA 
MONETER: MODEL ANALISIS JALUR 
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ABSTRACT 

Phenomenon of decreasing and increasing conditions for official international 
reserves is often associated with monetary phenomena. This study examines 
monetary approach on Indonesia's balance of payments. By looking at the 
significant influence of domestic credit on official international reserves, it is 
proven that Indonesia's official international reserves is as monetary 
phenomenon. 
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1. PENDAHULUAN 

Hampir dapat dipastikan bahwa perdagangan internasional dapat memberi 
keuntungan bagi negara–negara yang melakukan perdagangan internasional. 
Keuntungan yang sering dijadikan alasan dalam melakukan perdagangan 
internasional adalah untuk meningkatkan efisiensi, yaitu: peningkatan 
produktivitas karena semakin efisiennya alokasi sumber daya, dan peningkatan 
persaingan. Perdagangan internasional berpotensi untuk meningkatkan persaingan 
antar produsen, baik domestik maupun luar negeri, sehingga produsen yang tidak 
efisien akan ―keluar‖. Di samping itu, dengan semakin efisien dan semakin 

meningkatnya persaingan, akan mendorong harga barang menjadi relatif lebih 
murah. 

Transaksi perdagangan internasional dicatat dalam neraca perdagangan 
ataupun neraca pembayaran; dimana transaksi-transaksi yang menyebabkan 
mengalirnya arus uang (devisa) dari dalam negeri ke luar negeri disebut transaksi 
negatif atau transaksi debit, karena transaksi ini menyebabkan berkurangnya 
posisi cadangan devisa. Sementara transaksi-transaksi yang menyebabkan 
mengalirnya arus uang (devisa) dari luar negeri ke dalam negeri disebut transaksi 
positif atau transaksi kredit, karena transaksi ini menyebabkan bertambahnya 
posisi cadangan devisa negara. 
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Fenomena berkurang dan bertambahnya kondisi cadangan devisa ini 
seringkali dikaitkan dengan fenomena moneter. Kaum moneteris percaya bahwa 
cadangan devisa suatu negara adalah persis sama dengan perubahan 
keseimbangan moneter di dalam negeri. Bila penawaran uang melebihi 
permintaan uang di dalam negeri, maka kelebihan penawaran uang tersebut akan 
mengalir ke luar negeri, yang menyebabkan kondisi cadangan devisa berkurang 
(defisit); dan sebaliknya bila permintaan uang melebihi penawaran uang di dalam 
negeri, maka kekurangan tersebut akan diperoleh dari dana luar negeri (surplus). 
Tentunya anggapan atau pendapat dari kaum moneteris mengenai fenomena uang 
terhadap aliran modal internasional ini perlu diuji kebenarannya dengan 
menggunakan pendekatan empiris. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Cadangan devisa merupakan salah satu indikator moneter yang sangat 
penting, karena dapat menunjukkan kondisi kuat dan lemahnya perekonomian 
sebuah negara dalam rangka stabilias ekonomi makro. Besar kecilnya posisi 
cadangan devisa adalah sangat bergantung pada kondisi neraca pembayaran, yaitu 
surplusnya neraca perdagangan dan neraca modal.  

Pendekatan moneter menyatakan bahwa bila permintaan uang melebihi 
yang ditawarkan oleh bank sentral, maka kelebihan permintaan ini akan dipenuhi 
oleh aliran modal masuk dari luar negeri; dan sebaliknya, bila bank sentral 
menawarkan uang lebih dari yang diminta, maka kelebihan penawaran ini 
dieliminasi oleh aliran uang keluar negara lain. Dengan demikian, 
ketidakseimbangan neraca pembayaran akan disamakan dengan adanya kondisi 
cadangan devisa. Dengan kata lain bahwa cadangan devisa merupakan cerminan 
dari perbedaan antara permintaan dan penawaran uang dalam negeri (Iswara & 
Nopirin, 1986:85). Selama pendekatan ini menekankan pada permintaan dan 
penawaran uang, maka fungsi cadangan devisa ini merupakan pendekatan 
moneter (Malindretos, 1991).  

Secara khusus pendekatan moneter memformulasikan fungsi permintaan 
dan penawaran uang beserta kondisi ekuilibriumnya yang secara sederhana dapat 
dinyatakan (Dunn & Mutti, 2004:345) sebagai berikut: 

Ms = (R + D) ......................................................................................................... (1) 

Md = f(Y, P, i) ....................................................................................................... (2) 

Ms = Md ................................................................................................................ (3) 

R + D = f(Y, P, i) .................................................................................................. (4) 

Dimana: Ms  = penawaran uang 
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R  = cadangan devisa (international reserves) 

D  = kredit domestik 

Md = permintaan uang 

Y  = tingkat pendapatan domestik 

P  = tingkat harga 

i = tingkat bunga nominal 

M  = kondisi ekuilibrium 

Lebih lanjut, teori moneter menyatakan bahwa hubungan antara permintaan uang 
dan pendapatan adalah positif, dan antara permintaan uang dan tingkat harga 
adalah juga positif, antara permintaan uang dan tingkat bunga adalah negatif. 
Selanjutnya variabel perubahannya juga dapat ditulis, sebagai berikut: 

∆R + ∆D = ∆[f(Y, P, i)] ........................................................................................ (5) 

∆R = ∆[f(Y, P, i)] – ∆D ......................................................................................... (6) 

Formula ini menunjukkan bahwa, kondisi cadangan devisa adalah karena 
adanya ketidakseimbangan antara permintaan uang dan penawaran uang. Dengan 
demikian, menurut teori moneter, cadangan devisa adalah dapat dipengaruhi oleh 
variabel dari sisi permintaan, yaitu: tingkat pendapatan, tingkat harga, tingkat 
bunga; sementara dari sisi penawaran adalah dipengaruhi oleh kredit domestik.  

Berbeda dengan pendapatan yang secara teori adalah berslope positif, 
tingkat harga dalam mempengaruhi cadangan devisa dapat juga berslope negatif, 
sebagaimana yang dinyatakan Boediono, yang kemudian dikutip oleh Ihsan 
(2018), bahwa bila inflasi tinggi maka harga barang/jasa dalam negeri akan 
meningkat yang berakibat menurunnya kegiatan ekonomi. Artinya dibutuhkan 
cadangan devisa yang lebih banyak untuk melakukan transaksi luar negeri agar 
nilai tukar tetap terjaga dan laju inflasi dapat dikurangi. Dengan demikian, 
hubungan antara tingkat harga dan cadangan devisa adalah dapat bersifat positif 
dan negatif. 

Cadangan devisa yang banyak berarti negara tersebut memiliki 
kemampuan besar untuk melakukan transaksi keuangan internasional, terutama 
dalam pasar valuta asing. Semakin tinggi nilai tukar suatu negara, maka negara 
tersebut dapat dikatakan memiliki perekonomian yang kuat. Oleh karenanya, nilai 
tukar atau kurs suatu negara berpengaruh langsung terhadap kondisi cadangan 
devisa. Menurut teori elastisitas (Dunn & Mutti, 2004:336), bila kurs meningkat 
(apresiasi), maka harga untuk barang ekspor menjadi lebih mahal, sehingga akan 
mengurangi jumlah ekspor yang selanjutnya berdampak pada berkurangnya 
cadangan devisa. Hal ini berarti hubungan antara tingkat kurs dan cadangan 
devisa adalah bersifat negatif. 
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Selanjutnya hubungan antar variabel yang dibangun dalam penelitian ini 
adalah menggunakan koefisen jalur, sebagaimana digambarkan berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 

 

Dimana:  X1  = Pendapatan 

X2 = Tingkat Harga 

X3 = Kurs 

Y  = Kredit Domestik 

Z  = Cadangan Devisa 

 

2.1. Pengaruh X1 terhadap Y 

Pengaruh pendapatan terhadap kredit domestik adalah melalui meningkatnya 
permintaan uang. Bila pendapatan naik, maka akan meningkatkan pemintaan uang 
melalui naiknya permintaan kredit domestik. Adapun hipotesisnya adalah: 

H1:  X1 (Pendapatan) berpengaruh positif terhadap Y (Kredit Domestik) 

 

2.2. Pengaruh X2 terhadap Y 

Pengaruh tingkat harga terhadap kredit domestik adalah juga melalui 
meningkatnya permintaan uang. Naiknya tingkat harga menuntut naiknya jumlah 
uang yang diminta untuk menjaga nilai uang riil. Dengan demikian harga naik, 
diharapkan permintaan kredit domestik juga naik. Adapun hipotesisnya adalah: 

H2:  X2 (Tingkat Harga) berpengaruh positif terhadap Y (Kredit 
Domestik) 

 

2.3. Pengaruh X3 terhadap Y 

Pengaruh kurs terhadap kredit domestik adalah melalui jalur tingkat bunga. 
Naiknya kurs (apresiasi) menyebabkan tingkat bunga domestik rendah yang pada 

Z Y X1, X2, X3 
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akhirnya meningkatkan permintaan uang. Dengan demikian kurnaik naik, 
diharapkan permintaan kredit domestik juga naik. Adapun hipotesisnya adalah: 

H3:  X3 (Kurs) berpengaruh positif terhadap Y (Kredit Domestik) 

 

2.4. Pengaruh X1 terhadap Z 

Pengaruh pendapatan terhadap cadangan devisa adalah melalui permintaan uang, 
yaitu bila naiknya pendapatan tidak diimbangi oleh peningkatan kredit domestik 
dalam rangka meningkatkan penawaran uang, maka akan mendorong kenaikan 
tingkat bunga. Naiknya tingkat bunga domestik secara langsung mendorong 
meningkatnya aset dari luar negeri (capital inflow). Dengan demikian 
berpengaruh positif terhadap cadangan devisa negara. Adapun hipotesisnya 
adalah: 

H4:  X1 (Pendapatan) berpengaruh positif terhadap Z (Cadangan Devisa) 

Penelitian oleh Fleermuys (2005) menunjukkan bahwa faktor pendapatan adalah 
berslope positif dan mempengaruhi nilai aset luar negeri Namibia. 

 

2.5. Pengaruh X2 terhadap Z 

Pengaruh tingkat harga terhadap cadangan devisa adalah juga melalui 
meningkatnya permintaan uang. Naiknya tingkat harga menuntut naiknya jumlah 
uang yang diminta untuk menjaga nilai uang riil. Dengan demikian harga naik, 
diharapkan permintaan kredit domestik juga naik, yang selanjutnya berdampak 
pada kenaikan cadangan devisa. Adapun hipotesisnya adalah: 

H5:  X2 (Tingkat Harga) berpengaruh positif terhadap Z (Cadangan 
Devisa) 

Penelitian oleh Fleermuys (2005) menunjukkan bahwa faktor harga juga adalah 
berslope positif dan mempengaruhi nilai aset luar negeri Namibia. 

 

2.6. Pengaruh X3 terhadap Z 

Pengaruh kurs terhadap cadangan devisa adalah melalui jalur tingkat harga, yaitu 
naiknya kurs (apresiasi) menyebabkan harga di luar negeri menjadi mahal 
sehingga mengurangi ekspor, yang pada akhirnya menurunkan cadangan devisa.. 
Adapun hipotesisnya adalah: 

H6:  X3 (Kurs) berpengaruh negatif terhadap Z (Cadangan Devisa)  
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Penelitian oleh Sayogo dan Tan (2017), menunjukkan bahwa kurs berpengaruh 
signifikan terhadap nilai cadangan devisa Indonesia; dimana koefisien kurs-nya 
adalah inelastis dan negatif. 

 

2.7. Pengaruh Y terhadap Z 

Pengaruh kredit domestik terhadap cadangan devisa adalah melalui penawaran 
uang, yaitu naiknya penawaran uang tetapi tidak menyebabkan meningkatkan 
permintaan uang sehingga terjadinya ketidakseimbangan pasar uang. Selanjutnya 
menurunkan tingkat bunga domestik. Bunga yang rendah secara langsung 
berdampak pada mengalirnya aset ke luar negeri (capital outflow). Dengan 
demikian berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa negara. Adapun 
hipotesisnya adalah: 

H7:  Y (Kredit Domestik) berpengaruh negatif terhadap Z (Cadangan 
Devisa) 

Penelitian oleh Mushendami, dkk (2017) dan Fleermuys (2005) menunjukkan 
bahwa faktor kredit domestik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai 
aset luar negeri Namibia. Begitu juga penelitian oleh Khan & Knight (1981) 
dengan menggunakan sampel sebanyak 29 negara berkembang, menunjukkan 
bahwa ketidakseimbangan moneter memberi pengaruh yang sangat berarti 
terhadap cadangan devisa, yaitu kenaikan kredit domestik mengakibatkan 
turunnya cadangan devisa (defisit); dan lebih menarik lagi bahwa kondisi defisit 
tersebut menunjukkan jumlah yang sama dengan kenaikan kredit domestik. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1. Model Regresi 

Model yang dibangun dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis 
jalur, yaitu menentukan nilai koefisen jalur dari variabel yang diamati. Secara 
spesifik model estimasil analisis jalur dalam penelitian ini dapat diformulasikan 
sebagai berikut: 

Y = α1X1 + α2X2 + α3X3 + u1................................................................................. (7) 

Z = β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4Y + u2 ....................................................................... (8) 

dimana:  

u = gangguan 

α, β = koefisien jalur 
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3.2. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Variabel di dalam penelitian ini dikelompokkan atas variabel eksogen, 
variabel intervening, dan variabel endogen. Variabel eksogen meliputi: 

1. Pendapatan (X1) 
2. Tingkat Harga (X2). 
3. Kurs (X3). 

Variabel intervening meliputi: 

4. Kredit Domestik (Y1) 

Sementara variabel endogen meliputi: 

5. Cadangan Devisa (Y2). 

 Adapun definisi operasional dari penggunaan variabel penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan (X1) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data GDP 
per tahun, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

2. Tingkat Harga (X2) adalah laju inflasi yang merupakan tingkat perubahan atau 
pertumbuhan dari data IHK tahunan, dinyatakan dalam satuan persen. 

3. Kurs (X3) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data rata-rata kurs 
rupiah per dollar tahunan, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

4. Kredit Domestik (Y1) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data 
total kredit domestik/Indonesi tahunan, yang dinyatakan dalam satuan persen. 

5. Cadangan Devisa (Y2) adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan dari data 
cadangan devisa tahunan, yang dinyatakan dalam satuan persen. 
 

3.3. Sumber Data 

Semakin panjang data yang tersedia, diharapkan semakin akurat estimasi 
yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan data negara Indonesia tahunan 
dengan periode pengamatan selama 47 tahun dari tahun 1970 sampai 2016, sesuai 
dengan ketersediaan data yang dipublikasikan oleh Bank Dunia (World Bank). 

 

3.4. Metode Analisis 

 Pengembangan atau perancangan model dalam penelitian ini adalah 
menguji pengaruh pendapatan, tingkat harga, dan kurs terhadap kredit domestik 
dan cadangan devisa; dimana hubungan antar variabel dalam penelitian ini 
menunjukkan suatu sistem persamaan struktural. 

Besaran koefisien atau parameter dari  dan  yang diharapkan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel dari suatu 
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............(9) 

 

sistem persamaan struktural, baik yang menunjukkan hubungan langsung, maupun 
yang menunjukkan hubungan tidak langsung. Untuk itu, peneliti akan 
menggunakan model analisis jalur (path analysis) untuk mengetahui koefisien 
jalurnya. 

Pendugaan atau perhitungan koefisien jalur dapat menggunakan program 
statistik seperti SPSS, baik untuk mencari pengaruh langsung maupun pengaruh 
tidak langsung. Pengaruh langsung dan tidak langsung dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

1. Pengaruh langsung dari pendapatan, tingkat harga, kurs terhadap kredit 
domestik; serta pengaruh langsung dari pendapatan, tingkat harga, kurs, dan 
kredit domestik terhadap cadangan devisa. 

2. Pengaruh tidak langsung dari pendapatan, tingkat harga, dan kurs terhadap 
cadangan devisa melalui jalur kredit domestik. 
 

3.5. Diagnosa Statistik 

Diagnosa statistik berkaitan dengan signifikansi dari parameter yang 
diestimasi. Pengujian statistik standar umumnya mengggunakan pengujian F dan 
t, sehingga diketahui validitas dari suatu parameter atau variabel. 

Uji F (overall test) dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Analisis pengujian F 
dilakukan dengan membandingkan nilai F statistik dan F kritis. Bila F statistik 
lebih besar dari F kritis, maka variabel–variabel independen signifikan 
mempengaruhi variabel dependen; dan sebaliknya bila nilai F statistik lebih kecil 
dari F kritis, maka variabel–variabel independen tidak signifikan mempengaruhi 
variabel dependen. Nilai F statistik dapat diperoleh dengan formula (Gujarati, 
2004:258): 

 

         ESS / (k– 1) R2 / (k – 1) 
F = ––––––––––––  atau  F = ––––––––––––––          
        RSS / (n – k) (1 – R2) / (n – 1) 
 

dimana:  R2 =  koefisien determinasi 

 k  =  jumlah parameter  

 n = jumlah sampel 

 ESS  =  Explained Sum of Squares 

 RSS = Residual Sum of Squares  
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 Selanjutnya, uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen secara individu. Analisis pengujian t 
dilakukan dengan membandingkan nilai t statistik dan t kritis. Bila t statistik lebih 
besar dari t kritis, maka variabel independen signifikan mempengaruhi variabel 
dependen; dan sebaliknya bila nilai t statistik lebih kecil dari t kritis, maka 
variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Nilai t 
statistik dapat diperoleh degan formula (Gujarati, 2004:129): 

   
 ̂ 

  ( ̂ )
 ............................................................................................................. (10) 

dimana:   ̂  = koefisien variabel independen 

   ( ̂ ) = simpangan baku dari variabel independen 

Untuk melihat seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel 
dependen (goodness of fit) dapat dilihat dari koefisien determinasi R2 atau 
Adjusted R2yang diperoleh dengan formula (Gujarati, 2004:217): 

ESS RSS / (n – k) 

R2 = ––––  Adjusted R2 = 1 – –––––––––––       

TSS TSS / (n – 1) 

dimana:  TTS  =  Total Sum of Squares 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

 Koefisien jalur untuk masing-masing struktur persamaan 1 dan 2 adalah 
sebagai berikut. 

Tabel 1. Koefisien Jalur Persamaan 1 

Variable Path Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
X1 -0.265804 0.432656 -0.834843 0.4084 
X2 0.588707 0.708075 2.040122 **0.0475 
X3 -1.133036 0.277732 -2.722474 ***0.0093 

Tabel 2. Koefisien Jalur Persamaan 2 

Variable Path Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
X1 0.783662 0.861284 2.167423 **0.0359 
X2 -0.101623 1.464380 -0.298503 0.7668 
X3 0.428691 0.593842 0.844490 0.4032 
Y1 -0.398648 0.301147 -2.320525 **0.0252 

*** signifikan 1% 

........ (11) 
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** signifikan 5% 

* signifikan 10% 

Tabel 1 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel pendapatan 
dan kurs terhadap kredit domestik; sementara variabel inflasi pengaruhnya adalah 
tidak signifikan. Tabel 2 menunjukkan pengaruh yang signifikan dari variabel 
pendapatan dan kredit domestik terhadap cadangan devisa; sementara variabel 
inflasi dan kurs pengaruhnya adalah tidak signifikan. 

Secara keseluruhan atau bersama-sama dengan menggunakan kriteria uji 
F, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen adalah signifikan 
mempengaruhi variabel dependen baik pada untuk persamaan 1 maupun 
persamaan 2, dengan nilai F masing-masing ***10,0498 dan ***3,9104. 

Untuk persamaan 1, koefisien determinasi (R2) menunjukkan nilai sebesar 
0,41 atau 41%; yang berarti sekitar 41% variasi variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dengan kata lain, secara bersama-
sama variabel pendapatan, tingkat harga, dan kurs adalah sebesar 41% terhadap 
kredit domestik untuk periode 1970 sampai dengan 2016. Sisanya 59% lagi adalah 
dari variabel lain. 

Sementara untuk persamaan 2, koefisien determinasi (R2) menunjukkan 
nilai sebesar 0,27 atau 27%; yang berarti sekitar 27% variasi variabel dependen 
dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Dengan kata lain, secara 
bersama-sama variabel pendapatan, tingkat harga, kurs dan kredit domestik adalah 
sebesar 27% terhadap cadangan devisa untuk periode 1970 sampai dengan 2016. 
Sisanya 73% lagi adalah dari variabel lain. 

 

4.2. Pembahasan 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu: (a) pengujian 
pengaruh langsung dari pendapatan, inflasi, dan kurs terhadap kredit domestik; 
dan pengaruh langsung dari pendapatan, inflasi, kurs dan kredit domestik terhadap 
cadangan devisa; (b) pengaruh tidak langsung pendapatan, inflasi dan kurs 
terhadap cadangan devisa melalui jalur kredit domestik. 

 

Hipotesis 1:  Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kredit Domestik 

Hasil menunjukkan pendapatann tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit 
domestik yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,41) lebih besar dari nilai 
alpha 0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -0,1016. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa pendapatan tidak berpengaruh secara langsung 
terhadap kredit domestik; yang berarti kenaikan atau penurun variasi pendapatan 
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tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan variasi kredit domestik. Hasil 
penelitan ini memberikan bukti empiris bahwa hipotesis yang menyatakan 
pendapatan berpengaruh terhadap kredit domestik adalah tidak terbukti, yaitu 
untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di Indonesia. 

 

Hipotesis 2:  Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Kredit Domestik 

Hasil menunjukkan inflasi berpengaruh signifikan terhadap kredit domestik yang 
dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,04) lebih kecil dari nilai alpha 0,05; 
dimana koefisien jalurnya bertanda positif sebesar 0,5887. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa inflasi berpengaruh secara langsung terhadap kredit domestik; 
yang berarti bila variasi laju inflasi meningkat 1% maka akan menyebabkan 
kenaikan variasi kredit domestik sebesar 0,59%. Hasil penelitan ini memberikan 
bukti empiris bahwa hipotesis yang menyatakan inflasi berpengaruh positif 
terhadap kredit domestik adalah terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 
sampai 2016 di Indonesia. 

 

Hipotesis 3:  Kurs berpengaruh signifikan terhadap Kredit Domestik 

Hasil menunjukkan kurs berpengaruh signifikan terhadap kredit domestik yang 
dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,00) lebih kecil dari nilai alpha 0,05; 
dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -1,1330. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa kurs berpengaruh secara langsung terhadap kredit 
domestik; yang berarti bila variasi kurs meningkat 1% (depresiasi) maka akan 
menyebabkan penurunan variasi kredit domestik sebesar 1,13%. Hasil penelitan 
ini memberikan bukti empiris yang berlawanan dengan teori bahwa hipotesis yang 
menyatakan kurs berpengaruh negatif terhadap kredit domestik adalah terbukti 
tetapi berlawanan arah, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di 
Indonesia. 

 

Hipotesis 4:  Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Devisa 

Hasil menunjukkan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 
yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,04) lebih kecil dari nilai alpha 0,05; 
dimana koefisien jalurnya bertanda positif sebesar 1,8668. Dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa pendapatan berpengaruh secara langsung terhadap cadangan 
devisa; yang berarti bila variasi pendapatan meningkat 1% maka akan 
menyebabkan kenaikan variasi cadangan devisa sebesar 1,13%. Hasil penelitan ini 
memberikan bukti empiris bahwa hipotesis yang menyatakan pendapatan 
berpengaruh positif terhadap cadangan devisa adalah terbukti, yaitu untuk data 
pengamatan 1970 sampai 2016 di Indonesia. 
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Hipotesis 5:  Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Devisa 

Hasil menunjukkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 
yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,77) lebih besar dari nilai alpha 
0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -0,1016. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa variasi inflasi tidak berpengaruh secara langsung 
terhadap variasi cadangan devisa. Hasil penelitan ini memberikan bukti empiris 
bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap 
cadangan devisa adalah tidak terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 
2016 di Indonesia. 

 

Hipotesis 6:  Kurs berpengaruh signifikan terhadap Cadangan Devisa 

Hasil menunjukkan kurs tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 
yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,40) lebih besar dari nilai alpha 
0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda positif sebesar 0,4287. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa variasi kurs tidak berpengaruh secara langsung terhadap 
variasi cadangan devisa. Hasil penelitan ini memberikan bukti empiris bahwa 
hipotesis yang menyatakan bahwa kurs berpengaruh signifikan terhadap cadangan 
devisa adalah tidak terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di 
Indonesia. 

 

Hipotesis 7:  Kredit Domesik berpengaruh signifikan terhadap Cadangan 
Devisa 

Hasil menunjukkan kredit domestik berpengaruh signifikan terhadap cadangan 
devisa yang dapat dilihat dari nilai probabilitasnya (0,03) lebih kecil dari nilai 
alpha 0,05; dimana koefisien jalurnya bertanda negatif sebesar -0,3986. Dengan 
demikian dapat dikatakan bahwa variasi kredit domestik berpengaruh secara 
langsung terhadap variasi cadangan devisa; yang berarti bila variasi kredit 
domestik meningkat 1% maka akan menyebabkan penurunan variasi cadangan 
devisa sebesar 0,40%.. Hasil penelitan ini memberikan bukti empiris bahwa 
hipotesis yang menyatakan bahwa kredit berpengaruh negatif terhadap cadangan 
devisa adalah terbukti, yaitu untuk data pengamatan 1970 sampai 2016 di 
Indonesia. 

Selanjutnya adalah untuk mengetahui pengaruh tidak langsung (indirect 
effect) variabel eksogen terhadap vadabel endogen melalui variabel endogen 
lainnya atau disebut endogen-intervening. Analisis jalur yang dilakukan dalam 
model ini, mencakup analisis pada tiga jalur, yaitu: 

1. X1 ke Y2 melalui Y1 sebesar (-0,265804 * -0,398648 = 0,105962. Jadi 
pendapatan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap cadangan 
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devisa. Karena pengaruh dari X1 ke Y2 adalah tidak signifikan, maka dapat 
dikatakan bahwa kenaikan atau penurunan dari pendapatan tidak berpengaruh 
secara langsung maupun tidak langsung terhadap cadangan devisa. 

2. X2 ke Y2 melalui Y1 sebesar (0.588707 * -0,398648 = -0,234687. Jadi 
pendapatan berpengaruh negatif secara tidak langsung terhadap cadangan 
devisa. Hal ini berarti bahwa bila variasi inflasi meningkat sebesar 1%, maka 
secara tidak langsung mengurangi variasi cadangan devisa sebesar 0,23%. 

3. X3 ke Y2 melalui Y1 sebesar (-1.133036 * -0,398648 = 0,451683). Jadi 
pendapatan berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap cadangan 
devisa. Hal ini berarti bahwa bila variasi kurs meningkat sebesar 1%, maka 
secara tidak langsung meningkatkan variasi cadangan devisa sebesar 0,45%. 

 

5. SIMPULAN 

Model analisis jalur menunjukkan bahwa secara langsung terhadap kredit 
domestik, pendapatan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan; sementara 
tingkat harga dan kurs menunjukkan hubungan yang signifikan. Terhadap variabel 
dependen cadangan devisa, pendapatan dan kredit domesik menunjukkan 
hubungan yang signifikan; sementara tingkat harga dan kurs menunjukkan 
hubungan yang tidak signifikan. Hubungan tidak langsung terhadap cadangan 
devisa menunjukkan hubungan yang tidak signifikan. Dengan melihat bukti 
signifikansi dari pendapatan dan kredit domestik terhadap variabel dependen 
cadangan devisa, maka dapat dikatakan bahwa fenomena moneter (sisi permintaan 
dan penawaran) adalah terbukti dapat menjelaskan menjelaskan fenomena 
cadangan devisa Indonesia. 
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