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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Globalisasi menyebabkan kegiatan ekonomi di dunia saat ini menjadi satu 

kesatuan global yang menyebabkan berkembangnya sistem perekonomian ke arah 

perekonomian terbuka antar negara. Perubahan ekonomi suatu negara akan 

mempengaruhi ekonomi negara lain yakni negara-negara yang menjadi partner 

ekonomi atau mempunyai hubungan kerjasama ekonomi yang erat (Noor, 2011). 

Perbedaan mata uang antar negara merupakan salah satu indikator makro 

ekonomi, maka perlu adanya satuan mata uang yang sama sehingga mata uang 

kedua negara yang menjalin kerjasama ekonomi dapat dikonversikan ke dalam 

mata uang lain dengan menggunakan satuan ukuran nilai tukar yang disebut 

dengan kurs (exchange rate). 

 Sejak 14 Agustus 1997 hingga sekarang, Indonesia menerapkan sistem nilai 

tukar mengambang (floating exchange rate), sistem ini ditempuh sebagai respon 

kebijakan pemerintah dalam menghadapi serangan spekulasi terhadap nilai tukar 

rupiah pada sekitar Juli-Agustus 1997. Dampak dari penerapan sistem nilai tukar 

mengambang yakni posisi nilai tukar terhadap mata uang asing (khususnya Dolar 

Amerika Serikat) ditentukan oleh mekasnisme pasar. Keadaan dalam negeri 

maupun luar negeri akan berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah yang 

ditentukan oleh permintaan dan penawaran pasar (Yuliyanti, 2014). 

 Krisis keuangan global pada tahun 2008-2009, pengaruh luar negeri 

terhadap perkembangan ekonomi domestik semakin besar dan sulit diprediksi. 
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 Melalui jalur perdagangan, global spillover terjadi karena lambatnya 

pemulihan ekonomi dunia telah menurunkan kinerja ekspor dan karena besarnya 

lalu lintas devisa dari perdagangan internasional, sedangkan melalui jalur 

keuangan, lalu lintas devisa dari investasi internasional semakin berfluktuasi, 

yaitu sangat besar pada periode ekspansi moneter Amerika Serikat dari 2008-2013 

namun kemudian menurun dan tidak pasti sejak pengumuman rencana normalisasi 

moneter Fed pada Mei 2013.  

 Meningkatnya volatilitas nilai tukar dan lalu lintas sejak krisis global 

tersebut menjadi tantangan yang kompleks bagi bank sentral dalam merumuskan 

kebijakan yang tepat untuk memitigasi dampak global spillover terhadap stabilitas 

moneter dan sistem keuangan dalam negeri (Warjiyo dan Juhro, 2016:111).  

 Permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia saat ini yakni upaya 

menstabilkan nilai tukar rupiah, hal ini berkaitan dengan kebijakan moneter yang 

dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan yang kurang tepat dapat berimbas pada 

depresiasi nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Kebijakan moneter 

yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan mampu menstabilkan nilai tukar 

rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat melalui BI Rate, jumlah uang beredar dan 

cadangan devisa. 

 Berdasarkan data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) tahun 

2007-2016 dapat disimpulkan bahwa nilai tukar rupiah dari tahun 2007 ke 2008 

mengalami depresiasi, sedangkan dari tahun 2009 hingga 2012 posisi kurs berada 

di bawah Rp 10.000,00/ US$. Pada tahun 2012 ke 2013 nilai tukar rupiah 

mengalami depresiasi yang cukup signifikan. Nilai tukar terus melemah hingga 
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pada tahun 2015, pada tahun 2016 nilai tukar mengalami sedikit penguatan 

(apresiasi), hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh 

perekonomian dunia. 

Volatilitas nilai tukar banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor 

pertama yang mempengaruhi nilai tukar adalah BI Rate. BI Rate adalah suku 

bunga acuan yang dapat mempengaruhi nilai tukar dalam mekanisme transmisi 

kebijakan moneter melalui jalur nilai tukar. Kenaikan BI Rate akan mendorong 

investor asing untuk menanamkan modal ke dalam negeri yang akan berdampak 

pada apresiasi nilai tukar. BI Rate pada tahun 2007-2009 mengalami fluktuatif, 

tahun 2010-2011 stabil pada kisaran 6,50. Pada tahun 2012- Mei 2013 stabil pada 

kisaran 5,75 selanjutnya terjadi peningkatan hingga posisi 7,50. Tahun 2016 BI 

Rate mengalami trend menurun hingga pada posisi 4,75. 

Faktor lain yang mempengaruhi nilai tukar yakni jumlah uang beredar, 

jumlah uang beredar memegang peranan penting dalam perekonomian suatu 

negara. Berlebihnya jumlah uang beredar akan berdampak pada depresiasi nilai 

tukar hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan harga barang dan jasa di 

dalam negeri yang berakibat pada inflasi. Data pada Januari 2007 jumlah uang 

beredar mencapai 1.363.907 Milyar, dari tahun ke tahun jumlah uang beredar 

mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2016 jumlah uang beredar mencapai 

5.004.977 Milyar. 

Faktor selanjutnya yakni cadangan devisa, cadangan devisa dapat digunakan 

untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran  atau untuk menjaga 

stabilitas moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing sebagai 
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upaya menstabilkan nilai tukar. Kenaikan cadangan devisa akan memberi stimulus 

nilai tukar mengalami apresiasi. Cadangan devisa Indonesia mengalami fluktuatif 

namun cenderung terjadi trend peningkatan dari tahun ke tahun. Cadangan devisa 

yang dimiliki Indonesia paling tinggi terjadi pada Bulan Agustus 2017 sebesar 

124.638 Milyar US$, sedangkan cadangan devisa paling rendah yang pernah 

dimiliki Indonesia yakni pada Bulan Januari 2007 sebesar 43.266 Milyar US$. 

 Pemaparan diatas dapat disimpukan bahwa tingkat volatilitas nilai tukar 

rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat disebabkan adanya masalah dalam 

pelaksanaan kebijakan moneter di Indonesia yang dimana terdapat pengaruh 

variabel BI Rate tidak stabil, jumlah uang beredar semakin meningkat, dan 

cadangan devisa yang fluktuatif mengakibatkan nilai tukar rupiah terhadap Dolar 

Amerika Serikat mengalami depresiasi. 

B. Perumusan Masalah 

 Nilai tukar dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kondisi 

perekonomian suatu negara. Peranan nilai tukar baik untuk negara berkembang 

maupun negara maju untuk menjaga nilai tukar mata uang dalam keadaan yang 

relatif stabil. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah seperti yang 

sudah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Sejauh mana kondisi dan perkembangan BI Rate, jumlah uang beredar, 

cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat ? 
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2. Bagaimana pengaruh BI Rate, jumlah uang beredar, dan cadangan devisa 

terhadap nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat tahun 2007-2016 

dalam jangka pendek dan jangka panjang ? 

C. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan-permasalahan yang dibahas tersebut lebih jelas dan 

terarah, maka penulis akan membatasi tahun penelitian dari 2007-2016 

menggunakan data bulanan dengan variabel independen terdiri dari BI Rate, 

jumlah uang beredar, dan cadangan devisa serta variabel dependen adalah nilai 

tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui sejauh mana kondisi dan perkembangan BI Rate, jumlah 

uang beredar, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika 

Serikat. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh BI Rate, jumlah uang beredar, 

dan cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika 

Serikat tahun 2007-2016 dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada: 

1. Pengambil Kebijakan 

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapakan mampu memberikan 

informasi yang berguna di dalam memahami pengaruh BI Rate, jumlah uang 

beredar, dan cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah terhadap Dolar 
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Amerika Serikat sehingga dapat digunakan sebagai pilihan pengambilan 

keputusan. 

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan menambah khasanah dan

menambah referensi ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan.

Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian

mengenai nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat dengan

mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.




