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Penelitian ini dengan judul Pengaruh Tingkat Inflasi dan Tingkat suku bunga terhadap 
Kurs Rupiah . Dengan permasalahan yang akan dipecahkan yaitu seberapa besar 
pengaruh tingkat inflasi dan tingkat suku bunga terhadap kurs rupiah tahun 2001-2003. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh tingkat inflasi dan 
tingkat suku bunga terhadap kurs rupiah pada tahun 2001-2003. Dalam penelitian ini, 
penulis mengambil satu hipotesis diduga bahwa tingkat inflasi dan tingkat suku bunga 
perbengaruh nyata terhadap kurs rupiah. 
Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara 
keseluruhan terhadap variabel terikat yaitu analisis regresi berganda. Untuk mengetahui 
signifikansi terhadap koefisien regresi signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F untuk mengetahui seluruh koefisien regresi 
secara bersama-sama. Uji R untuk mengetahui proporsi variasi dalam variabel terikat (Y) 
yang dijelaskan oleh variabel bebas (X1,X2) secara bersama-sama. Uji asumsi klasik 
yaitu multikolonier untuk mengetahui tidak terjadinya hubungan antara variabel bebas 
yang satu dengan variabel bebas yang lain. heteroskedastisitas untuk mengetahui varians 
pengganggu untuk setiap observasi. Autokorelasi untuk mengetahui apakah terjadi 
korelasi antara variabel pengganggu yang satu dengan variabel pengganggu pada 
observasi yang lainya. 
Hasil perhitungan hasil dari regresi berganda yaitu koefisien Y = 6438,308 + 12,465 + 
206,165 berarti bahwa nilai kurs rupiah sebesar 6438,308 pada saat tingkat inflasi dan 
tingkat suku bunga sama dengan nol.uji t 0,420X1<1,645 dan 6.105 >1,645 yang berarti 
variabel tingkat inflasi (X1) tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kurs 
rupiah dan X2 mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kurs rupiah. Uji F stat 
18,863 > 3,00 yang berarti bahwa variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh 
terhadap variabel terikat. R sebesar 53,3% yang berarti bahwa kurs rupiah dijelaskan oleh 
tingkat inflasi dan tingkat suku bunga sebesar 53,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
variabel lain diluar model. Dalam uji asumsi klasik tidak terjadi multikolonieritas. Tetapi 
terjadi heteroskedastisitas yang akhirnya dilakukan perbaikan sehinggga tidak terjadi 
heterokedastisitas. Selain itu juga terjadi autokorelasi positif yang telah diperbaiki yang 
akhirnya tidak terjadi autokorelasi.  


