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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus melakukan 

pembangunan di bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan dan di bidang 

lain. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar tercapai masyarakat yang 

sejahtera. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber utama pendanaan 

pembangunan adalah cadangan devisa yang juga merupakan tabungan 

nasional. Akumulasi cadangan devisa didapatkan dari kegiatan 

perdagangan internasional baik ekspor maupun impor serta kegiatan arus 

modal. 

Selain sebagai sumber pendanaan pembangunan cadangan devisa 

juga digunakan sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional, 

cadangan devisa suatu negara biasanya digunakan untuk kegiatan impor, 

menjaga stabilitas moneter (khususnya nilai tukar), untuk membayar utang 

luar negeri pemerintah, dan juga merupakan tabungan yang dimiliki oleh 

negara. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan devisa sangat berpengaruh 

terhadap perekonomian di suatu negara. 

Besaran cadangan devisa dapat dijadikan suatu indikator untuk 

menilai tingkat ketahanan negara dalam menghadapi krisis ekonomi. 

Semakin tinggi nilai cadangan devisa yang dimiliki suatu negara maka
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semakin tahan pula negara tersebut dalam menghadapi krisis. Cadangan 

devisa Menurut international monetary funds posisi cadangan devisa suatu 

negara dapat dikatakan aman apabila dapat memenuhi tiga bulan 

kebutuhan impor. 

Pada tahun 1998 perekonomian Indonesia sempat terpuruk 

dikarenakan adanya krisis ekonomi yang bersumber dari Thailand. Saat itu 

cadangan devisa hanya sebesar 23 miliar USD sehingga ketika krisis 

Indonesia tidak sanggup menghadapi guncangan. Minimnya cadangan 

devisa yang dimiliki oleh Indonesia serta kualitas perbankan yang jelek 

membuat perekonomian Indonesia sangat rentan jatuh. Lain halnya dengan 

krisis yang terjadi pada tahun 2008 cadangan devisa Indonesia sebesar 51 

miliar USD dan dengan kualitas perbankan yang baik membuat Indonesia 

mampu melewati krisis.  

Menurut aliran Keynesian cadangan devisa di pengaruhi oleh 

Pendapatan nasional, tingkat suku bunga, dan nilai tukar valuta (Masdjojo, 

2010). Menurut teori, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai hasil 

produksi yang mencerminkan nilai dari seluruh produksi nasional yang 

dihasilkan oleh seluruh masyarakat yang ada suatu negara dalam periode 

waktu tertentu.  

Selain pendapatan nasional, faktor lain yang mempengaruhi 

cadangan devisa adalah tingkat suku bunga. Suku bunga dapat 

memberikan berbagai dampak bagi perekonomian baik secara positif 

maupun negatif. Kenaikan suku bunga akan dapat menarik aliran modal 
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asing berupa pinjaman. Pinjaman ini akan secara langsung menambah 

cadangan devisa secara. Selanjutnya faktor lain yang mempengaruhi 

cadangan devisa menurut aliran Keynesian adalah nilai tukar. Nilai tukar 

dapat diartikan sebagai harga dari suatu mata uang terhadap mata uang 

asing yang lain. Apresiasi maupun depresiasi nilai tukar valuta akan secara 

akan secara langsung memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya 

cadangan devisa suatu negara. 

Dari tahun 1990 sampai tahun 2016 perkembangan cadangan devisa 

menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Berikut data 

perkembangan cadangan devisa, nilai tukar, suku bunga selisih, dan 

produk domestik bruto Indonesia dari tahun 1990 sampai tahun 2016. 
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Tabel 1.1. 

Perkembangan Cadangan Devisa (CADEV), Nilai Tukar (NT), Suku 

Bunga (SB), dan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia Tahun 

1990-2016 

TAHUN CADEV NT SB PDB 

1990 8656793062 1842,81 0,199 309821137734 

1991 10357988937 1950,32 0,221 331235921597 

1992 11482018250 2029,92 0,138 352757997188 

1993 12474062677 2087,1 0,115 375674596363 

1994 13321137323 2160,75 0,110 404000352342 

1995 14907560253 2248,61 0,143 437209211197 

1996 19396150431 2342,3 0,128 471391045245 

1997 17486799311 2909,38 0,200 493545853300 

1998 23605844202 10013,6 0,384 428759443958 

1999 27345097354 7855,15 0,125 432151471748 

2000 29352929930 8421,78 0,145 453413616928 

2001 28103636214 10260,9 0,176 469933589928 

2002 32033584740 9311,19 0,129 491078136160 

2003 36256203610 8577,13 0,083 514553483744 

2004 36310734315 8938,85 0,074 540440020891 

2005 34730799705 9704,74 0,127 571204954435 

2006 42597039985 9159,32 0,097 602626663573 

2007 56935744301 9141 0,080 640863459320 

2008 51640625792 9698,96 0,092 679403088245 

2009 66118916966 10389,9 0,065 710851782010 

2010 96210971536 9090,43 0,065 755094160363 

2011 110136605627 8770,43 0,060 801681840622 

2012 112797628044 9386,63 0,057 850023661688 

2013 99386827825 10461,2 0,075 897261717987 

2014 111862604046 11865,2 0,077 942184637117 

2015 105928845987 13389,4 0,075 988127958653 

2016 116369598497 13308,3 0,065 1037688093482 

Sumber : World Bank, di olah 
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Berdasarkan tabel diatas, perkembangan cadangan devisa Indonesia 

dari tahun 1990 sampai tahun 2016 relatif terus mengalami peningkatan. 

Penurunan cadangan devisa terjadi pada tahun 1997 sebesar 1.9 miliar 

USD yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi di Asia yang 

bersumber dari Thailand, dimana krisis tersebut membuat nilai tukar 

rupiah mengalami depresiasi yang disebabkan oleh menurunnya 

permintaan rupiah karena perususahaan-perususahaan dalam negeri 

banyak yang membeli dollar. Pada tahun 2001 cadangan devisa juga 

mengalami penurunan sebesar 1.2 miliar USD, nilai cadangan devisa yang 

menurun disebabkan oleh menurunnya net ekspor dan utang luar negeri  

Indonesia. 

Pada tahun 2005 cadangan devisa juga mengalami penurunan 

sebesar 1.6 miliar milyar USD yang disebabkan oleh depresiasi rupiah 

terhadap dollar USD. Kemudian pada tahun 2008 cadangan devisa 

Indonesia kembali mengalami penurunan sebesar 5.3 miliar USD, 

penurunan ini sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi yang 

bersumber dari Amerika Serikat (Krisis Subprime Morgage). Pada tahun 

2013 cadangan devisa mengalami penurunan sebesar 13.4 miliar USD 

yang disebabkan oleh beban pembayaran bunga utang luar negeri 

pemerintah, pembayaran impor bahan baku, dan intervensi BI dalam upaya 

mencegah jatuhnya nilai rupiah. Dan terakhor pada tahun 2015 cadangan 

devisa menurun sebesar 5.9 miliar USD yang disebabkan oleh apresiasi 

dollar USD terhadap rupiah dan perekonomian china yang melemah 
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sehingga membuat harga komoditas ekspor negara Indonesia mengalami 

penurunan. 

Selanjutnya perkembangan nilai tukar Indonesia dari tahun 1990 

sampai tahun 2016 terus mengalami fluktuasi. Dari tahun 1990 sampai 

tahun 1998 nilai tukar Indonesia terhadap Dollar Amerika terus mengalami 

peningkatan, puncaknya terjadi pada tahun 1998 dimana nilai tukar rupiah 

terhadap dollar USD mengalami kenaikan yang sangat tajam dari Rp. 

2909/1 USD menjadi Rp. 10013/1 USD. Kemudian dari tahun 1999 

sampai tahun 2013 nilai tukar terus mnegalami fluktuasi dimana depresiasi 

nilai tukar tertinggi tidak sampai melebihi Rp. 10500/1 USD. 

Dari tahun 2014 sampai tahun 2016 nilai tukar rupiah mengalami 

depresiasi terhadap dollar USD. Penyebab utama depresiasi nilai tukar 

dikarenakan oleh adanya rencana kenaikan suku bunga Amerika (The 

Fed), meningkatnya utang luar negeri pemerintah, defisit neraca transaksi 

berjalan yang disebabkan oleh tingginya impor khususnya BBM, dan juga 

permintaan dalam negeri yang melebihi supply terhadap dollar amerika. 

Sementara perkembangan suku bunga BI Rate dari tahun 1990 

sampai tahun 2016 terus mengalami fluktuasi dengan nilai suku bunga BI 

Rate tertinggi sebesar 0.384 pada tahun 1998 dan nilai suku bunga BI Rate 

terendah sebesar 0.057 pada tahun 2012. Selanjutnya dari tahun 1996 

sampai tahun 2016 suku bunga BI Rate mengalami fluktuasi dimana nilai 

tertinggi tidak sampai melebihi 0.16. selama tahun 1990 sampai tahun 



7 
 

 
 

1998 terjadi kenaikan suku bunga Bi rate secara signifikan terjadi pada 

tahun 1998 sebesar 0.184 dari 0.20 menjadi 0.384 yang disebabkan oleh 

krisis ekonomi yang terjadi di Asia. Kenaikan ini bertujuan untuk menekan 

tingkat inflasi yang tinggi. Kemudian 1999 sampai tahun 2004 suku bunga 

Bi rate mengalami fluktuasi dengan tren yang menurun. Pada tahun 2005 

suku bunga BI rate mengalami kenaikan sebesar 0.053 dari 0.074 di tahun 

2004 menjadi 0.127 di tahun 2005. Kenaikan ini bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

Kemudian dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2006 sampai tahun 

2013 suku bunga BI rate terus mengalami penurunan. Namun pada tahun 

2014 suku bunga Bi rate mengalami kenaikan sebesar 0.002 dari 0.075 

menjadi 0.077. Kenaikan ini dipengaruhi  oleh kenaikan inflasi, defisit 

yang terjadi pada neraca berjalan, menjaga liquiditas perbankan, dan untuk 

meningkatkan pertumbuhan kredit. Selanjutnya pada tahun 2015 suku 

bunga Bi rate mengalami penurunan sebesar 0.002 dari 0.077 menjadi 

0.075. Penurunan ini dipengaruhi oleh stabilnya laju inflasi dan keinginan 

pemerintah maupun bank sentral untuk memacu pertumbuhan ekonomi. 

Dan pada tahun 2016 suku bunga Bi rate kembali mengalami penurunan 

sebesar 0.010 dari 0.075 menjadi 0.065. Penurunan ini sebagai upaya 

pemerintah maupun bank sentral untuk memacu pertumbuhan ekonomi 

dan mendorong permintaan domestik. 

Yang terakhir yaitu perkembangan produk domestik bruto Indonesia 

dari tahun 1990 sampai tahun 2016 relatif terus mengalami peningkatan. 
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Penurunan produk domestik bruto Indonesia terjadi pada tahun 1998 

sebesar 64.7 miliar USD yang disebabkan oleh krisis ekonomi yang terjadi 

di Asia yang bersumber dari Thailand. Pada tahun 1999 nilai produk 

domestik bruto mengalami kenaikan sebesar 3.4 milyar miliar USD 

dibandingkan tahun 1998, namun apabila dibandingkan dengan tahun 1997 

nilai produk domestik bruto masih jauh lebih rendah. 

Pada tahun 2000 dan 2001 produk domestik bruto juga mengalami 

kenaikan sebesar 21.3 miliar USD dan 16.5 miliar USD dibandingkan 

tahun sebelumnya, namun kembali lagi apabila dibandingkan dengan 

tahun 1997 sebelum terjadi krisis di Asia nilai produk domestik bruto 

masih rendah. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2016 nilai produk 

domestik bruto Indonesia terus mengalami peningkatan. Kenaikan PDB 

secara terus menerus disebabkan oleh kenaikan investasi baik investasi 

domestik maupun asing dan juga karena indonesia sedang mengalami 

bonus demografi. 

Berdasarkan beberapa referensi penelitian terdahulu, disimpulkan 

bahwa terdapat adanya research gap dari tiga variabel independen yang 

digunakan yang mempengaruhi cadangan devisa Indonesia. Untuk variabel 

nilai tukar, menurut penelitian Agustina dan Reny (2014) nilai tukar tidak 

memberikan pengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia, menurut hasil 

penelitian Sudjinan (2016) nilai tukar memberikan pengaruh signifikan 

positif terhadap cadangan devisa Indonesia, terakhir menurut Sonia dan 
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Setiawina (2016) Nilai tukar memberikan pengaruh signifikan negatif 

terhadap cadangan devisa Indonesia. 

Selanjutnya untuk variabel suku bunga, menurut Putra dan Indrajaya 

(2013) Suku bunga kredit memberikan pengaruh signifikan negatif 

terhadap cadangan devisa Indonesia, kemudian sebaliknya Masdjojo 

(2010) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa suku bunga domestik 

memberikan pengaruh positif terhadap cadangan devisa Indonesia. Namun 

hasil penelitian Azar dan Aboukhodor (2017) suku bunga tidak 

berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa 

Dan terakhir untuk variabel produk domestik bruto, Rizieq (2006) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa PDB memberikan pengaruh 

signifikan negatif terhadap cadangan devisa Indonesia, sebaliknya hasil 

penelitian Nor et.al (2011) PDB memberikan pengaruh signifikan positif 

terhadap cadangan devisa. 

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak 

semua pengujian akan sesuai dengan teori yang telah ada dan memberikan 

satu kesimpulan akhir yang sama.  Sehingga berdasarkan latar belakang 

diatas yang telah penulis paparkan dan juga adanya research gap antar 

peneliti, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Analisa Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1990-2016”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumusakan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana perkembangan nilai tukar, suku bunga, produk domestik 

bruto, dan cadangan devisa Indonesia selama tahun 1990-2016 ? 

2. Apakah nilai tukar, suku bunga, produk domestik bruto, dan krisis 

ekonomi berpengaruh terhadap cadangan devisa indonesia tahun 1990-

2016 ? 

C. Batasan Masalah 

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam penelitian ini, maka perlu 

adanya pembatasan masalah sehingga penulisan dapat lebih terarah. Oleh 

karena itu dalam penelitian ini nilai tukar yang dimaksud adalah nilai tukar 

Rupiah terhadap Dolar USD tahun 1990-2016, suku bunga yang dimaksud 

adalah BI Rate tahun 1990-2016, pendapatan nasional yang dimaksud 

adalah produk pendapatan nasional yang diukur dari produk domestik 

bruto atas dasar harga konstan tahun dasar 2010, dan cadangan devisa 

yang dimaksud adalah seluruh cadangan devisa Indonesia termasuk emas 

yang terdapat pada Bank Sentral tahun 1990-2015. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan perkembangan nilai tukar, suku bunga, 

produk domestik bruto, dan cadangan devisa selama tahun 1990-2016. 
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2. Untuk menganalisis pengaruh nilai tukar, suku bunga, produk 

domestik bruto, terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1990-2016. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Bank Indonesia 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran 

bagi Bank Indonesia dalam proses pengambilan kebijakan yang 

berhubungan dengan cadangan devisa khususnya dengan 

menggunakan instrumen kebijakan melalui nilai tukar valuta, suku 

bunga dan produk domestik bruto. 

2. Bagi Pelaku Bisnis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi 

bagi para pelaku bisnis mengenai posisi cadangan devisa sehingga 

dapat memperlancar kegiatan transaksi ekspor, impor, maupun 

penyediaan jasa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu 

referensi bagi peneliti lain dan juga dapat menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh nilai tukar valuta, suku bunga dan produk 

domestik bruto terhadap cadangan devisa.  

 



 
 

 
 

 


