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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan kurs valuta asing juga berpengaruh terhadap arus kas 

perusahaan, baik perusahaan tersebut melakukan transaksi dengan pihak luar 

negeri maupun hanya melakukan transaksi dengan pihak dalam negeri. Nilai 

tukar valas yang merupakan suatu harga untuk mata uasng tertentu terhadap 

mata uang negeri lain, yang berfungsi sebagai alat perdagangan yang 

penting dalam hubungan ekonomi antar Negara (Ilham : 2007).  

Transaksi dengan menggunakan nilai tukar terjadi karena adanya 

pertemuan antara pembeli dan penjual yang melakukan transaksi 

internasional. Valas juga dapat digunakan sebagai ukuran bagi para pebisnis 

yang ingin mencari modal dari luar negeri, ataupun sebaliknya jika ada 

investor yang ingin menanamkan modal, maka nilai tukar valas (forex) 

sebagai salah satu pertimbangannya. Nilai Tukar Valas yang semakin tidak 

stabil ini, khususnya pada nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan Yen 

Jepang yang merupakan mata uang yang umum digunakan dalam transaksi 

antar Negara, seperti yang terlihat pada Tabel 1.1. 

Pada Tabel 1.1  terlihat bahwa nilai tukar rupiah atas dolar dari tahun 

2008 hingga 2013, dimana data tersebut menunjukkan bahwa nilai tukar 

rupiah terhadap dolar mengalami fluktuasi selama 6 tahun tersebut. Dampak 
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eksposur ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan (life cycle) perusahaan, 

khususnya pada bidang kendaraan bermotor yang akhir-akhir ini mengalami 

peningkatan permintaan dari konsumen di Indonesia. Peningkatan ini terlihat 

dari semakin banyaknya tingkat penggunaan kendaraan di Indonesia, yang 

hampir di seluruh kota di Indonesia mengalami peningkatan kepadatan lalu 

lintas, yang berarti meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor yang 

tinggi. 

Tabel 1.1. Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Yen Jepang 

Tahun Kurs (Rp/US $) Kurs(Rp/¥)

2008 10,191.72 94.920

2009 10,898.32 111.830

2010 9,158.60 104.184

2011 8,890.70 110.701

2012 9,495.93 118.308

2013 10,511.43 107.711

*Sumber : BPS  

Tabel 1.1 menggambarkan bahwa pergerakan perubahan nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS berfluktuasi dari tahun 2008 sampai dengan tahun 

2013, namun memiliki kecenderungan penguatan (apresiasi) nilai tukar 

(peningkatan nilai tukar lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 1). 

Pergerakan rupiah yang cenderung menguat di mulai dari tahun 2009 yang 

mengalami pelemahan (depresiasi) terlebih dahulu sebesar 7%, yaitu dari 

angka Rp. 10.191,72 ke angka Rp. 10.898,32.  

Pada tahun 2010 nilai tukar rupiah mengalami peningkatan yang 

sangat baik, dimana nilai tukar rupiah saat itu mengalami apresiasi 

(penguatan) terhadap dolar AS sebesar 16%, yaitu dari angka Rp. 10.898,32 
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turun hingga angka Rp. 9.158,6/dolar AS. Penguatan terhadap dolar ini terus 

berlanjut hingga tahun berikutnya  yang juga meningkat sebesar 3%, namun 

pada tahun 2012 nilai tukar rupiah kembali mengalami depresiasi nilai tukar 

sebesar 7% yaitu dari ang Rp. 8.890,70 melemah ke angka Rp. 9.495,93/dolar 

AS. Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2013 kembali harus turun dan mengalami 

depresiasi nilai tukar atas dolar As yang begitu besaar yakni sebesar 11% dari 

angka Rp. 9.495,93 melemah ke angka Rp. 10.511,43/dolar AS. 

Tabel 1.1 juga menggambarkan tentang pergerakan perubahan nilai 

tukar rupiah terhadap Yen Jepang berfluktuasi dari tahun 2008 sampai 

dengan tahun 2013, (peningkatan nilai tukar lebih jelasnya dapat dilihat pada 

lampiran1). Pergerakan rupiah yang begitu berfluktuatif ini di mulai dari 

tahun 2009 yang mengalami pelemahan (depresiasi) terlebih dahulu sebesar 

18%, yaitu dari angka Rp. 94,920 ke angka Rp. 111,830.  

Tahun 2010 nilai tukar rupiah mengalami peningkatan yang sangat 

baik, dimana nilai tukar rupiah mengalami apresiasi (penguatan) terhadap 

dolar AS sebesar 7%, yaitu dari angka Rp. 111,830 hingga angka Rp. 

104,184/Yen Jepang. Nilai Rupiah pada tahun berikutnya mengalami 

pelemahan (depresiasi) sebesar 6%, begitu pula pada tahun 2012 nilai tukar 

rupiah mengalami depresiasi nilai tukar sebesar 7% yaitu dari angka Rp. 

110,701 ke angka Rp. 118,308/Yen Jepang. Fluktuasi nilai tukar kembali 

terjadi pada 2013, dimana mata uang rupiah meningkat sebesar 9% dalm 1 

tahun yaitu dari angka Rp. 118,308 ke angka Rp. 107,117/Yen Jepang. 
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Perubahan kurs valuta asing (nilai tukar rupiah atas mata uang asing, 

dalam hal ini dolar Amerika Serikat) yang tidak menentu dan terus berubah-

ubah ini seakan tidak berpengaruh pada tingginya permintaan kendaraan 

bermotor di Indonesia. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 

Serikat ini terkesan tidak berdampak apapun terhadap jumlah permintaan 

kendaraan bermotor di Indonesia, bahkan ketika nilai tukar rupiah sedang 

terdepresiasi. Tingginya jumlah permintaan kendaraan bermotor di tengah 

fluktuasi nilai tukar yang tidak menentu ini dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tahun Mobil Penumpang Bis Truk Sepeda Motor Jumlah

2005 5 076 230 1 110 255 2 875 116 28 531 831 37 623 432

2006 6 035 291 1 350 047 3 398 956 32 528 758 43 313 052

2007 6 877 229 1 736 087 4 234 236 41 955 128 54 802 680

2008 7 489 852 2 059 187 4 452 343 47 683 681 61 685 063

2009 7 910 407 2 160 973 4 452 343 52 767 093 67 336 644

2010 8 891 041 2 250 109 4 687 789 61 078 188 76 907 127

2011 9 548 866 2 254 406 4 958 738 68 839 341 85 601 351

2012* 9 524 666 1 945 288 4 723 315 77 755 658 93 948 927

Tabel 1.2. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis tahun 2005-2011

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

*Sumber: Kakorlantas Polri, Editor: Zulkifli BJ

 

Tabel 1.2 tersebut manggambarkan bahwa tingkat permintaan atas 

kendaraan bermotor di Indonesia selalu meningkat di setiap tahunnya. 

perbedaan yangsangatjauh atas jumlah permintaan sepeda motor juga terlihat 

melalui Tabel 1.2 tersebut, yang menunjukkan bahwa permintaan sepeda 

motor yang berjumlah 77.755.658 unit, yaitu mobil penumpang sebesar 

9.524.666 unit, bus sebesar 1.945.288 unit, dan truk sebesasr 4.723.315 unit. 
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Dengan adanya fenomena inilah yang membuat penulis mencoba 

mengangkat topik yang berhubungan dengan perusahaan otomitif yang 

berkecimpung di dunia bisnis Indonesia. Perusahaan yang coba diamati oleh 

peneliti adalah perusahaan sub sektor otomotif yang telah go public. 

Fenomena ini yang memungkinkan untuk diamati pengaruh yang dialami 

oleh perusahaan kendaraan roda dua atas perubahan nilai tukar rupiah dari 

mata uang Dolar AS.Alasan fenomena tersebut yang menjadikan penulis 

tertarik mengangkat judul “Pengujian Emprik Atas Eksposur Ekonomi yang 

Dihadapi Perusahaan Sektor Otomotif Di Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dirumuskan oleh penulis, maka 

penulis dapat pula merumuskan beberapa perumusan masalah yang nantinya 

akan diteliti oleh peneliti. Rumusan masalah terseut yaitu, “Apakah 

perusahaan-perusahaan sektor otomotif yang beroperasi di Indonesia 

menghadapi eksposur ekonomi?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini perusahaan yang dipilih menjadi obyek 

penelitian berasal dari industri subsektor otomotif yang tercatat di Bursa 

Efek Imdonesia. Eksposur yang dibahas dalam penelitian ini tentang kurs 
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mata uang Rupiah terhadap US Dolar dan Rupiah terhadap Yen Jepang. 

Data perusahaan sendiri dalam penelitian ini adalah data harga saham 

perusahaan. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan data 

bulanan. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, 

maka dapat dirumuskan pula tujuan penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian. Tujuan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah ”Mengetahui apakah perusahaan sector otomotif yang beroperasi 

di Indonesia menghadapai eksposur ekonomi”. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Manajemen Perusahaan Otomotif di Indonesia 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

masukan untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan 

memutuskan pengelolaan atas foreignexchange risk eksposur yang 

dihadapai perusahaan. 

b. Pemegang Saham Perusahaan Otomotif di Indonesia 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan suatu masukan dalam 

menentukan keputusan investasi dana yang dimiliki dengan melihat 
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tingkat kepekaan suatu perusahaan atas perubahan nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing. 

c. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi 

peneliti sejenis pada masa mendatang, baik bagi mahasiswa pada 

umumnya. 


