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Pengertian (Fisher Effect)

Currencies with high rate of Inflation should 
bear higher interest rate than currencies with 
lower rates of inflation.
Nominal Interest rate r is made up of two 
components : Real required rate of return a 
and inflation premium to the expected 
amount of inflation, I .



The fisher Effect menyatakan : Tingkat bunga
nominal di negara manapun akan sama
dengan real rate of return yang diinginkan
oleh para investor ( tingkat bunga yang akan
mengkompensasi para investor untuk
penundaan konsumsi saat ini) ditambah
tingkat inflasi yang diperkirakan.



Nilai suku bunga yang biasanya di’quote’ pada media finansial adalah nominal

interest rate, misalnya suku bunga 8 % per tahun adalah bahwa bila seseorang

meminjam $1 dengan jangka waktu 1 tahun di awal tahun, maka pada awal tahun

berikut harus mengembalikan $ 1,08. Tentu saja nominal exchange rate tidak bisa

dijadikan patokan tinggi atau rendahnya return suatu investasi bila tanpa

memperhitungkan laju inflasi. 

 

Dengan formulasi matematis Fisher Effect diformulasikan sbb : 

 

             r = a + I + aI   .................... (5) 

 

dimana : 

r = nominal interest rate 

a = real interest rate 

I = inflation rate 

 

Jadi bila reqired real returns = 3 %, laju inflasi = 10 % dapat dihitung sbb : 

r = .03 + .1 + (.03*.1) = 13.3 % 

Logika dari prinsip Fisher effect adalah nilai $ 1 saat ini akan tererosi / terkikis

menjadi $ 0,9 pada tahun depan. Dengan demikian pinjaman $ 1 bagi investor yang

menginginkan return sejumlah diatas maka si peminjam harus membayar $ 1,03 plus

$ 0,03 sebagai real return. 



Illustrasi 1: 

 

Pada tahun 1981 pemerintah Brazil mengkampanyekan agar rakyat menyimpan

uangnya di bank untuk meningkatkan National Saving account yang menurun drastis

pada tahun 1980. Menurut Wall Street Journal ( 12 Januari 1981, p. 23) hal ini terjadi

karena ‘pre-fixed rate’ yang ditawarkan untuk tabungan dan T-bill jauh lebih rendah

daripada laju inflasi yang saat itu mencapai 110 %. Jelaslah tidak ada masyarakat

Brazil yang tertarik mendepositokan uangnya di Bank. 

 

Bentuk lain dari persamaan Fisher Effect adalah : 

1 + rh     =     1 +  ih           ...................................   (6) 
1 + rf               1 +  if 
 
Bila rf  dan if relatif lebih kecil, maka aproksimasi persamaan diatas menjadi : 
 
rh - rf  =  ih - if    .................................  (7) 

 

dimana :  

rh = nominal home currency interest rate 

rf  = nominal foreign currency interest rate 

ih =  laju inflasi di home country   

if  =  laju inflasi di foreign country 

Misal laju inflasi di USA adalah 4 % sedangkan di Inggris = 7 %. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa interest rate di Inggris 3 % lebih tinggi daripada di USA. 



Ilustrasi 2

Jika tingkat bunga 1 tahun adalah 14,2 % di
New Zealand dan 11,75% di Inggris, sedang
tingkat inflasi tahun depan diperkirakan
sebesar 9% di New Zealand. Berapa
perkiraan tingkat inflasi di Inggris ?



Fakta dari teori di atas :
Negara dengan laju inflasi yang tinggi
memiliki tingkat suku bunga yang tinggi
pula.
Expected real returns yang sama antara
kedua negara belum bisa dibuktikan secara
langsung



Internasional Fisher Effect
6. The International Fisher Effect

Prinsip : 

* “The relationship between the percentage change in the spot exchange rate over

time and the differential between comparable interest rates in different national

money market” 

* “Merupakan gabungan efek PPP dan Fisher Effect” 

* “Nilai tukar akan meng-offset perubahan inflasi” (Kenaikan inflasi di suatu negara

terhadap negara lain akan menyebabkan nilai tukar mata uang negara ybs akan turun).

* “The spot exchange rate should change in an equal amount but in the opposite

direction to the difference in interest rates between two countries” 

 

Formulasi matematis IFE : 

 
             (1 + rh)^t    =      et                  .................................. (8) 
             (1 + rf)^t             eo 
 

dimana : et adalah expected exchange rate pada periode t. Untuk single period : 

 

 

             1 + rh    =            e1                  .................................. (9) 
             1 + rf                   eo 



Illustrasi 3 : 

 

Pada bulan September , suku bunga bank  adalah 4 % untuk Swiss francs, dan 13 %

untuk US dollars. 

a. Bila spot exchange rate saat ini  1 SFr = $ 0,63, bagaimana ekspektasi future spot

exchange rate SFr  terhadap $ ? 

b. Bila ekspektasi investor dipengaruhi keadaan inflasi di USA sehingga

menyebabkan spot rate naik menjadi 1 Sfr = $ 0,70, bagaimana nilai suku bunga US

dollar ? 

 

Jawab : 

Dengan mengaplikasikan formula no (9) 

a. e1 = $ 0,63 * (1,13/1,04) = $ 0,6845 

b. 0,70/0,63 = (1 + rus)/1,04 

    rus = 0,1556 = 15,56 % 

 

Justifikasi IFE : Investor harus diberikan premium (reward) atau diskon (penalize)

untuk mengantisipasi perubahan nilai tukar ataupun interest rate differential.  

Contoh : Apabila seorang investor menanamkan uangnya dalam bentuk dollar sebesar

9 % sementara investor lain menanmkan uangnya dalam bentuk Yen dengan suku

bunga 5 % maka investor yang menanmkan uangnya pada mata uang Yen berharap

Yen akan berapresiasi terhadap dollar paling tidak 4 %. 

Kesimpulan : “With IFE, an investor should be indifferent between investing in dollar

or Yen deposits, since investor worldwide see the same bonus opportunity”. 



Ilustrasi 4

Dalam bulan Juli tingkat bunga 1 tahun Swiss 
adalah 4% dan Amerika serikat adalah 13%. 
Jika kurs saat ini SFr 1 = USD 0,63. Berapa
Expected Future Exchange rate dalam satu
tahun ?


