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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan salah satu negara yang melaksanakan sistem 

perekonomian terbuka, Indonesia telah memulai perekonomian terbuka 

melalui perdagangan internasional dimulai sejak masa orde baru, hal ini 

dilakukan sebagai  upaya mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dalam hal 

ini perdangangan internasional berperan penting dalam pembangunan suatu 

negara, karena suatu  negara tidak mampu memenuhi semua kebutuhan dalam 

negerinya sendiri tanpa adanya ikut serta negara luar, dalam bentuk impor 

baik jasa maupun barang tampak. Negara berkembang maupun negara maju 

selalu berlomba-lomba untuk saling meningkatkan perekonomiannya dengan 

upaya meningkatkan ekspor, dengan harapan akan menambah cadangan 

devisa. Meningkatnya cadangan devisa nasional merupakan bentuk dari 

berkembangnya perekonomian dalam negeri, karena didorong oleh 

peningkatan ekspor, yang berarti kinerja perusahaan dalam negeri telah 

meningkat, diikuti dengan hasil produksi baik berupa barang yang dapat 

diakui dunia. Namun sebaliknya apabila ekspor menurun dan impor 

meningkat justru akan terjadinya defisit pada sisi neraca berjalan, yang 

diartikan bahwa negara harus mengeluarkan cadangan devisa demi  
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membiayai transaksi impor lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada sisi 

ekspor. Cadangan devisa mempunyai peranan penting dan merupakan 

indikator untuk menunjukkan kuat lemahnya fundamental perekonomian 

suatu negara, selain itu dapat menghindari krisis suatu Negara dalam ekonomi 

dan keuangan (Priadi dan Sekar, 2008:123). Dalam aturannya, cadangan 

devisa nasional minimal harus memiliki cadangan untuk pembiayaan impor 

sampai dengan 3 bulan kedepannya sekaligus untuk pembayaran utang luar 

negeri beserta bunganya. 

Ekspor dan impor merupakan neraca berjalan yang berperan vital 

terhadap posisi cadangan devisa nasional. Ekspor dikurangi impor akan 

didapatkan nilai net ekspor, neraca berjalan yang bersifat surplus akan 

berdampak positif dan menambah jumlah cadangan devisa nasional (ekspor 

lebih besar daripada impor), sedangkan apabila terjadinya defisit (impor lebih 

besar daripada ekspor), maka akan berdampak terhadap menurunnya posisi 

cadangan devisa nasional.  

Di sisi lain, faktor yang mempengaruhi cadangan devisa nasional ialah 

pembayaran utang luar negeri beserta bunga dibebankan dalam setiap 

tahunnya, pembayaran utang luar negeri yang tidak pernah berkurang 

jumlahnya akan sangat mempengaruhi posisi cadangan devisa nasional. Oleh 

sebab itu ini merupakan  tanggung jawab yang besar selama kepemimpinan 
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Susilo Bambang Yudhiyono dalam mendongkrak stabilitas ekonomi di dalam 

negeri dengan meningkatkan kegiatan usaha sektor mikro. 

Namun dibalik pada beban negara terhadap pembayaran utang luar 

negeri yang terus berlanjut setiap tahunnya, utang luar negeri (foreign debt)  

mempunyai peran yang begitu luar biasa terhadap perekonomian Indonesia, 

bukan hanya sebagai pelengkap, namun telah menjadi sokoguru bagi 

perekonomian di Indonesia terutama dalam pembentukan cadangan devisa 

nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri tidak lain 

disebabkan oleh ketidakmampuan Indonesia dalam mengelola utang luar 

negeri yang seharusnya menjadi modal bagi bangsa untuk meningkatkan 

perekonomian dalam negeri dengan mendorong berbagai sektor usaha dan 

membangun infrastruktur yang berguna bagi lalulintas perdagangan. 

kelemahan ini akan beradampak pada lemahnya tingkat ekspor Indonesia, 

yang merupakan bagian penting bagi kemajuan suatu negara untuk dapat 

membangun perekonomian dalam negeri. Sehingga utang luar negeri dapat 

dijadikan sebagai pelengkap untuk menunjang pembangunan ekonomi negara 

tersebut, bukan sebaliknya. Kwik Kian Gie (dalam Gonjang-Ganjing Ekonomi 

Indonesia: 87) mengatakan bahwa “ada 3 sokoguru di Indonesia, yang 

pertama adalah minyak, kedua adalah kekayaan alam, terutama kayu, dan 

ketiga adalah utang luar negeri”. Tiga sokoguru itu merupakan penyokong 

utama Indonesia dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, jalan, 
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jembatan dan gedung-gedung pencakar langit merupakan hasil dari penjualan 

kekayaan alam Indonesia dan utang luar negeri. 

Melihat pada sisi utang luar negeri, Indonesia tentu  tak dapat terlepas 

dari faktor tersebut, yang seharusnya menjadi pelengkap bagi negara, namun 

telah menjadi pokok pembiayaan ekonomi dalam negeri. Jumlah utang luar 

negeri tentu tidak pernah menyusut jumlahnya, bersamaan dengan Brasil dan 

Meksiko, Indonesia telah menjadi negara dengan utang luar negeri terbesar di 

dunia. Melihat pada indikatornya Debt Service Ratio (DSR), maksimalnya 

hendaknya 20%. DSR Indonesia sudah d atas 30%, hingga tahun 2013 DSR 

Indonesia menyentuh pada angka di atas 41,4%, tentu saja hal ini membuat 

risau banyak orang. Pemerintah yang selalu berharap APBN secara 

keseluruhan, yaitu anggaran rutin digabung dengan anggaran pembangunan 

yang selalu bersifat defisit akan ditutupi dengan utang luar negeri, inilah yang 

menyebabkan utang luar negeri dari tahun ke tahun semakin meningkat. 

Peningkatan utang luar negeri berdampak pada tingginya suku bunga 

pinjaman yang harus dibayar oleh negara peminjam . Pembayaran utang 

pokok beserta bunganya akan sangat berpengaruh pada posisi cadangan 

devisa nasional, ini akan semakin menguras cadangan devisa Indonesia, tentu 

saja ini telah menjadi tugas penting kepala negara maupun pejabat penting 

yang menangani perekonomian bangsa agar dapat menangani permasalahan 

ini sesegera mungkin. 
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Berikut penulis sajikan perkembangan net ekspor, utang luar negeri beserta 

cadangan devisa nasional untuk periode 2011.I - 2012.IV. 

Gambar 1.1 

Posisi net ekspor, utang luar negeri dan cadangan devisa 2011.I - 2013.IV 

 
Sumber: Bank Indonesia  

 Dari hasil pengolahan data yang telah penulis sajikan dalam bentuk 

grafik di atas, maka dapat terlihat bagaimana kesenjangan antara posisi utang 

luar negeri, net ekspor dan cadangan devisa. Jumlah utang luar negeri yang 

terus meningkat jumlahnya, tidak diimbangi dengan rasio net ekspor di 

Indonesia, inilah yang menyebabkan beban diderita oleh Indonesia dalam 

menanggung pembayaran utang luar negeri yang semakin bertambah dalam 

setiap periodenya, rasio utang luar negeri Indonesia pada triwulan pertama 
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tahun 2012 mencapai 228 miliar US dollar dan terus bertambah jumlah hingga 

pada akhir periode 2012 mencapai 252 miliar US dollar, berbanding terbalik 

dengan net ekspor Indonesia yang harus mengalami peneurunan kinerja 

sampai akhir periode 2012, tercatat pada 2012.I, net ekspor Indonesia 3,810 

miliar USD, hinggai pada 2012.IV, net ekspor hanya mampu mencapai angka 

801 juta USD, tentu saja perkembangan net ekspor Indonesia semakin 

melemah di pengakhiran 2012, berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. 

Sama halnya dengan cadangan devisa nasional harus mengalami penurunan 

jumlah hingga 2013.IV. pada 2012.I cadangan devisa masih tercatat pada 

angka 110 miliar USD, namun harus mengalami penurunan setiap kwartalnya, 

sampai 2013.IV cadangan devisa hanya tercatat pada angka 99 miliar USD.  

Melemahnya kinerja net ekspor akan sangat mempengaruhi jumlah cadangan 

devisa nasional. penjelasan lebih detail terkait pengaruh net ekspor dan utang 

luar negeri terhadap cadangan devisa nasional akan penulis lebih jelas pada 

bab pembahasan. 

Bedasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi cadangan devisa nasional, dimulai pada 2005.I hingga 

2013.IV, dengan judul yang sesuai yaitu “Analsisis Pengaruh Net Ekspor 

dan Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa Nasional Studi Kasus 

Tahun 2005 – 2013”  
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B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan  uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Bagaiamana perkembangan net ekspor, utang luar negeri dan cadangan 

devisa nasional pada tahun 2005 - 2013? 

2. Bagaimana pengaruh net ekspor dan utang luar negeri terhadap posisi 

cadangan devisa nasional pada tahun 2005 - 2013? 

C. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian menjadi terarah untuk menghindari kemungkinan 

pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan hingga nantinya 

mendapatkan hasil yang maksimal maka perlu adanya batasan masalah. 

Penulis tidak mengambil variabel-variabel makro lainnya yang berpengaruh 

terhadap cadangan devisa, tetapi penulis membatasi permasalahan yang lebih 

menitikberatkan pada variabel net ekspor, utang luar negeri dan pengaruhnya 

terhadap cadangan devisa nasional periode 2005 – 2013 dan dalam hal ini net 

ekspor hanya bersumber dari hasil ekspor impor komoditas saja. Alasan 

penulis mengambil periode penelitian pada 2005.I hingga 2013.IV, 

dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun efektifnya masa pemerintahan 

Susilo Bambang Yudhiyono. 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan utang luar negeri, net ekspor dan  

cadangan devisa nasional pada tahun 2005-2013. 

2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh variabel net ekspor dan utang luar 

negeri terhadap posisi cadangan devisa nasional tahun 2005-2013. 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi pemerintah/Instansi terkait digunakan sebagai sumber informasi 

dalam pembuatan kebijakan dalam pengembangan perekonomian di 

Indonesia, khususnya dalam  hal penjagaan maupun penambahan 

cadangan devisa nasional. 

2. Bagi mahasiswa atau peneliti selanjutnya  

sebagai informasi dan acuan untuk peneliti selanjutnya yang mengambil 

topik yang sama dan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

serta pikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengambil topik yang 

sama pula. 

 


