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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun 

ruang lingkup hampir sama tetapi karena objek dan periode waktu yang 

digunakan berbeda maka terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk saling melengkapi. 

Berikut ringkasan penelitian terdahulu : 

Penelitian terdahulu yang pertama oleh Beni Firmansyah (2009) yang 

berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga SBI, Dan Jumlah Uang Beredar 

Terhadap Kurs Rupiah Tahun 2000-2009”. Teknik analisis yang digunakan 

regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least 

square (OLS). Penelitian ini mengambil data triwulanan selama 10 tahun dari 

tahun 2000-2009. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa inflasi, tingkat 

suku bunga dan jumlah uang beredar berpengaruh nyata atau signifikan 

terhadap kurs tukar rupiah di Indonesia. 

Penelitian yang kedua oleh Awaludin Fajar Brata Wijaya (2012) yang 

berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, tingkat Suku Bunga, dan Jumlah Uang 

Beredar (M2) terhadap nilai tukar rupiah pada dollar AS periode 2007-2011. 

Teknik analisis yang digunakan regresi linier berganda. Penelitian ini 

mengambil data triwulanan selama 5 tahun dari tahun 2007-2011. Dari hasil 

penelitian ini diketahui bahwa inflasi dan tingkat suku bunga berpengaruh 
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signifikan terhadap nilai tukar rupiah, dan variabel jumlah uang beredar 

adalah variabel yang paling berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap 

dollas AS. 

Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang yaitu terletak 

pada variabel bebas yang digunakan yaitu peneliti terdahulu meneliti tingkat suku 

bunga, inflasi dan jumlah uang beredar sedangkan peneliti yang sekarang meneliti 

tentang inflasi dan neraca perdagangan, penelitian ini mengambil data bulanan dan 

peneliti terdahulu mengambil data triwulanan pada setiap variabelnya dan tahun 

penelitian yang digunakan yaitu peneliti terdahulu menggunakan tahun 2000-2009 

dan 2007-2012 sedangkan peneliti sekarang menggunakan tahun penelitian 

periode Januari 2010-Juni 2013. 

 

B. Tinjauan Teori 

a) Inflasi 

Secara umum inflasi dapat di artikan sebagai kenaikan tingkat harga 

barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. 

Menurut para pakar beberapa pengertian mengenai inflasi: 

1) Menurut Nopirin (1987:25) 

Proses kenaikan harga-harga umum barang secara terus-menerus 

selama periode tertentu. 

2) Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:578-603) 

Inflasi dinyatakan sebagai kenaikan harga secara umum. Jadi 

tingkat inflasi adalah tingkat perubahan harga secara umum yang 

dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut: 
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Rate of Infation (year t) = price level (year t) – price level (year t-1) 

                                                 Price level (year t-1) 

 

3) Menurut Waluyo (2002:119) menyatakan bahwa “inflasi adalah 

merupakan kecenderungan kenaikan harga-harga umum secara 

terus menerus”. Sebagai indikator yang mencerminkan perubahan 

harga-harga, inflasi berdasarkan Indeks Harga Saham Konsumen 

(IHK) merupakan indikator inflasi yang paling umum digunakan 

baik di Indonesia maupun disejumlah negara lain. 

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah 

terjadi inflasi,yaitu : 

1) Kenaikan harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih 

tinggi daripada harga periode sebelumnya. 

2) Bersifat umum, kenaikan harga suatu komoditas belum dapat 

dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan  harga 

secara umum naik. 

3) Berlangsung terus menerus, kenaikan harga yang bersifat umum 

juga belum akan dimunculkan inflasi, jika terjadi sesaat, karena itu 

perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal 

bulanan. Keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit 

anggaran belanja. 

Menurut Boediono (1998:162) inflasi dapat digolongkan sebagai 

berikut : penggolongan pertama berdasarkan atas parah dan tidaknya 

inflasi tersebut. Beberapa macam inflasi yaitu : 

1) Inflasi ringan apabila kenaikan harga berada dibawah angka 10% 

setahun. 
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2) Inflasi sedang antara 10%-30% setahun. 

3) Inflasi berat antara 30%-100% setahun. 

4) Hyperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan 

harga berada di atas 100% setahun. 

Penggolongan yang kedua berdasarkan asal dari inflasi : 

1) Inflasi yang berasal dari dalam negeri. 

Inflasi yang berasal dari dalam negeri timbul misalnya karena defisit 

anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan 

gagalnya pasar yang berakibat harga bahan makanan menjadi mahal. 

2) Inflasi berasal dari luar negeri. 

Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi 

sebagai akibat naiknya harga barang impor. 

Secara umum upaya-upaya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam 

mengefektifkan pengendalian inflasi di daerah antara lain : 

1) Memperkuat aspek kelembagaan antara Bank Indonesia di daerah 

dan Pemda, terutama dalam rangka menanamkan komitmen pihak 

terkait untuk bersama-sama mengendalikan inflasi di daerah 

mengingat terciptanya inflasi yang rendah dan stabil merupakan 

kebutuhan bersama. 

2) Mengidentifikasi sumber-sumber kelangkaan pasokan barang 

kebutuhan pokok di daerah. Adapun tujuan dari strategi itu adalah 

untuk menjamin kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok, 

memperpendek jalur distribusi, memperbaiki infrastruktur di 

daerah, dan menghapus perilaku penimbunan dan pungutan liar. 
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3) Melakukian diseminasi untuk memberikan pemahaman masyarakat 

di daerah terkait kondisi dan prospek ekonomi serta risiko tekanan 

inflasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi Inflasi 

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1998:578) faktor yang 

memyebabkan inflasi : 

1) Demand Pull Inflation, timbul apabila permintaan agregat 

meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi prosuktif 

perekonomian, menarik harga keatas untuk menyeimbangkan 

penawaran dan permintaan agregat. 

2) Cost Push Inflation or Supply Shock Inflation  

Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode 

pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang 

efektif. 

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya inflasi tidak 

hanya dipengaruhi oleh Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation 

tetapi juga dipengaruhi oleh: 

1) Domestic Inflation 

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga 

barang secara umum di dalam negeri. 

2) Imported Inflation 

Tingkat inflasi yang terjadi karena disebabkan oleh kenaikan harga-

harga barang. 
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Inflasi sebagai salah satu bagian dari keadaan perekonomian tertentu 

akan dialami oleh setiap negara, hanya saja setiap negara memiliki 

tingkat inflasi yang berbeda-beda. Inflasi di setiap negara pasti 

mengalaminya, tentu disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. 

Beberapa penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor 

ekspor-impor, tabungan atau investasi, pengeluaran dan penerimaan 

negara, sektor pemerintah dan swasta. Untuk lebih jelasnya, dapat 

dilihat beberapa uaraian berikut : 

1) Inflasi disebabkan oleh sektor ekspor-impor 

Jika ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, akan 

mengakibatkan terjadinya tekanan inflasi, tekanan inflasi terjadi 

karena semakin besar jumlah uang beredar di dalam negeri akibat 

penerimaan devisa. 

2) Inflasi disebabkan oleh sektor penerimaan dan pengeluaran negara. 

Sektor penerimaan dan pengeluaran suatu negara yang defisit 

menjadi penyebab inflasi. Karena pengeluaran pemerintah lebih 

besar dari penerimaanya, maka untuk menutupi keadaan tersebut 

akan dilakukan dengan mengeluarkan uang baru, pengeluaran uang 

baru menimbulkan tekanan inflasi. 

3) Inflasi disebabkan oleh sektor swasta 

Pengeluaran kredit dalam jumlah yang cuku besar untuk memenuhi 

permintaan kredit swasta dapat juga menyebabkan terjadinya 

inflasi. Penyebab inflasi di atas dapat kita simpulkan bahwa 

pengendalian jumlah uang beredar di masyarakat dan 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang merupakan 

salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan inflasi. 
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b) Neraca Perdagangan 

Menurut kamus Bank Indonesia neraca perdagangan adalah 

balance of trade yaitu ikhtisar yang menunjukkan selisih antara nilai 

transaksi ekspor dan impor suatu negara dalam jangka waktu tertentu. 

Neraca perdagangan adalah catatan yang memuat nilai barang-barang 

yang di ekspor dan di impor oleh suatu negara. Kegunaan neraca 

perdagangan bagi suatu negara adalah untuk mengetahui sejauh mana 

perkembangan aktifitas perdagangan luar negeri yang telah dilakukan. 

Mankiw (2000:183), nama lain dari neraca perdagangan adalah 

ekspor bersih, karena menyatakan bagaimana perdagangan barang dan 

jasa melenceng dari tolak ukur kesamaan ekspor dan impor. Dan neraca 

perdagangan ditentukan oleh perbedaan antara tabungan dan investasi 

di tingkat bunga dunia. 

Setiap negara menginginkan neraca perdaganganya surplus 

menandakan bahwa hasil produksi dari negara tersebut memiliki keunggulan 

karena laku di pasar internasional dan departemen devisa negara. 

Keadaan neraca perdagangan suatu negara ada tiga kemungkinan yaitu: 

1) Surplus  : jika nilai ekspor lebih besar dari pada nilai impor 

2) Defisit   : jika nilai ekspor lebih kecil dari pada nilai impor 

3) Seimbang : jika nilai ekspor sama besarnya dengan nilai impor 

Menurut Mankiw (2006:114) menyatakan bahwa nama lain dari ekspor 

neto adalah neraca perdagangan (trade balance), karena menunjukkan 

bagaimana perdagangan barang dan jasa melenceng dari tolak ukur 

kesamaan ekspor dan impor. 
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c) Kurs Tukar Mata Uang 

Pengertian kurs tukar (exchange rate) adalah harga satu mata 

uang satu  negara dengan mata uang satu negara yang lainya (Faisal, 

2001:20). 

Dornbusch dan Fisher mengatakan bahwa pergerakan nilai 

tukar mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca 

perdagangan, dan konsekuensinya juga akan berdampak pada real 

output dari negara tersebut yang pada gilirannya akan mempengaruhi 

cash flow saat ini dan masa yang akan datang dari perusahaan tersebut.  

Ekuitas yang merupakan bagian dari kekayaan perusahaan, 

dapat mempengaruhi perilaku nilai tukar melalui mekanisme 

permintaan uang berdasarkan model penentuan nilai tukar oleh ahli 

moneter. Sistem nilai tukar yang dianut oleh suatu negara sangat 

berpengaruh sekali dalam menentukan pergerakan nilai tukar. Seperti 

negara Indonesia yang sebelum tanggal 14 Agustus 1997 menerapkan 

sistem nilai tukar mengambang terkendali, maka laju depresiasi sangat 

ditentukan oleh pemegang otoritas moneter, sehingga ketika Bank 

Indonesia melepas kendali nilai tukar menyebabkan nilai tukar akan 

segera mengikuti hukum pasar dan pengaruh-pengaruh dari luar.  

Untuk mengurangi tekanan terhadap rupiah, upaya lain yang 

telah dilakukan Bank Indonesia adalah pengembangan pasar valas 

domestik antar bank melalui bank intervensi. Apabila valuta asing 

diperdagangkan melebihi band yang telah ditetapkan maka Bank 

Indonesia segera melakukan intervensi untuk mengembalikan nilai 
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tukar pada posisi semula. Pendekatan moneter merupakan 

pengembangan konsep paritas daya beli dan teori kuantitas uang. 

Pendekatan ini menekankan bahwa ketidakseimbangan kurs 

valuta asing terjadi karena ketidakseimbangan di sektor moneter yaitu 

terjadinya perbedaan antara permintaan uang dengan penawaran uang 

(jumlah uang beredar). Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi kurs adalah pendekatan moneter. 

Dengan pendekatan moneter maka diteliti pengaruh variabel jumlah 

uang beredar dalam arti luas, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, 

dan variabel perubahan harga. 

Dollar Amerika sebagai mata uang pembanding, karena dollar 

Amerika merupakan mata uang yang kuat dan Amerika merupakan 

partner dagang yang dominan di Indonesia. Konsep penentuan kurs 

diawali dengan konsep Purchasing Power Parity (PPP) atau yang lebih 

dikenal dengan teori paritas daya beli, kemudian berkembang konsep 

dengan pendekatan neraca pembayaran (balance of payment theory). 

Teori PPP menyatakan bahwa pergerakan nilai tukar disebabkan 

oleh perbedaan tingkat inflasi, jika suku bunga riil antar negara sama, 

maka perbedaan tingkat suku bunga nominal diakibatkan oleh 

perbedaan taksiran inflasi. Teori IFE (International Fisher Effect) 

menyatakan bahwa mata uang asing dengan suku bunga yang relative 

tinggi akan terdepresiasi karena suku bunga nominal lebih tinggi yang 

mencerminkan taksiran inflasi. 

Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang 

Negara tersebut turun karena ekspornya turun (disebabkan harga yang 
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lebih tinggi).Selain itu, perusahaan dan masyarakat dalam negara 

tersebut cenderung meningkatkan impor. Kedua hal tersebut akan 

menekan inflasi tinggi pada mata uang suatu negara. Tingkat inflasi 

antar negara berbeda, sehingga pola perdagangan internasional dan nilai 

tukar akan berubah sesuai dengan inflasi tersebut. Teori PPP 

(Purchasing Power Parity) ini berupaya untuk melihat hubungan antara 

inflasi dengan nilai tukar secara kuantitatif. Madura (2006: 299)  

Suku bunga nominal juga akan membentuk risiko gagal bayar 

atas investasi jadi kaitan antara internasional Fisher Effect dengan 

paritas daya beli adalah teori IFE melihat perubahan suku bunga 

dipengaruhi oleh perbedaan taksiran perubahan tingkat inflasi. 

(timut2211.blogspot.com) 
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Gambar 2.1 

Grafik dari teori PPP (Purchasing Power Parity) menurut Madura 

(2006:304). 
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Keterangan Gambar 2.1  

Titik A mencerminkan kita sebelumnya dimana tingkat inflasi pada 

suatu negara asal dan tingkat inflasi negara lain, menyebabkan apresiasi 

mata uang negara lain sebesar 4%. Titik B mencerminkan situasi 

dimana tingkat inflasi pada negara asal dan negara lain. Situasi ini 

menyebabkan taksiran depresiasi mata uang asing, sebesar 5% seperti 

tercermin pada titik B. Jika kurs menanggapi perbedaan inflasi seperti 

yang dinyatakan teori ppp, maka titik aktual akan terletak dekat atau 

pada garis PPP. 

Nilai tukar atau disebut juga kurs valuta  dalam berbagai 

transaksi ataupun jual beli  valuta asing, dikenal ada empat jenis, yaitu:   

1) Selling rate (kurs jual), yaitu kurs yang ditentukan  oleh  suatu  bank  

untuk penjualan  valuta  asing  tertentu  pada  saat tertentu.  

2) Middle  rate  (kurs  tengah),  yaitu  kurstengah  antara  kurs  jual  dan  

kurs  beli valuta  asing  terhadap  mata  uang nasional,  yang  

ditetapkan  oleh  Bank Central pada suatu saat tertentu.  

3) Buying rate (kurs beli), yaitu kurs yang ditentukan  oleh  suatu  bank  

untuk pembelian  valuta  asing  tertentu  pada saat tertentu.  

4) Flat  rate  (kurs  flat),  yaitu  kurs  yang berlaku  dalam  transaksi  

jual  beli  bank notes  dan  traveler  chaque,  di  mana dalam  kurs  

tersebut  telah diperhitungkan promosi dan biaya lain‐lain. 

Jenis Kurs 

Kurs yang ditransaksikan di pasar uang terbagi menjadi 3 jenis yaitu: 

1) Kurs beli dan kurs jual 

Kurs beli (bid rate) adalah kurs dimana bank bersedia membeli suatu 

mata uang, sedangkan kurs jual (offer late) adalah kurs yang 
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ditawarkan bank untuk menjual suatu mata uang dan biasanya yang 

lebih tinggi dari kurs beli. Selisih antara kurs beli dan kurs jual 

disebut bid offer spread atau trading margin. 

2) Kurs silang 

Kurs silang (cross exchange rates) adalah kurs antara dua mata uang 

yang ditentukan dengan menggunakan mata uang lain sebagai 

pembanding. Hal ini terjadi karena kedua mata uang tersebut, salah 

satu atau keduanya, tidak memiliki pasar valuta asing yang aktif, 

sehingga tidak semua mata uang ditentukan oleh mata uang lainya. 

Misalnya, kurs rupiah dalam mata uang krona Swedia jarang 

ditemukan, namun kurs kedua mata uang selalu tersedia dalam 

Dollar AS. Kurs masing-masing mata uang tersebut dapat 

dibandingkan dalam US$, sehingga dapat ditentukan kurs antara 

rupiah dan krona. 

3) Kurs Spot dan Kurs Forward 

Spot cxchange rates adalah kurs mata uang dimana mata uang asing 

dapat dibeli atau dijual dengan penyerahan atau pengiriman pada 

hari yang sama atau maksimal dalam 48 jam. Forward exchange 

rates adalah kurs yang ditentukan sekarang untuk pengiriman 

sejumlah mata uang di masa akan datang berdasarkan kontrak 

forward. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar biasanya merupakan akibat 

interaksi antara beberapa faktor secara slimutan, dengan 

mengansumsikan faktor lainya. Menurut Madura (2006:296) dalam 
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bukunya “Manajemen Keuangan Internasional” ada lima faktor yang 

mempengaruhi penawaran dan permintaan nilai tukar: 

1) Laju inflasi relative 

Perubahan dalam laju inflasi relative mempengaruhi aktivitas 

perdagangan internasional, karena mempengaruhi permintaan dan 

penawaran valuta dan dengan demikian mempengaruhi valuta. 

2) Suku bunga relative 

Perubahan suku bunga relative mempengaruhi permintaan dan 

penawaran valuta asing, yang selanjutnya akan mempengaruhi 

permintaan dan penawaran valuta asing, dan nilai tukar. 

3) Tingkat pendapatan relative 

Apabila pendapatan Indonesia lebih besar dari AS, maka akan terjadi 

peningkatan impor dan tingkat penawaran produk domesik tetap, 

sehingga tingkat konsumsi turun. 

4) Control pemerintah 

Pemerintah negara-negara asing dapat mempengaruhi nilai tukar 

ekuilibirium dengan berbagai cara, diantaranya melaui: 

a. Hambatan jual beli valuta asing 

b. Hambatan perdagangan 

c. Intervensi (pembelian dan penjualan valuta) dalam pasar valuta asing 

d. Pengubahan variabel-variabel makro seperti inflasi, suku bunga, 

dan tingkat pendapatan nasional. 
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5) Ekspektasi pasar  

Keseimbangan kurs jika dipengaruhi oleh pengharapan pasar terhadap 

posisi kurs pada masa yang akan datang. Sama seperti pasar keuangan 

lainya pasar valuta asing juga reponsif terhadap informasi baru. 

 

Sedangakan menurut (Kindleberger,1995:379) faktor-faktor yang 

mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang negara yaitu: 

1) Perbedaan tingkat inflasi antara 2 negara 

Suatu negara yang tingkat inflasinya konsisten rendah akan 

lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan negara yang 

inflasinya lebih tinggi. Daya beli (purchasing power) mata uang 

tersebut relatif lebih besar dari negara lain. Pada akhir abad 20 lalu, 

negara-negara dengan tingkat inflasi rendah adalah Jepang, Jerman 

dan Swiss, sementara Amerika Serikat dan Canada menyusul 

kemudian. Nilai tukar mata uang negara-negara yang inflasinya 

lebih tinggi akan mengalami depresiasi dibandingkan negara 

partner dagangnya. 

2) Perbedaan tingkat suku bunga antara 2 negara 

Suku bunga, inflasi dan nilai tukar sangat berhubungan erat. 

Dengan merubah tingkat suku bunga, bank sentral suatu negara bisa 

mempengaruhi inflasi dan nilai tukar mata uang. Suku bunga yang 

lebih tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang negara 

tersebut meningkat. Investor domestik dan luar negeri akan tertarik 

dengan return yang lebih besar. Namun jika inflasi kembali tinggi, 
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investor akan keluar hingga bank sentral menaikkan suku bunganya 

lagi. Sebaliknya, jika bank sentral menurunkan suku bunga maka 

akan cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. 

3) Neraca perdagangan 

Neraca perdagangan antara 2 negara berisi semua 

pembayaran dari hasil jual beli barang dan jasa. Neraca perdagangan 

suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih 

banyak ke negara partner dagangnya dibandingkan dengan 

pembayaran yang diperoleh dari negara partner dagang. Dalam hal 

ini negara tersebut membutuhkan lebih banyak mata uang negara 

partner dagang, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara 

tersebut terhadap negara partnernya melemah. Keadaan sebaliknya 

disebut surplus, dimana nilai tukar mata uang negara tersebut 

menguat terhadap negara partner dagang. 

4) Hutang publik (Public debt) 

Neraca anggaran domestik suatu negara digunakan juga untuk 

membiayai proyek-proyek untuk kepentingan publik dan 

pemerintahan. Jika anggaran defisit maka public debt membengkak. 

Public debt yang tinggi akan menyebabkan naiknya inflasi. Defisit 

anggaran bisa ditutup dengan menjual bond pemerintah atau 

mencetak uang. Keadaan bisa memburuk bila hutang yang besar 

menyebabkan negara tersebut default (gagal bayar) sehingga 
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peringkat hutangnya turun. Public debt yang tinggi jelas akan 

cenderung memperlemah nilai tukar mata uang negara tersebut. 

5) Ratio harga ekspor dan harga impor 

Jika harga ekspor meningkat lebih cepat dari harga impor 

maka nilai tukar mata uang negara tersebut cenderung menguat. 

Permintaan akan barang dan jasa dari negara tersebut naik yang 

berarti permintaan mata uangnya juga meningkat. Keadaan 

sebaliknya untuk harga impor yang naik lebih cepat dari harga 

ekspor. 

6) Kestabilan politik dan ekonomi 

Para investor tentu akan mencari negara dengan kinerja 

ekonomi yang bagus dan kondisi politik yang stabil. Negara yang 

kondisi politiknya tidak stabil akan cenderung beresiko tinggi 

sebagai tempat berinvestasi. Keadaan politik akan berdampak pada 

kinerja ekonomi dan kepercayaan investor, yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi nilai tukar mata uang negara tersebut.  

 

d) Pasar Valuta Asing 

1) Devinisi Pasar Valuta Asing 

Menurut Jeff Madura (2000:89)Pengertian Pasar Valuta 

Asing Pasar yang memperdagangakan mata uang internasional 

disebut pasar valuta asing (foreign-exchange market). Pasar valas 

tidaklah hanya menyangkut kurs/ harga valas saja.Tetapi juga pihak-
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pihak yang melakukan transaksi. Pihak-pihak ini antara lain: 

eksportir-importir, bank, pedagang, perantara dan bank sentral. 

Mereka saling berhubungan sehingga membentuk pasar valuta asing 

yaitu eksportir dan atau importir yang hendak menjual atau membeli 

valas menghubungi bank mereka 

Menurut Siamat (1999:178) menyatakan bahwa “pasar valuta 

asing adalah suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya 

beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk 

transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan 

kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu 

mata uang”. 

2) Fungsi Pasar Valuta Asing 

Menurut Nopirin (2012:139) Pasar Valuta Asing mempunyai 

beberapa fungsi pokok dalam membantu kelancaran lalu lintas 

pembayaran internasional, yang pertama, mempermudah penukaran 

valuta asing serta pemindahan dana dari satu negara ke negara lain. 

Kedua, memberikan kemudahan untuk dilaksanakannya perjanjian/ 

kontrak jual beli dengan kredit. Ketiga, memungkinkan dilakukanya 

“hedging”, dapat dilakukan pada pasar jangka (forward market). 

Pasar jangka adalah pasar dimana transaksi jual-beli terjadi dengan 

harga yang disetujui pada saat transaksi dilakukan, tetapi penyerahan 

barang dilakukan dikemudian hari. 
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e) Hubungan antara inflasi dan neraca perdagangan terhadap kurs tukar rupiah 

1) Hubungan antara inflasi terhadap kurs tukar 

Hubungan inflasi terhadap kurs tukar dibedakan mejadi dua 

yaitu nilai tukar nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal 

menunjukkan harga relatif mata uang dan dua negara, sedangkan 

nilai tukar riil menujukkan tingkat kuran (rate) suatu barang dapat 

diperdagangkan antar negara. Jika nilai tukar riil tinggi berarti 

harga produk luar negeri relatif murah dan harga produk domestik 

relatif mahal. Presentase perubahan nilai tukar nominal sama 

dengan presentase perubahan nilai tukar riil ditambah perbedaan 

inflasi antara inflasi luar negeri dengan inflasi domestik (persentase 

perubahan harga inflasi). Jika suatu negara luar negeri lebih tinggi 

inflasinya dibandingkan domestik (Indonesia) maka rupiah akan 

ditukarkan dengan lebih banyak valas. Jika inflasi meningkat untuk 

membeli valuta asing yang sama jumlahnya harus ditukar dengan 

rupiah yang makin banyak atau depresiasi rupiah (Herlambang, 

dkk, 2001: 282) 

2) Hubungan neraca perdagangan terhadap kurs tukar 

  Hubungan neraca perdagangan terhadap kurs tukar apabila  

neraca  perdagangan  suatu  negara  mengalami  defisit,  maka  ini 

menunjukkan  bahwa  nilai  mata  uang  negara  tersebut  

terdepresiasi  dibandingkan  dengan negara lain (Lindert dan 

Kindleberger, 1995:376). 
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C. Kerangka pikir penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pikir Penelitian  

Keterangan Gambar 2.2 

Digambarkan di atas menunjukkan bahwa apakah tingkat inflasi dan neraca 

perdagangan berpengaruh terhadap kurs tukar Rupiah. 

Sesuai  dengan  model  struktural yang  dikembangkan  oleh Messe  

dan  Rogof fluktuasi kurs di Indonesia dipengaruhi oleh Inflasi  dan  neraca  

perdagangan  (Kindleberger, 1995:379). Suatu negara yang tingkat inflasinya 

konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan 

negara yang inflasinya lebih tinggi. Daya beli (purchasing power) mata uang 

tersebut relatif lebih besar dari negara lain. Neraca perdagangan antara 2 

negara berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang dan jasa. Neraca 

perdagangan suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih 

banyak ke negara partner dagangnya dibandingkan dengan pembayaran yang 

diperoleh dari negara partner dagang. Dalam hal ini negara tersebut 

membutuhkan lebih banyak mata uang negara partner dagang, yang 
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menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara 

partnernya melemah. Keadaan sebaliknya disebut surplus, dimana nilai tukar 

mata uang negara tersebut menguat terhadap negara partner dagang. 

 

D. Hipotesis 

Hipotesis yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu:  

1. Diduga bahwa inflasi dan neraca perdagangan berpengaruh nyata 

terhadap kurs tukar rupiah secara signifikan. 

2. Diduga bahwa neraca perdagangan adalah variabel yang berpengaruh 

signifikan terhadap kurs tukar rupiah. 

 

 


