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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu 

Indonesia harus giat melaksanakan pembangunan disegala bidang. Tujuan 

utama pembangunan adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur 

merata material dan spiritual, serta tercapainya kualitas masyarakat Indonesia 

yang maju dan mandiri. 

Cadangan devisa (Foreign Exchange Reserves) adalah simpanan oleh 

bank  sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan (aset/aktiva) bank 

sentral yang tersimpan dalam beberapa (mata uang cadangan) (reserve 

currency) seperti dollar,  euro, yen dan digunakan untuk menjamin 

(kewajibannya) yaitu mata uang lokal yang  diterbitkan dan cadangan berbagai 

(bank) yang disimpan dalam bentuk mata uang  asing melainkan dalam bentuk 

surat-surat berharga ataupun logam mulia. Dalam perkembangan ekonomi 

nasional Indonesia dikenal dua terminologi  cadangan devisa, yaitu  official 

foreign exchange reserve dan  country foreign exchange reserve, yang masing-

masing mempunyai cakupan yang berbeda. Pertama, merupakan cadangan 

devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan ditata usahakan  oleh bank 

sentral, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh UU No. 13 Tahun 1968.  

Kedua, mencakup seluruh devisa yang dimiliki badan, perorangan, lembaga, 

terutama lembaga keuangan nasional yang secara moneter merupakan bagian 

dari kekayaan  nasional (Hendra, 2005).  
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Bank sentral dalam pengolahan devisa, selain memperhatikan jumlah 

devisa  yang benar-benar ada dalam administrasi juga diperhitungkan semua 

potensi asset  yang akan diperoleh serta kewajiban atau utang yang ada maupun 

yang akan datang,  sehingga neto akhirnya dapat diperkirakan besarnya 

cadangan devisa. Adapun alat untuk mengukur suatu cadangan devisa dianggap 

memadai atau tidak, maka dipakai kriteria  jumlah besarnya kemampuan 

cadangan devisa tersebut untuk menutup impor minimal  selama 3 bulan.  

Pengelolaan dan pemeliharan cadangan devisa didasarkan pada prinsip 

untuk memperoleh pendapatan yang optimal. Di Indonesia pengaturan 

mengenai lembaga yang berwenang untuk mengelola cadangan devisa 

ditetapkan dengan Undang-undang tentang Bank Indonesia No.23 Tahun 1999 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2004. 

Berdasarkan pasal 13 undang-undang tersebut, kepada Bank Indonesia dalam 

rangka melaksanakan kebijakan moneter diberi wewenang untuk mengelola 

cadangan devisa. Dalam pengelolaan cadangan devisa, Bank Indonesia dapat 

melakukan berbagai transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman (Gandhi, 

2006:7). Cadangan devisa disini mengacu terhadap dollar. Jumlah cadangan 

devisa dipengaruhi oleh ekspor dan impor. Perkembangan perekonomian dunia 

sangat ditentukan oleh ekspor dan impor yang dilakukan negara-negara yang 

ada di dunia.     

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 berdampak besar bagi 

perekonomian global tidak terkecuali Indonesia ikut merasakan dampak 

tersebut. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami sedikit kejatuhan. 
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Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar berdampak negatif terhadap 

cadangan devisa, karena jumlah dan harga barang-barang ekspor Indonesia 

dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang 

mengakibatkan harga barang Indonesia lebih murah di pasar Internasional. 

Posisi cadangan devisa suatu negara dikatakan aman biasanya apabila 

mencukupi ekspor untuk jangka waktu setidak-tidaknya untuk tiga bulan 

impor.  

Cadangan devisa dapat menjadi suatu indikator yang penting untuk 

melihat sejauh mana negara dapat melakukan perdagangan internasional dan 

untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental perekonomian suatu negara. 

Indonesia sendiri memiliki ketersediaan cadangan devisa sedikit yang 

menyebabkan Indonesia tidak mampu melakukan pembayaran internasional 

dan stabilisasi nilai tukar yang mengakibatkan terjadinya defisit neraca 

pembayaran dan anjloknya nilai tukar rupiah. 

Perkembangan ekonomi di Indonesia menunjukkan semakin terintegrasi 

dengan perekonomian dunia. Hal ini merupakan konsekuensi dari dianutnya 

sistem perekonomian terbuka yang dalam aktifitasnya selalu berhubungan dan 

tidak lepas dari fenomena hubungan internasional. Fenomena yang paling 

sering terjadi jika kurangnya cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara 

diakibatkan karena lebih tingginya nilai impor dari pada nilai ekspor. Dimana 

negara tersebut melakukan pinjaman luar negeri sehingga mengakibatkan 

cadangan devisa suatu negara semakin berkurang jumlahnya. 
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      Gambar 1. 1 

 Perkembangan Cadangan Devisa (dalam %) Periode 2010-2014 

 

Sumber : bi.go.id (data diolah) pada tahun 2010-2014 

Berdasarkan gambar 1.1 dapat disimpulkan bahwa cadangan devisa di 

Indonesia pada tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi , Statistik Ekonomi 

Keuangan Indonesia yang diterbitkan oleh bank Indonesia mengenai 

perkembangan cadangan devisa yang menyatakan bahwa cadangan devisa di 

Indonesia pada tahun 2010 sebesar 4.87 kemudian tahun 2011 mengalami 

kenaikan secara fluktuatif sebesar 5.02 pada tahun 2012 mengalami kenaikan 

yang sama dengan angka 5.02 kemudian pada tahun 2013 mengalami 

penurunan sebesar 4.97 pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 5.01. 

Perubahan nilai tukar dapat mengubah harga relatif produk menjadi 

lebih mahal atau murah, sehingga nilai tukar terkadang digunakan sebagai alat 

untuk meningkatkan daya saing (mendorong ekspor). Perubahan posisi ekspor 

inilah yang kemudian berguna untuk memperbaiki posisi neraca perdagangan.  
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Beberapa faktor yang mempengaruhi cadangan devisa yaitu kurs, 

impor, ekspor dan inflasi. Hubungan ekspor terhadap cadangan devisa adalah 

dalam melakukan kegiatan ekspor maka suatu negara akan memperoleh berupa 

nilai sejumlah uang dalam valuta asing atau biasa disebut dengan istilah devisa, 

yang juga merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Sehingga apabila 

tingkat ekspor mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan ikut 

menurunnya cadangan devisa yang dimiliki. 

Hubungan  nilai tukar terhadap cadangan devisa adalah semakin banyak 

valas atau devisa yang dimiliki oleh pemerintah dan penduduk suatu negara 

maka berarti makin besar kemampuan negara tersebut melakukan transaksi 

ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata uang. Di 

samping itu, dengan semakin tingginya nilai tukar mata uang negara sendiri, 

menunjukkan bahwa semakin kuatnya perekonomian negara bersangkutan, 

sehingga dapat memperoleh lebih banyak devisa. Selain nilai tukar dapat 

mempengaruhi cadangan devisa, nilai tukar yang menguat juga dapat menekan 

laju tingkat inflasi. Apabila harga-harga barang dan sektor jasa cenderung 

mengalami kenaikan, atau disebut dengan inflasi, maka akan menyebabkan 

terhambatnya kegiatan perekonomian di negara bersangkutan. Sehingga negara 

membutuhkan lebih banyak devisa untuk dapat bertransaksi di luar negara. 

Oleh sebab itu untuk mencegah makin meningkatnya inflasi maka jumlah mata 

uang yang beredar harus sesuai dengan kebutuhan, sehingga kestabilan nilai 

tukar bisa dijaga. 
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  Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegunaan kondisi 

cadangan devisa harus dipelihara, agar transaksi Internasional dapat berjalan 

dengan stabil. Apabila suatu negara mengalami defisit cadangan devisanya 

maka perekonomian negara tidak akan berjalan dengan stabil, karena cadangan 

devisa negara ibarat induk dari suatu negara. Tujuan dari pengelolaan cadangan 

devisa sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari beberapa faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi cadangan devisa itu sendiri.  

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan 

judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa di 

Indonesia Periode 2010-2014. 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah kurs, impor, ekspor, dan inflasi 

berpengaruh terhadap cadangan devisa di  Indonesia peride 2010-2014 ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

  Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kurs, 

impor, ekspor, dan inflasi berpengaruh terhadap cadangan devisa di  Indonesia 

periode 2010-2014 ? 

D. PEMBATASAN MASALAH 

  Dalam penelitian ini agar masalah tidak meluas maka dibatasi faktor-

faktor yang mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu, kurs, impor, ekspor, dan inflasi. Sedangkan 
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cadangan devisa yang mengacu terhadap nilai dollar sebagai variabel tetap dan 

data yang digunakan dalam penelitian ini pada periode 2010-2014.  

E. KEGUNAAN PENELITIAN 

1. Bagi pemerintah 

 Memberikan masukan untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia agar pertumbuhan dan 

perkembangan ekonomi berjalan lebih baik lagi melalui kebijakan 

pemerintah sebagai lembaga kepercayaan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas dan  

berguna sebagai referensi serta dapat membandingkan dalam mengkaji 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia.  

 


