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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Berkembangnya proses globalisasi, dimana seperti tidak adanya batas 

antar negara di dunia serta nampaknya setiap negara menjadi terintegrasi, 

maka kegiatan atau aktivitas ekonomi pun sekarang juga telah menjadi satu 

kesatuan yang global. Perubahan yang terjadi pada ekonomi suatu negara, 

secara cepat mempengaruhi ekonomi negara lain terutama negara-negara 

yang menjadi partner ekonomi atau mempunyai hubungan ekonomi yang 

sangat erat. 

Globalisasi dalam bidang ekonomi, menyebabkan berkembangnya sistem 

perekonomian ke arah yang lebih terbuka antar negara, perdagangan antar 

negara akan sering terjadi. Dalam hal ini akan menimbulkan suatu perbedaan 

nilai tukar mata uang, oleh karena itu di perlukan penukaran mata uang antar 

negara yaitu nilai tukar (exchange rate) atau yang biasa dikenal dengan 

kurs.Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (kurs) pada prinsipnya 

ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut 

(Levi, 1996:129) 

Kurs merupakan salah satu harga yang lebih penting dalam perekonomian 

terbuka, karena ditentukan oleh adanya keseimbangan antara permintaan dan 

penawaran yang terjadi di pasar, mengingat pengaruhnya yang besar bagi 

neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel makro ekonomi  
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lainnya. Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi perekonomian 

suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa 

negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik atau stabil 

(Salvator, 1997:10).  

Sistem devisa bebas dan ditambah dengan penerapan sistem floating 

exchangerate di Indonesia sejak tahun 1997, menyebabkan pergerakan nilai 

tukar di pasar menjadi sangat rentan oleh pengaruh faktor - faktor ekonomi 

maupun politik. Berikut ini grafik pergerakan kurs pada tahun 2011. 

Gambar 1.1 

Perkembangan Fluktuasi Kurs Tahun 2011 

 

Sebagai contoh pertumbuhan nilai mata uang rupiah terhadap dolar AS 

pada era sebelum krisis melanda Indonesia dan kawasan Asia lainya masih 

relatif stabil. Jika dibandingkan dengan masa sebelum krisis, semenjak krisis 
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ini terjadi lonjakan kurs dolar AS berada diantara Rp6.700 – Rp9.530 

sedangkan periode 1981- 1996 di bawah Rp2.500 (Bank Indonesia, 2000).  

Gejolak kurs dapat secara siginfikan menyebabkan fluktuasi ekspor. 

Menguatnya kurs rupiah dapat berdampak pada menurunnya ekspor. Bila 

rupiah menguat, harga produk Indonesia akan meningkat jika dinilai dengan 

mata uang asing. Karena harganya menjadi lebih mahal, maka permintaan 

produkIndonesia di luar negeri akan berkurang, sehinggaekspor menurun. 

Sebaliknya, bila kurs rupiah melemah maka akan terjadi peningkatan ekspor, 

karena harga produk buatan Indonesia menjadi relatif murah jika dinilai 

dengan mata uang asing. Karena itu permintaannya cenderung meningkat, 

sehingga ekspor bertambah. 

Selain ekspor tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar juga dapat 

mempengaruhi fluktuasi nilai tukar (kurs). Tingkat suku bunga yang tinggi, 

akan menyerap jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sebaliknya jika 

tingkat suku bunga terlalu rendah maka jumlah uang yang beredar di 

masyarakat akan bertambah karena orang lebih suka memutarkan uang pada 

sektor-sektor produktif dari pada menabung. Di sisi lain tingginya tingkat 

suku bunga di dalam negeri akan menyebabkan aliran dana yang masuk ke 

dalam negri akan semakin meningkat, hal ini dapat menyebabkan kurs rupiah 

terhadap US dollar akan menguat. Sebaliknya jika tingkat suku bunga terlalu 

rendah maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena 

orang lebih suka memutarkan uang pada sektor-sektor produktif dari pada 

menabung, rendahnya suku bunga dalam negeri juga menyebabkan aliran 
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dana masuk menjadi turun sehingga kurs rupiah terhadap dollar menjadi 

turun. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini membahas 

mengenai PENGARUH JUMLAH UANG BEREDAR, EKSPOR DAN 

SUKU BUNGA (SBI), TERHADAP KURS RUPIAH/ DOLLAR AMERIKA 

TAHUN 2006 – 2011 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar (JUB) terhadap kurs 

rupiah/US Dollar 

2. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap kurs rupiah/US Dollar 

3. Bagaimana pengaruh suku bunga (SBI) terhadap kurs rupiah/US 

Dollar 

 

C. BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, dan tidak 

menyimpang perlu dibatasi masalah masalah yang akan diteliti. Maka dalam 

penelitian ini masalah yang akan dibahas hanya pada variabel-variabel yang 

telah di sebutkan dalam judul penelitian ini yaitu ekspor, suku bunga dan 

jumlah uang beredar. Dan hanya kurs rupiah terhadap us dollar periode tahun 

2006 - 2011 
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D. TUJUAN PENELITIAN 

Sesuai dengan permasalahan yang di kemukakan di atas bahwa penelitian ini: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar (JUB) terhadap kurs 

rupiah/US dollar 

2. Untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap kurs rupiah/US dollar 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga (SBI) terhadap kurs 

rupiah/US dollar 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak pihak yang 

berkepentingan dalam peredaran uang di indonesia, dalam hal ini 

Bank Indonesia (BI) 

2. Untuk membantu para pelaku pasar valuta asing 

3. Sebagi referensi bagi peneliti selanjutnya yang kaitanya dengan 

masalah ini 

 

 

 

 

 

 


