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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. 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 materiil dan spiritual, serta tercapainya kualitas 

masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Untuk mencapai 

pembangunan tersebut perlu adanya kestabilan di segala bidang. Namun 

guna pengembangan tata ekonomi yang lebih menuju akan kesejahteraan, 

maka pemerintah sebagai pihak yang berotoritas mengembangkan arah 

kebijakan dalam pembangunan industrialisasi guna menaikkan 

perekonomian nasional. Pembangunan yang pada awalnya berpusat 

terhadap sektor pertanian kini berganti arah menjadi sektor industri. 

Karena begitu banyak negara yang telah diuntungkan melalui 

industrialisasi, kita pun ikut beranjak kearah yang sama. Dorongan tingkat 

kebutuhan yang semakin meningkat di Indonesia membuat perubahan ini 

dilakukan agar negara tidak banyak mengalami pengeluaran atas barang-

barang yang dihasilkan oleh negara lain.  

 Dengan dimulainya industri di Indonesia maka dengan sendirinya 

dibutuhkan devisa. Sumber pembiayaan perdangan luar negeri tersebut 

disimpan dalam cadangan devisa, yang dipertanggung jawabkan oleh Bank 
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Indonesia. Dan dicatat dalam neraca pembayaran Bank Indonesia. 

Semakin giat kita melakukan kegiatan industrialisasi semakin banyak 

devisa yang dibutuhkan. Dan kebutuhan itu diperuntukkan untuk barang 

konsumsi namun kini perlahan berubah untuk pemenuhan barang modal 

dan bahan baku. Devisa juga banyak digunakan untuk pembangunan 

proyek-proyek industri maupun proyek infrastruktur. Devisa yang 

digunakan guna pembangunan ini adalah berasal dari devisa hasil ekspor 

kita baik migas maupun non migas dan hasil jasa pariwisata. Bahkan 

devisa kita juga diperoleh dari peminjaman hutang luar negeri agar mampu 

menjalankan pembangunan tersebut. Ringkasnya adalah devisa mutlak 

perlu untuk negara yang giat membangun (Amir.M.S,2004). 

 Cadangan devisa merupakan suatu indikator untuk melihat sejauh 

mana suatu negara mampu melakukan perdagangan dan menunjukkan 

perekonomian negara tersebut. Yang menjadi sumber cadangan devisa 

Indonesia adalah keyakinan bahwa memiliki sumber daya alam yang 

melimpah dan tentunya patut di perdagangkan ke luar negeri dan 

selebihnya pendanaan didapat melalui bantuan luar negeri baik melalui 

hutang luar negeri juga melalui hibah (Capital out flow)  

 Krisis global yang terjadi pada 2008 berdampak besar bagi 

perekonomian global tidak terkecuali Indonesia ikut merasakan dampak 

tersebut. Kondisi perekonomian Indonesia mengalami sedikit kejatuhan. 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar berdampak negatif terhadap 

cadangan devisa, karena jumlah harga barang-barang ekspor Indonesia 
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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. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2007 

sebesar 6,3 persen per tahun turun menjadi 6,1 persen di tahun 2008 

dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi di negara mitra bisnis 

Indonesia hal ini sangat berhubungan dengan aktivitas kegiatan ekonomi, 

yang berdampak pada penerimaan negara serta pertumbuhan ekonominya. 

Bagi Indonesia dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan 

mendorong pendapatan nasional (GNP), menguatnya nilai mata uang 

nasional, inflasi dapat ditekan, suku bunga akan berada pada tingkat yang 

wajar dan bertambahnya cadangan devisa.  

 Dari berita resmi Bank Indonesia, pada tahun 2006 saat nilai tukar 

Rp.8.975 dan inflasi 6,6 %, cadangan devisa sebesar US $ 42.586 

Juta.Sampai tahun 2007, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja 

yang cukup baik yang ditandai dengan menguatnya beberapa Indikator 

makro ekonomi, nilai tukar mengalami apresiasi keposisi Rp.9.372 inflasi 

menurun menjadi 6,59% cadangan devisa meningkat menjadi US $ 

56.920juta, akan tetapi pada tahun 2008 akibat krisis globalnilai tukar 

terdepresiasi keposisi Rp. 10.895 inflasi meningkat menjadi 11,06 % dan 

cadangan devisa Indonesia menurun menjadi US $ 51.639juta. Tahun 

2009 nilai tukar terapresiasi kembali keposisi Rp.9.353, inflasi 2,79 %, 
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cadangan devisa sebesar US $ 66.104juta. Dan di tahun 2010 nilai tukar 

keposisi Rp. 8.946, tingkat inflasi 6,96%, cadangan devisa US $96.207 

juta 

 Dari penjelasan diatas bahwa kegunaan kondisi cadangan devisa 

harus dipelihara, agar transaksi internasional dapat berjalan stabil tujuan 

pengelolaan devisa merupakan bagian yang tak terpisahkan juga dari 

upaya menjaga nilai tukarmenipisnya cadangan devisa akan mengundang 

spekulasi rupiah dari para speculator, sehingga untuk memenuhi 

kebutuhan akan likuiditas perlu mempertahankan stabilitas nilai tukar, 

dimana kenaikan atau penurunan nilai tukar dan tingkat inflasi 

mempengaruhi cadangan devisa. Untuk itu peniliti berusaha untuk melihat 

dan mengukur seberapa besar pengaruh  nilai tukar dan inflasi terhadap 

perkembangan cadangan devisa diindonesia. 

 Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalah ini 

dengan judul : 

ANALISIS PENGARUH NILAI TUKAR DAN INFLASI 

TERHADAP CADANGAN DEVISA. 

1.2. Perumusan Masalah 

 Dari latar belakang penelitian diatas telah disinggung hubungan 

nilai tukar dan inflasi terhadap cadangan devisa. Besar nilai tukar telah 

mempengaruhi cadangan devisa, begitu pula inflasi dimana besarnya 

inflasi besarnya inflasi mempengaruhi cadangan devisa sehubungan hal 

diatas maka peneliti menemukan permasalahan sebagai berikut : 
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a. Bagaimana pengaruh variabel nilai tukar dan inflasi terhadap 

cadangan devisa di Indonesia? 

b. Seberapa signifikan pengaruh nilai tukar dan inflasi terhadap 

cadangan devisa di Indonesia? 

1.3. Batasan Masalah 

 Dalam penelitian  ini dibutuhkan pembatasan masalah agar yang 

diteliti tidak meluas sehingga pembahasan masalah dapat lebih terarah dan 

tidak menyimpang, oleh karena itudalam penelitian ini, nilai tukar  yang 

digunakan adalah nilai tukar rupiah terhadap US dollar pada periode tahun 

2001 sampai 2011, inflasi yang dimaksud adalah IHK tahunan pada 

periode 2001 sampai 2011 dan cadangan devisa yang digunakan US Juta 

dollar pada periode 2001 hingga 2011 yang terdapat pada neraca 

pembayaran. 

1.4. Tujuan dan kegunaan 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas 

sebelumnya, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini 

adalah 

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel nilai tukar 

rupiah terhadap US dollar dan inflasi terhadapcadangan 

devisa  

b. Untuk mengetahui seberapa signifikan pengaruh nilai tukar 

dan inflasi terhadap cadangan devisa di Indonesia. 
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1.4.2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil pembahasan cadangan devisa dapat di manfaatkan 

kepada Bank Indonesiasebagai gambaran dalam 

pengambilan keputusan. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi atau 

bahan acuan bagi penelitian lebih lanjut terutama yang 

berkaitan dengan nilai tukar, inflasi dan cadangan devisa di 

Indonesia. 

1.5. Kerangka Pemikiran 

  Penerimaan yang diterima pemerintah dalam bentuk valuta asing 

yang kemudian ditukarkan dengan rupiah, maka dalam proses pertukaran 

ini, akan meningkatkan cadangan devisa. Jadi antara nilai tukar dan 

cadangan devisa hubungannya cukup erat, dimana pemasukan yang 

ditukarkan akan menambah cadangan devisa dalam jumlah yang sama. 

 Sedangkan inflasi dapat mempengaruhi cadangan devisa disebabkan 

menurunnya ekspor dan meningkatnya impor berakibat pada devisa negara 

yang akan semakin defisit. Hal inilah yang akan mempengaruhi besarnya 

jumlah cadangan devisa. 

  Hubungan antara nilai tukar dengan cadangan devisa dan inflasi 

digambarkan dalam kerangka pemikiran. Artinya bila nilai tukar naik 

maka cadangan devisa juga akan naik, karena penerimaan yang diterima 

pemerintah dalam bentuk nilai valuta asing. Sedangkan hubungan antara 

inflasi dengan cadangan devisa bila inflasi naik maka secara otomatis 
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jumlah cadangan devisa yang diterima akan menurun. karena Inflasi 

menjadikan harga barang ekspor lebih murah, mengurangi daya saing 

barang-barang ekspor dan meningkatkan penetrasi penetrasi impor. 

menurunnya ekspor akan berakibat pada devisa negara yang akan semakin 

defisit. 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 
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