
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada saat krisis keuangan global beberapa tahun belakangan ini kurs, 

inflasi dan neraca perdagangan seolah tidak lepas dari masalah 

perekonomian di Indonesia Beni (2009:1). Fluktuasi kurs rupiah yang susah 

untuk dikendalikan disebabkan oleh banyaknya faktor, baik faktor ekonomi 

maupun faktor non ekonomi. Banyak perbankkan swasta maupun Bank 

Indonesia sendiri yang menyatakan bahwa gejolak kurs rupiah dipengaruhi 

oleh faktor-faktor ekonomi. 

Usaha sektor riil, kondisi seperti ini telah membatasi kegiatan 

produksi dan investasi, sementara disektor keuangan, berbagai 

permasalahan tersebut telah menyebabkan tidak tersalurnya pembiayaan 

dalam bentuk pemberian kredit dalam rangka membiayai kegiatan produktif 

pada perusahaan. Melemahnya hubungan kedua sektor ini bukan hanya 

menyebabkan keterbatasan sumber pembiayaan investasi dan produksi dan 

kemudian menghambat proses pemulihan ekonomi, namun juga telah 

menyebabkan terjadinya kelebihan asset keuangan perbankan yang dapat 

memberikan tekanan terhadap kurs.  

Depresiasi kurs rupiah yang tinggi mempengaruhi antara lain harga 

produk impor sehingga mendorong kenaikan harga-harga didalam negeri 

(inflasi), dan semakin tinggi peredaran jumlah uang beredar 

membengkaknya pembayaran hutang luar negeri swasta, rendahnya 

perbankan Indonesia dan lainya Beni (2009:3). Perekonomian Indonesia 
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saat ini mengalami perlambatan meskipun cenderung stabil. Pada tahun ini 

perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,0% atau melambat dari 

perekonomian pada tahun 2012 yang mampu tumbuh sebesar 6,3%. Tingkat 

pertumbuhan ini merupakan yang terendah sejak tahun 2010. 

(permodalanbmt.com) 

Krisis perekonomian global yang masih berlangsung hingga saat ini 

telah mengakibatkan perlamabatan ekspor dan merupakan salah satu faktor 

yang mendorong perlambatan ekonomi Indonesia pada tahun ini. Kondisi 

perekonomian Indonesia pada tahun 2011 secara umum memang melebihi 

harapan otoritas ekonomi, jika dilihat dari economic outlook yang 

disampaikan setahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1% 

lebih tinggi dari dari pada asumsi APBN 2011 dan APBN-P yang 

mentargetkan dibawah 6%. Peningkatanpun di nilai dukungan  dari sumber 

pertumbuhan yang makin berimbang, Diantaranya tercermin pada peran 

investasi dan ekspor yang meningkat. (permodalanbmt.com) 

Peningkatan investasi mulai ditandai dengan semakin tingginya 

peranan investasi yang sifatnya menambah kapasitas ekonomi. 

Perkembangan neraca perdagangan memiliki informasi mengenai keadaan 

perekonomian suatu negara, seperti yang terlihat dari perkembangan sektor 

riil dan moneter. Informasi dari neraca pembayaran dapat memberikan 

gambaran berapa besar aliran sumber dana antara suatu negara dengan 

negara lain sehingga terlihat apakah negara tersebut merupakan pengekspor 

barang dan modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang dan modal. 
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Neraca perdagangan Indonesia selama bulan September 2012 

mengalami surplus sebesar US$ 552,9 juta. Hal ini memperlihatkan neraca 

perdagangan Indonesia mengalami peningkatan surplus. Surpus neraca 

perdagangan Indonesia didukung oleh surplus perdagangan non migas 

sebesar US$ 1. 224,7 juta, sementara migas defisit sebesar US$ 671,8 juta. 

Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia periode 2010-2012 masih 

mengalami surplus sebesar US$ 1.034,2 juta yang terdiri dari surplus 

perdagangan non migas sebesar US$ 3,3 miliar dan defisit perdagangan 

migas sebesar US$ 2,3 miliar.(antaranews.com) 

Kenaikan ekspor non migas dipicu oleh menguatnya ekspor di sektor 

pertanian, industri, dan pertambangan yang masing-masing naik sebesar 

45%, 17,9% dan 5,8%. Sementara penurunan ekspor bersumber dari turunya 

ekspor minyak mentah. Sedangkan impor masih didominasi oleh impor 

bahan baku/ penolong mencapai 73% dan barang modal (20%). Impor 

barang modal selama Januari- September 2012 mencapai US$ 28,6 miliar 

meningkat 23,9%. (antaranews. com) 

Inflasi tercatat 6,69% lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh 

Bank Indonesia sebesar 5%kurang lebih 1%dan asumsi APBN. Stabilitas 

harga mendapat gangguan dari sisi pasokan, khususnya bahan makanan, 

meningkat tajam akibat perbedaaan cuaca baik di tingkat global maupun 

domestik, sejak pertengahan tahun. Harga komoditas pangan dipasar global 

melonjak tajam, dan dalam waktu yang bersaman harga-harga komoditas 

pangan di pasar domestik juga meningkat tinggi.(permodalanbmt.com) 
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Komoditas bahan pokok seperti beras dan aneka bumbu memberi 

kontribusi kenaikan harga yang sangat besar sehingga inflasi volatile food 

mencapai 17,74%, jauh lebih tinggi dari inflasi volatile food tahun 2009 

yang hanya mencapai 3,95%. Meski demikian, inflasi ini tetap terjaga pada 

level 4,28% dan kelompok administered prices inflasi sebesar 5,40%, 

sehingga inflasi keseluruhan masih bisa dikendalikan(permodalanbmt.com) 

Pergerakan nilai dollar AS dapat dikatakan sebagai determinan utama 

nilai rupiah. Melalui mekanisme transmisi ini inflasi serta suku bunga 

domestik juga turun Rowter (2000:1). Menguatnya dollar AS belakangan ini 

menjadikan nilai rupiah merosot serta ada potensi besar inflasi meningkat. 

Penyebab sebaliknya nilai mata uang dan nilai asset keuangan (saham dan 

obligasi) di hampir semua negara berkembang, termasuk Indonesia yaitu 

naiknya suku bunga karena tindakan yang dilakukan investor menjual posisi 

jangka panjang dan mengembalikan dana kepasar uang di AS. Lebih 

berbahaya jika para investor domestik ikut-ikutan pula untuk menjual asset 

negaranya dan melakukan konversi ke mata uang asing. 

Besarnya pengaruh kurs pada inflasi disebabkan tingginya 

ketergantungan Indonesia pada impor, termasuk bahan makanan. 

Melemahnya rupiah mengakibatkan naiknya harga pada berbagai titik 

produksi dan distribusi. Selama masa krisis kenaikan suku bunga domestik 

tidak dapat dikatakan menjadi penjelasan naik turunya kurs. Periode tiga 

tahun terakhir kita melihat penurunan suku bunga tidak diikuti dengan 

melemahnya kurs bahkan yang terjadi sebaliknya. Karena inflasi akibat 



5 
 

melemahnya rupiah adalah cost pushed, yaitu naiknya harga keluaran 

(output) karena naiknya harga masukan (input). 

Perkembangan kurs rupiah pada tahun  2010 mengalami apresiasi 

sebesar 4,4%. Secara rata-rata pada tahun 2010 nilai tukar rupiah berada 

pada kisaran Rp. 9.081/US$. Kurs rupiah sampai dengan desember tahun  

2010 berada pada level Rp.9.002/US$. Hal ini di sebabkan oleh ebijakan AS 

yang masih terus menjual asset-aset kotor dari sektor keuangan di tahun  

2010. Pada tahun 2011 nilai tukar rupiah relative stabil hingga pada akhir 

tahun berkisar antara Rp.9000/US$. Pada akhir tahun 2011 tambahan 

tekanan masalah global seperti beberapa investor luar negeri mengambil 

profitnya. Pada tahun 2012 nilai tukar rupiah pada dollar AS mengalami 

depresiasi sepanjang tahun 2012 yang mencapai kisaran  Rp.9500/US$. Hal 

ini dikarenakan  defisistnya neraca perdagangan kuartal I dan II.   

Jatuhnya nilai tukar rupiah merefleksikan menurunya permintaan 

masyarakat internasional terhadap mata uang rupiah karena menurunya 

peran perekonomian nasional atau karena meningkatnya permintaan mata 

uang asing US$ oleh masyarakat karena peranya sebagai alat pembayaran 

internasional. Kinerja uang khususnya pasar luar negeri di ukur melalui uji 

kurs rupiah terutama mata uang dollar AS. Semakin menguat kurs rupiah 

sampai batas tertentu berarti menggambarkan kinerja di pasar uang semakin 

menunjukkan perbaikan. Sebagai dampak meningkatnya laju inflasi maka 

nilai tukar mata uang domestik semakin melemah terhadap mata uang asing. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul “Pengaruh Inflasi dan Neraca Perdagangan terhadap Kurs Tukar 

Rupiah” periodeJanuari 2010-Juni 2013. 
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B. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah berkenaan 

dengan variabel yang mempunyai pengaruh terhadap kurs tukar rupiah 

yaitu: 

1. Apakah inflasi dan neraca perdagangan berpengaruh terhadap kurs tukar 

Rupiah ? 

2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kurs tukar Rupiah? 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini yaitu Inflasi dan Neraca Perdagangan (variable 

bebas) berpengaruh terhadap Kurs Tukar Rupiah (variable terikat) periode 

Januari 2010-Juni 2013. 

 

D. Tujuan dan Manfaat  

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari  penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui bahwa inflasi dan neraca perdagangan 

berpengaruh  terhadap kurs tukar rupiah. 

b. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap kurs 

tukar rupiah  

2. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Pemerintah 

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah untuk pertimbangan 

dalam proses pengambian keputusan atas suatu langkah 

kebijaksanaan yang akan ditempuh oleh otoritas moneter. 



7 
 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan dasar dan juga bisa 

dikembangkan secara luas lagi dengan mengambil faktor-faktor 

ekonomi yang lain, selain nilai tukar rupiah, inflasi dan neraca 

perdagangan. 


