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ABSTRACT 

The purpose of this study is to analyze the influence of US dollar exchange rate, 

money supply and imports toward BI rates and their implication to the inflation in 

Riau Province. Path analysis and trimming methods were applied to study the 

direct and indirect effects by using  AMOS 25. The study shows that US dollar and 

import have a significant and positive effect on BI rate, while the amount of 

money has a significant effect and negative to the BI rate. Furthermore, US dollar 

has a significant and negative effect on inflation, the BI rate has a significant and 

positive effect on inflation while import does not have significantly influence on 

inflation. Indirectly, the US dollar affects the inflation through the BI rate, while 

import does not have a significant effect on inflation through the BI rate. 

 

Keywords: Path analysis, trimming method, inflation in Riau Province, exchange 

rate, money supply, imports and BI rates 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kurs dollar US, jumlah 

uang beredar dan impor terhadap suku bunga BI serta implikasinya terhadap 

inflasi Provinsi Riau. Penelitian ini menerapkan metode analisis jalur dan metode 

trimming untuk melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dengan 

menggunakan AMOS 25. Penelitian ini menunjukkan bahwa kurs dollar US dan 

impor memiliki pengaruh signifikan positif terhadap suku bunga BI, sedangkan 

jumlah uang beredar berpengaruh secara signifikan negatif terhadap suku bunga 

BI. Selanjutnya, kurs dollar US berpengaruh secara signifikan negatif terhadap 

inflasi, suku bunga BI berpengaruh secara signifikan positif terhadap inflasi 

sementara impor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi. Secara tidak 

langsung, kurs dollar US mempengaruhi inflasi melalui suku bunga BI. 

Sedangkan impor tidak berpengaruh terhadap inflasi melalui suku bunga BI. 

 

Kata kunci: Analisis jalur, metode trimming, inflasi Provinsi Riau, kurs dollar 

US, jumlah uang beredar, impor, suku bunga BI. 

mailto:fujha.sri6942@student.unri.ac.id


 
 

2 

1. PENDAHULUAN 

Inflasi merupakan salah satu indikator yang paling penting bagi perekonomian 

suatu negara. Apabila inflasi tidak dikendalikan dengan tepat maka akan 

mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi, antara lain berkurangnya investasi 

produktif, ekspor yang semakin menurun dan impor semakin naik serta 

terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Jumlah uang beredar harus sesuai dengan 

kebutuhan, sehingga kestabilan nilai tukar dapat dijaga dan laju inflasi dapat 

ditekan (Boediono, 1995). Melalui teori kuantitas uang, jumlah uang beredar 

sangat berpengaruh terhadap nilai yang diimplementasikan pada tingkat harga dan 

produk. Salah satu komponen yang digunakan oleh pemerintah dalam 

mengendalikan jumlah uang beredar ialah suku bunga. Suku bunga adalah biaya 

yang harus dibayar oleh peminjam atas pinjaman yang diterima yang merupakan 

imbalan bagi pemberi pinjaman atas investasinya. Saat tingkat bunga naik maka 

keinginan menabung lebih besar sehingga tingkat inflasi akan menurun dan begitu 

pula sebaliknya. Teori preferensi likuiditas menyatakan bahwa hubungan antara 

suku bunga dengan jumlah uang beredar mempunyai hubungan yang negatif 

(Lipsey et al., 1997).  

Inflasi juga berpengaruh pada pergerakan kurs rupiah terhadap dollar US dan 

impor. Abimanyu (2004) mendefinisikan kurs sebagai harga mata uang suatu 

negara relatif terhadap mata uang negara lain. Kurs juga dapat sebagai alat 

pembayaran yang digunakan untuk melakukan transaksi ekonomi dan keuangan 

internasional. Saat laju inflasi di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup tinggi 

sementara laju inflasi di negara lain stabil, masyarakan akan mengalihkan 

pembelian produk ke luar negri, sehingga kondisi tersebut cenderung menambah 

impor dan menyebabkan kenaikan kurs valuta asing.  

Beberapa peneliti yang telah membahas studi kasus inflasi dengan pendekatan 

analisis jalur seperti Luwihadi dan Arka (2017) yang menunjukkan bahwa secara 

langsung suku bunga dan kurs dollar US berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

uang beredar dan  inflasi. Jumlah uang beredar tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tingkat inflasi. Kemudian secara tidak langsung, suku bunga dan kurs 

dollar US tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi melalui jumlah uang beredar. 

Penelitian lain didahulukan oleh Adayleh (2018) dengan menggunakan Fully 

Modified Odinary Least Squares (FMOLS). Peneliti tersebut menunjukkan bahwa 

jumlah uang beredar secara langsung berpengaruh secara signifikan dan positif 

terhadap inflasi dan suku bunga memiliki pengaruh secara signifikan dan negatif 

terhadap inflasi. 

Dalam penelitian ini dibahas pengaruh kurs dollar US, jumlah uang beredar, 

dan impor terhadap suku bunga BI dan implikasinya terhadap inflasi Provinsi 

Riau dengan pendekatan analisis jalur mengunakan AMOS 25. Analisis jalur 

digunakan untuk mengetahui hubungan langsung serta untuk hubungan tidak 

langsung antar variabel melalui variabel intervening (Retherford & Choe, 2011). 

Dalam pelaksanaan dilakukan proses trimming apabila model struktural belum 

cocok atau baik. Metode trimming merupakan tindakan menghapus jalur variabel 

eksogen yang tidak signifikan dalam rangka memperbaiki suatu model struktur 

(Kusnedi, 2008). 
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2. ANALISIS JALUR DAN METODE TRIMMING 

Analisis jalur merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis pola 

hubungan antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung 

ataupun tidak langsung seperangkat variabel independen terhadap variabel 

dependen (Kuncoro & Ridwan, 2012). Pada analisis jalur pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dapat berupa pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung melalui variabel lain yang disebut variabel perantara atau 

variabel intervening.  

Keuntungan menggunakan metode ini adalah kemampuan pemodelan 

beberapa variabel perantara, kemampuan mengestimasi dengan menggunakan 

persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada 

semua variabel dalam model, dan kemampuan melakukan dekomposisi korelasi 

menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat seperti pengaruh langsung dan 

pengaruh tidak langsung (Sarwono, 2011). 

     Berdasarkan paradigma hubungan antar variabel maka model diagram jalur 

yang dilengkapi dengan koefisien jalurnya serta persamaan strukturalnya disajikan 

seperti pada Gambar 1. 
 

 

Gambar 1. Hubungan kausal YXXX ,,, 321 terhadap Z  

Hubungan kausal ini dapat dituliskan dalam model sebagai berikut: 

1321   YXYXYXY
 

,2321   YZYXYXYXZ
 

dengan 

Y    Variabel intervening,  

Z     Variabel endogen, 

321 ,, XXX
 

  Variabel eksogen terhadap ,Y    

YXXX ,,, 321    Variabel eksogen terhadap ,Z   

    Koefisien analisis jalur,   

1e    Galat pada model ,Y  

2e    Galat pada model .Z  

   

 
Uji kesesuaian model (goodness of fit) dilakukan untuk memeriksa kesesuaian 

serangkaian pengamatan dengan model. Ukuran ini diperoleh dengan 

memperhatikan perbedaan nilai data pengamatan dengan nilai yang diharapkan. 

Uji kesesuaian model dalam analisis jalur pada dasarnya ada tiga jenis yaitu 

absolute fit, incremental fit, dan parsimonious fit. Penggunaan empat atau lima 

(1) 

(2) 
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kriteria jenis uji kesesuaian model dianggap sudah memadai untuk menilai 

kelayakan suatu model, asalkan masing-masing kelompok jenis kesesuaian model 

terwakili (Hair et al., 2010). Berikut disajikan Tabel 1 untuk menunjukkan 

ringkasan nilai yang diharapkan dalam uji kesesuaian model (Ghozali, 2008). 

Tabel 1. Standar penilaian kesesuaian  

Uji kesesuaian 

model dan jenis uji 

p-value yang 

direkomendasikan 
Keterangan 

Absolut fit 

Prob. 2     > 0.05 Model yang diusulkan 

cocok 
2 /df ≤ 2 Cocok 

RMSEA ≤ 0.08 Cocok 

GFI ≥ 0.9 Cocok 

Incremental fit 

AGFI ≥ 0.9 Cocok 

TLI ≥ 0.9 Cocok 

Parsimonious fit 

PGFI 0 – 1 Lebih besar lebih baik 

Dari Tabel 1 dapat menjadi patokan untuk menilai kesesuaian suatu model. 

Untuk model struktural yang belum cocok dilakukan metode trimming. Metode 

trimming biasa digunakan pada analisis jalur untuk memperbaiki suatu model 

struktur yang belum fit atau cocok dengan cara mengeluarkan atau menghapus 

variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan dari model (Kusnedi, 

2008).  Dalam proses trimming akan dilakukan perhitungan ulang koefisisien jalur 

tanpa  menyertakan variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Analisis data untuk penelitian ini menggunakan AMOS 25. Data yang dianalisis 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi Bank Indonesia (BI) dan 

Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari 2010 hingga Desember 2019 dengan 

lima variabel seperti yang dicantumkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Variabel penelitian 

Nama variabel Keterangan 

Kurs dollar US Variabel eksogen 

Jumlah uang beredar Variabel eksogen 

Impor Variabel eksogen 

Suku bunga Variabel intervening 

Inflasi Provinsi Variabel endogen 

Terdapat tahapan-tahapan dalam melakukan pengolahan data variabel yang tertera 

pada Tabel 2 dengan metode analisis jalur antara lain: 

i. Membuat diagram jalur 

ii. Merumuskan persamaan strukturalnya 

iii. Menghitung koefisien jalur  
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iv. Menguji kesesuaian model, jika model belum sesuai dapat dilakukan 

metode trimming 

v. Melakukan hipotesis dan interpretasi pengaruh langsung dan tidak 

langsung 

 

4. ANALISIS JALUR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUKU 

BUNGA SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP  

INFLASI PROVINSI RIAU 

Hasil output dari analisis jalur menggunakan AMOS 25 dapat dilihat pada 

diagram jalur yang disajikan pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Hubungan kurs dollar, jumlah uang beredar  

    dan impor terhadap suku bunga dan inflasi 

 

Sesuai persamaan (1) dan (2) maka diperoleh model struktural sebagai berikut:  

Suku bunga BI = 2.013 Kurs – 2.367 JUB + 0.260 Impor + 48.7
 

Inflasi=  0.207 Kurs + 0.123 Impor + 0.032 JUB +0.479 Suku bunga BI+ 79.3 

Dengan kurs merupakan kurs dollar US, JUB adalah jumlah uang beredar, 

impor merupakan total impor migas dan nonimgas di Indonesia, BI rate adalah 

suku bunga yang ditetapkan oleh BI dan inflasi adalah inflasi provinsi Riau. 

Koefisien jalur yang tertera pada diagram jalur adalah koefisien terbakukan 

(standardized coefficient) yang digunakan untuk melihat perbandingan antara 

koefisien pengamatan. Besarnya koefisien antar variabel disajikan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pengujian pengaruh antar variabel 

Pengaruh antar 

Variabel 
Langsung 

Tidak 

Langsung 

Probabi-

litas 

R 

Square 
Keterangan 

Kurs  BI Rate 2.013 - 0.000 2

1r = 

0.513 

Signifikan 

JUB  BI Rate –2.367 - 0.000 Signifikan 

Impor  BI Rate 0.260 - 0.000 Signifikan 

Kurs  Inflasi 
–0.207 0.964 0.562 2

2r = 

0.309 

Tidak 

Signifikan 

JUB  Inflasi 
0.032 –1.133 0.934 

Tidak 

Signifikan 
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Impor  Inflasi 0.123 0.124 0.197 Signifikan 

BIRate  Inflasi 0.479 0.000 0.000 Signifikan 

   Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai 513.02

1 r  menunjukkan pengaruh 

kurs dolar US, jumlah uang beredar dan impor secara gabungan terhadap suku 

bunga BI, sedangkan nilai 309.02

2 r  menunjukkan pengaruh kurs dolar US, 

jumlah uang beredar, impor dan suku bunga secara gabungan terhadap Inflasi 

Provinsi Riau. Selanjutnya dihitung koefisien determinasi (KD) dengan 

menggunakan rumus berikut: 

KD 2

1r = 2

1r  × 100%    KD 2

2r = 2

2r  × 100% 

KD 
2

1r = 0.513 × 100%   KD 
2

2r = 0.309 × 100% 

KD 
2

1r = 51.3%    KD 
2

2r = 30.9 % 
 

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengaruh kurs dolar US, jumlah uang 

beredar dan impor secara simultan terhadap suku bunga BI adalah sebesar 51.3%, 

sedangkan sisanya 48.7% dipengaruhi oleh faktor lain. Besarnya pengaruh 

simultan antara variabel kurs dollar US, jumlah uang beredar, impor dan suku 

bunga BI terhadap inflasi adalah sebesar 30.9% dan sisanya 69.1% dipengaruhi 

oleh variabel – variabel atau faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam variabel. 

 Kurs dollar US memiliki pengaruh total terhadap suku bunga BI sebesar 

2.013. Kurs dollar US memiliki pengaruh langsung pada inflasi sebesar  0.207 

dan pengaruh tidak langsung terhadap inflasi melalui suku bunga BI sebesar 

0.964.  Selanjutnya variabel impor memiliki pengaruh total terhadap suku bunga 

BI sebesar 0.260. Impor memiliki pengaruh langsung pada inflasi sebesar 0.123 

dan pengaruh tidak langsung terhadap inflasi Provinsi Riau melalui suku bunga BI 

sebesar 0.124. Jumlah uang beredar memiliki pengaruh total terhadap suku bunga 

BI sebesar  2.367. Jumlah uang beredar memiliki pengaruh langsung terhadap 

inflasi sebesar 0.032 dan pengaruh tidak langsungnya sebesar  1.133. Suku 

bunga BI memiliki pengaruh langsung/pengaruh total terhadap jumlah uang 

beredar sebesar 0.479. 

i. Uji kesesuaian model 

Uji kesesuaian model yang diperoleh dengan menggunakan AMOS 25 

disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Uji kesesuaian model 

Jenis Uji p-value Keterangan 

Prob. 
2  - Tidak cocok 

2 /df - Tidak cocok 

RMSEA 0.601 Cocok 

GFI 1 Sangat cocok 

AGFI - Tidak cocok 

TLI - Tidak cocok 

PGFI 0 Belum cocok 

Hasil uji kesesuaian model tersebut masih banyak yang tidak terdefinisi 

sehingga pengujian tersebut dianggap kurang cocok. Hal ini disebabkan karena 
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dalam model tersebut masih ada pengaruh antar variabel yang tidak signifikan. 

Selanjutnya dilakukan analisis jalur model trimming, yakni model yang digunakan 

untuk memperbaiki suatu model struktur bila koefisien beta (eksogen) tidak 

signifikan. Untuk itu dihilangkan salah satu jalur (panah) yang memiliki koefisien 

beta tidak signifikan dan yang memiliki probabilitas terbesar.  Pada trimming 

pertama, jalur (panah) jumlah uang beredar terhadap inflasi dihilangkan karena 

memiliki probabilitas sebesar 0.934 > 0.05 (tidak signifikan).  

ii.    Analisis jalur setelah trimming 

Hasil pengujian diagram jalur setelah dilakukannya trimming dengan 

menghapus jalur panah jumlah uang beredar terhadap inflasi Provinsi Riau, 

disajikan dalam bentuk Diagram jalur baru setelah trimming pada Gambar 3. 

 

 
Gambar 3. Hubungan kurs dollar, jumlah uang beredar  

                dan impor terhadap suku bunga dan inflasi 

    setelah trimming 

 

Diagram jalur baru ini disajikan dalam bentuk ringkasan koefisien setelah 

trimming yang disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Pengujian pengaruh antar variabel setelah trimming 

Pengaruh antar 

Variabel 

Pengaruh 

Langsung 

Pengaruh tidak 

Langsung 
Probabilitas 

R square 

Kurs  BI Rate 2.013 - 0.000 

0.513 JUB BI Rate  2.367 - 0.000 

Impor  BI Rate 0,260 - 0.000 

Kurs Inflasi  0.178 - 0.027 

0.309 
JUB  Inflasi Jalur dihapus -  

Impor  Inflasi 0.128 0.951 0.101 

BIRate  Inflasi 0.473 0.123 0.000 

 Pengaruh total kurs dollar US terhadap suku bunga BI sebesar 2.013. Kurs 

dollar US memiliki pengaruh langsung pada inflasi sebesar  0.178 dan pengaruh 

tidak langsung melalui suku bunga BI sebesar 0.951 yang berasal dari perkalian 

antara pengaruh langsung kurs terhadap suku bunga BI dengan pengaruh langsung 

suku bunga BI terhadap inflasi Pengaruh total kurs Dollar US terhadap inflasi 

Provinsi Riau sebesar  0.773. 

 Impor memiliki pengaruh total terhadap suku bunga BI sebesar 0.260. 
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Variabel ini memiliki pengaruh langsung pada inflasi sebesar 0.128 dan pengaruh 

tidak langsung melalui suku bunga BI sebesar 0.123. Pengaruh total impor 

terhadap inflasi sebesar 0.251. 

Jumlah uang beredar memiliki pengaruh total terhadap suku bunga BI sebesar  

 2.367. Suku bunga ini memiliki pengaruh total terhadap inflasi sebesar 0.473.  

Berdasarkan uraian tersebut persamaan struktural sub struktur 1 setelah 

trimming yaitu: 

Suku bunga BI = 2.013 Kurs   2.367 JUB + 0.260 Impor + 48.7 

R square = 0.513 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kurs dollar US , jumlah uang 

beredar dan impor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap suku bunga 

BI. Setiap kenaikan nilai kurs dan impor maka nilai suku bunga akan mengalami 

kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah uang beredar, jika angka 

jumlah uang beredar maka suku bunga BI akan mengalami penurunan. 

Persamaan struktural sub struktur 2 seteah trimming adalah 

Inflasi =  0.178 Kurs + 0.128 Impor + 0.473 Suku bunga BI + 79.3  

R square = 0.309 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kurs dollar US, impor dan suku 

bunga BI secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap inflasi Setiap 

kenaikan angka impor, suku bunga dan tingkat suku bunga maka akan 

meningkatkan angka inflasi. Hal ini berbanding terbalik dengan kurs dollar US, 

jika angka kurs dollar US mengalami kenaikan maka inflasi akan mengalami 

penurunan. 

iii. Hasil uji kesesuaian model setelah trimming 

   Untuk mengetahui kesesuaian model setelah trimming sudah fit atau belum 

maka dilakukan uji kesesuian model dengan hasil perhitungan yang disajikan pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Uji kesesuaian model setelah trimming 

Jenis uji p-value Keterangan 

Prob. 
2  0.007(0.934) Model cocok 

Df 1  
2 /df 0.007 Cocok 

RMSEA 0.000 Cocok 

GFI 1 Cocok 

AGFI 1 Cocok 

TLI 1.023 Cocok 

PGFI 1 Sangat cocok 

Dari Tabel 6 dapat dilihat bahwa nilai Prob. 
2 = 0.007 dengan p-value = 

0.934 yang jauh di atas 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data empiris 

sesuai dengan model. Begitu juga apabila dilihat dari kriteria kesesuaian 
2 /df = 

0.007 berada dibawah nilai 2 yang menunjukkan bahwa model sangat baik. 

Statistik GFI, AGFI, TLI, dan NFI mempunyai nilai di atas 0.90. PGFI yang 

bernilai 1 juga telah cukup menunjukkan bahwa model sangat baik. 
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5. KESIMPULAN 

 

Setelah melakukan analisis pengaruh kurs dollar US, jumlah uang beredar dan 

impor terhadap suku bunga BI serta implikasinya terhadap inflasi Provinsi Riau 

menggunakan metode analisis jalur, dapat diambil kesimpulan yaitu 

i. Kurs dollar US, jumah uang beredar dan impor memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap suku bunga BI sebesar 0.513 atau 51.3%. Hasil pengujian 

secara parsial, diketahui bahwa variabel kurs dollar US dan impor memiliki 

pengaruh signifikan serta positif terhadap suku bunga BI sebesar 2.013 dan 

0.260. Variabel jumlah uang beredar berpengaruh secara signifikan dan 

negatif terhadap suku bunga BI sebesar –2.367. 

ii. Kurs dollar US, impor dan suku bunga BI secara simultan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap inflasi Provinsi Riau sebesar 0.309 atau 30.9%, sisanya 

sebesar 69.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam 

model. Secara parsial menunjukkan bahwa variabel kurs dollar US memiliki 

pengaruh signifikan dan negatif terhadap inflasi –0.178. Kemudian suku 

bunga BI memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap inflasi 

Provinsi Riau sebesar 0.473, sementara variabel impor tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap inflasi Provinsi Riau. 

iii. Pengaruh langsung dan tidak langsung: 

a. Variabel kurs dollar US memiliki pengaruh langsung terhadap inflasi  

Provinsi Riau sebesar –0.178 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0.951. 

Karena pengaruh tidak langsung lebih besar dari pengaruh langsung 

maka dapat dikatakan bahwa suku bunga BI memiliki peran 

intervening/mediasi dalam model hubungan antara kurs dollar US dan 

inflasi Provinsi Riau.  

b. Variabel impor memiliki pengaruh langsung terhadap inflasi Provinsi 

Riau sebesar 0.128 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0.123. karena 

pengaruh langsung lebih besar dibanding pengaruh tidak langsung maka 

maka dengan demikian suku bunga BI bukan variabel intervening dalam 

model hubungan impor dan inflasi Provinsi Riau. 

c. Variabel jumlah uang beredar tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

secara langsung dan tidak memiliki pengaruh secara tidak langsung 

terhadap inflasi Provinsi Riau melalui variabel intervening suku bunga. 
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