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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai cadangan devisa Indonesia pernah dilakukan 

oleh Agustina dan Reny (2014) dengan judul “Pengaruh Ekspor, Impor, 

Nilai Tukar Rupiah, dan Tingkat Inflasi Terhadap Cadangan Devisa 

Indonesia Tahun 2008-2012”. Dalam penelitian tersebut Agustina dan 

Reny menggunakan variabel independen ekspor (X1), impor (X2), nilai 

tukar rupiah (X3) dan tingkat inflasi (X4) dengan variabel dependen 

cadangan devisa (Y).  Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka 

dapat di simpulkan bahwa ekspor, impor, nilai tukar rupiah, dan tingkat 

inflasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap cadangan devisa 

Indonesia tahun 2008-2012. Sedangkan jika di uji secara parsial, ekspor 

berpengaruh signifikan positif terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 

2008-2012, impor tidak berpengaruh dengan hubungan negatif terhadap 

cadangan devisa Indonesia tahun 2008-2012, nilai tukar rupiah tidak 

berpengaruh dengan hubungan positif terhadap cadangan devisa 

Indonesia tahun 2008-2012, dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan 

negatif terhadap cadangan devisa. 

Peneliti lain yang mengangkat tema cadangan devisa Indonesia 

adalah Sudjinan (2016) dengan judul “Analisa Nilai Kurs, Investasi, dan 

Inflasi Terhadap Cadangan Devisa Melalui neraca Pembayaran 
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internasional di Indonesia Periode 2006-2015”. Dalam penelitian tersebut 

Drs. Sudjinan, M.Si menggunakan variabel independen nilai tukar (X1), 

investasi (X2), dan inflasi (X3) dengan variabel dependen cadangan 

devisa (Y). Berdasarkan hasil analis dan pengujian, maka dapat di 

simpulkan bahwa nilai tukar, investasi, dan inflasi berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap cadangan devisa tahun 2006-2015. 

Sedangkan jika di uji secara parsial, nilai kurs berpengaruh signifikan 

positif terhadap cadangan devisa melalui neraca pembayaran Indonesia, 

Investasi berpengaruh signifikan positif terhadap cadangan devisa 

melalui neraca pembayaran indonesia, dan Inflasi berpengaruh signifkan 

positif terhadap cadangan devisa melalui neraca pembayaran indonesia. 

Penelitian mengenai cadangan devisa Indonesia juga pernah 

dilakukan dilakukan oleh Putra dan Indrajaya (2013) dengan judul 

“Pengaruh Tingkat Inflasi, Utang Luar Negeri, dan Suku Bunga Kredit 

Terhadap Cadangan Devisa Indonesia Tahun 1996-2011”. Dalam 

penelitian tersebut Ida Bagus Putu Purnama Putra dengan I G. B  

menggunakan variabel independen tingkat inflasi (X1), utang luar negeri 

(X2), dan suku bunga kredit (X3) dengan variabel dependen cadangan 

devisa (Y). Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka dapat di 

simpulkan bahwa tingkat inflasi, utang luar negeri, dan suku bunga kredit 

berpengaruh signifikan secara simultan terhadap cadangan devisa 

Indonesia tahun 1996-2011. Sedangkan jika diuji secara parsial, tingkat 

inflasi tidak berpengaruh signifikan dengan hubungan positif terhadap 
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cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2011, utang luar negeri 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa Indonesia 

tahun 1996-2011, dan suku bunga kredit berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2011. 

Peneliti lain yang juga melakukan penelitian terhadap cadangan 

devisa adalah Rizieq (2006) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Cadangan Devisa Indonesia”. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah cadangan devisa periode 

sebelumnya (X1), produk domestik bruto (X2), nilai tukar (X3), dan 

kredit domestik (X4) dengan variabel dependen adalah cadangan devisa 

(Y). Dalam penelitian tersebut didapatkan sebuah kesimpulan bahwa 

cadangan devisa periode sebelumnya, produk domestik bruto, nilai tukar 

dan kredit domestik berpengaruh signifikan secara simultan terhadap 

cadangan devisa tahun 1990-2001. Sedangkan jika di uji secara parsial, 

cadangan devisa periode sebelumnya berpengaruh signifikan positif 

terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1990-2001, produk domestik 

bruto berpengaruh signifikan negatif terhadap cadangan devisa Indonesia 

tahun 1990-2001, nilai tukar berpengaruh signifikan positif terhadap 

cadangan devisa Indonesia tahun 1990-2001, dan  kredit domestik 

berpengaruh signifikan negatif terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 

1990-2001. 

Cadangan devisa Indonesia juga pernah diteliti oleh Sonia dan 

Setiawina (2016) dengan judul “Pengaruh Kurs, JUB, Tingkat Inflasi 
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Terhadap Ekspor, Impor, dan Cadangan Devisa Indonesia”. Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kurs (X1), 

jumlah uang beredar (X2), dan inflasi (X3) dengan variabel dependen 

ekspor (   , impor (   , dan cadangan devisa (   . Berdasarkan hasil 

analisis dan pengujian, maka dapat di simpulkan bahwa tingkat kurs, 

jumlah uang beredar, dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1984-2014. 

Sedangkan jika diuji secara parsial, kurs berpengaruh signifikan negatif 

terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1984-2014, jumlah uang 

beredar berpengaruh signifikan positif terhadap cadangan devisa 

Indonesia tahun 1984-2014, dan inflasi tidak berpengaruh negatif 

terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1984-2014. 

Sayoga dan Syamsurijal (2017) juga melakukan penelitian terkait 

cadangan devisa dengan judul “Analisis Cadangan Devisa Indonesia dan 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah ekspor (X1), utang luar 

negeri (X2), dan nilai tukar (X3) dengan variabel cadangan devisa (Y). 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian, maka dapat di simpulkan 

bahwa ekspor, utang luar negeri, dan nilai tukar berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2000-2015. 

Sedangkan jika diuji secara parsial, ekspor berpengaruh signifikan positif 

terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 2000-2015, utang luar negeri 

berpengaruh signifikan positif terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 
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2000-2015, dan nilai tukar berpengaruh signifikan negatif erhadap 

cadangan devisa Indonesia tahun 2000-2015. 

Penelitian mengenai cadangan devisa pernah dilakukan oleh Nor 

et.al (2011) dengan judul “International Reserve Holdings In Asean 5 

Economics”. Dalam penelitian tersebut Eliza Nor dkk menggunakan 

variabel Independen GDP rill perkapita (X1), impor (X2), ekspor (X3), 

rasio saldo akun (X4), dan total utang luar negeri (X5) dengan variabel 

dependen cadangan devisa (Y).  Berdasarkan hasil analisis dan 

pengujian, maka dapat di simpulkan bahwa GDP rill perkapita 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa Indonesia 

dan Thailand, impor berpengaruh signifikan positif di negara Malaysia 

dan Filiphina; signifikan negatif di negara Singapura dan Thailand; dan 

tidak berpengaruh di Indonesia, ekspor berpengaruh signifikan positif 

hanya di negara Indonesia, rasio saldo akun berpengaruh signifikan 

positif di Indonesia, malaysia, dan Singapura, dan total utang luar negeri 

tidak berpengaruh signifikan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan 

Thailand. 

Penelitian yang menggunakan tema cadangan devisa juga 

dilakukan oleh Azar dan Aboukhodor (2017) dengan judul “Foreign 

Exchange Reserves and The Macro Economiy In The GCC Countries”. 

Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah nilai 

tukar rill, harga minyak mentah, utang pemerintah, JUB(M2), suku 

bunga, dan giro terhadap GDP dengan variabel dependen adalah 
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cadangan devisa. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rill 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa di negara 

GCC, harga minyak mentah berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

cadangan devisa di negara GCC, utang pemerintah berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap cadangan devisa di negara GCC, GDP 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa di negara 

GCC, M2 berpengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa di 

negara GCC, suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap cadangan 

devisa di negara GCC, dan Giro berpengaruh signifikan dan positif 

terhadap cadangan devisa di negara GCC. 

Masdjojo (2010) juga pernah melakukan penelitian terkait 

cadangan devisa dengan judul “Kajian Pendekatan Keynesian dan 

Monetaris Terhadap Dinamika Cadangan Devisa Melalui Penelusuran 

Neraca Pembayaran Internasional : Studi Empiris di Indonesia Periode 

1983-2008”. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan 

adalah pertumbuhan ekonomi, kredit domestik, nilai tukar, suku bunga 

domestik dengan variabel dependen yaitu cadangan devisa. Berdasarkan 

hasil pengujian dan analisis dalam jangka panjang maka dapat 

disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, kredit domestik, nilai tukar, 

suku bunga domestik, dan krisis ekonomi berpengaruh secara simultan 

terhadap cadangan devisa Indonesia. Secara parsial, pertumbuhan 

ekonomi bepengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa , 

kredit domestik bepengaruh signifikan dan negatif terhadap cadangan 
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devisa, nilai tukar bepengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan 

devisa, suku bunga domestik bepengaruh signifikan dan positif terhadap 

cadangan devisa, dan krisis ekonomi bepengaruh signifikan terhadap 

cadangan devisa. 

B. Landasan Teori 

1. Cadangan Devisa 

Berdasarkan konsep international reserves and foreign 

currency liquidity yang dikeluarkan oleh interational monetary 

funds, cadangan devisa dapat diartikan sebagai seluruh aktiva luar 

negeri yang dikuasai oleh otoritas moneter yang dapat digunakan 

setiap saat dengan tujuan untuk membiayai ketidakseimbangan 

neraca pembayaran atau menjaga stabilitas moneter (misalnya 

dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing.  

Cadangan devisa merupakan simpanan bank sentral dan 

otoritas moneter yang berupa kekayaan dalam bentuk mata uang 

asing yang mudah diperjual belikan, emas, tagihan jangka pendek 

yang bersifat liquid (Gandhi, 2006). 

Komponen dalam cadangan devisa dapat berbentuk sebagai berikut : 

a. Emas Moneter, merupakan persediaan emas yang dimilik oleh 

otoritas moneter yang harus memenuhi persyaratan internasional 

(London Good Delivery/LGD) dalam bentuk emas batangan, 
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emas murni, dan mata uang emas yang terdapat di dalam 

maupun luar negeri. 

b. Special Drawing Rights (SDR), merupakan fasilitas yang 

diberikan oleh international monetary fund  kepada anggotanya 

dalam bentuk alokasi dana yang memungkinkan terjadinya 

penambahan maupun penguarangan cadangan devisa di suatu 

negara. 

c. Reserve Position in the Fund (RPF), merupakan cadangan 

devisa yang dimiliki oleh suatu negara anggota yang terdapat 

pada rekening IMF dan menunjukkan besarnya kekayaan dan 

tagihan negara tersebut sebagai hasil dari transaksi keanggotaan 

dengan IMF. Posisi cadangan devisa tersebut merupakan jumlah 

reserve tranche purchase yang dapat ditarik dan siap diberikan 

ke negara anggota berdasarkan perjanian utang yang telah 

disepakati. 

d. Valuta asing (Foreign exchange), merupakan cadangan devisa 

dalam bentuk valuta asing yang terdiri dari uang kertas dan 

simpanan, surat berharga (penyertaan, saham, obligasi), serta 

derivatif keuangan. 

e. Tagihan lainnya, merupakan tagihan yang tidak termasuk dalam 

kategori tagihan diatas. 

Seperti yang kita ketahui bahwa cadangan devisa sangat 

berperan penting dalam perdagangan ineternasional dan 
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perekonomian suatu negara maka baik pemerintah maupun otoritas 

moneter harus dapat mengelola cadangan devisa dengan bijak 

sehingga manfaatnya akan dapat dirasakan di waktu yang akan 

datang. Pengelolaan cadangan devisa bertujuan untuk memastikan 

devisa dapat memenuhi berbagai kebutuhan di suatu negara serta 

untuk mengontrol risiko kredit, likuiditas dan pasar. 

Menurut Tjahjono (1998), transaksi berjalan dan impor yang 

dapat mempengaruhi besaran cadangan devisa suatu negara. Apabila 

transaksi berjalan suatu negara mengalami defisit dan terjadi secara 

terus menerus maka hal tersebut akan langsung berdampak pada 

cadangan devisa. Sehingga seringkali defisit pada transaksi berjalan 

dijadikan signal dalam menilai ketidakseimbangan makro ekonomi. 

Dimana untuk mengembalikan ekonomi dalam keadaan seimbang 

kembali diperlukan kebijakan dalam penyesuaian nilai tukar atau 

kebijakan makro ekonomi lain. Dalam rumus cadangan devisa dapat 

dilihat sebagai berikut :  

Cdvt = ( Cdvt 1 + Tbt + Tmt ) ............... 2.2 

Keterangan :  

Cdvt : Cadangan devisa Tahun tertentu  

Cdvt 1 : Cadangan devisa sebelumnya  

Tbt : Transaksi berjalan  

Tmt : Transaksi modal 
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Menurut Gandhi (2006:15), tujuan suatu negara terkait dengan 

kepemilikan cadangan devisa diantaranya adalah : 

a. Cadangan devisa digunakan sebagai alat kebijakan moneter dan 

alat untuk pengendalian nilai tukar. 

b. Cadangan devisa digunakan sebagai indikator bahwa suatu 

negara dapat memenuhi kewajibannya teradap pihak luar negeri. 

c. Cadangan devisa digunakan secara simbolis bahwa negara 

memiliki kekayaan dalam bentuk eksternal asset untuk 

memback-up mata uang dalam negeri.  

d. Cadangan devisa digunakan untuk membiayai transaksi 

perdagangan inetrnasional yang dicatat dalam neraca 

pembayaran. 

e. Membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan 

kewajibannya (kegiatan impor dan pembayaran utang luar 

negeri). 

f. Cadangan devisa digunakan sebagai salah satu sumber investasi. 

Peranan utama cadangan devisa dalam perekonomian adalah 

untuk memudahkan kegiatan perdagangan internasional. Setiap 

negara memiliki alasan tersendiri dalam memelihara cadangan 

devisa, namun alasan utamanya adalah untuk memberikan kebebasan 

dalam rangka pembuatan kebijakan-kebijakan ekonomi nasional agar 

dapat mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran. Sedangkan 
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menurut Bank Dunia, cadangan devisa memiliki beberapa peranan 

yaitu : 

a. Sebagai alat untuk melindungi negara dari gangguan eksternal. 

Krisis keuangan pada akhir 1990-an membuat para pembuat 

kebijakan memperbaiki pandangannya atas nilai dari cadangan 

devisa sebagai proteksi dalam melindungi dari krisis mata uang. 

b. Tingkat cadangan devisa merupakan faktor penting dalam 

penilaian kelayakan kredit dan kredibilitas kebijakan secara 

umum, sehingga negara dengan tingkat cadangan devisa yang 

cukup dapat mencari pinjaman dengan kondisi yang lebih 

nyaman.  

c. Kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan stabilitas nilai 

tukar.  

Posisi cadangan devisa suatu negara dapat dikatakan aman 

apabila mampu memenuhi setidaknya untuk tiga bulan kebutuhan 

impor. Jika kebutuhan tiga bulan impor tidak dapat dicukupi oleh 

cadangan devisa maka hal tersebut dianggap rawan dan akan 

menimbulkan kesulitan ekonomi bagi negara yang bersangkutan 

serta akan kehilangan kredibilitas posisi cadangan devisa apabila 

niainya terus menipis. 

2. Nilai Tukar atau Kurs 

Menurut Salvatore (1997:10) nilai tukar merupakan harga dari 

suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. seperti yang kita 
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ketahui bahwa uang merupakan alat tukar yang biasanya digunakan 

dalam transaksi perdagangan. Nilai tukar sangat berperan penting 

dalam suatu perekonomian terbuka, perannya yang begitu besar 

terhadap neraca transaksi berjalan dan variabel-variabel makro 

ekonomi. Karenanya kurs dapat pula didefinisikan sebagai harga 

aktiva atau harga aset.  

Harga aktiva sendiri merupakan suatu bentuk kepemilikan 

kekayaan atau suatu cara pengalihan daya beli di masa sekarang 

menjadi daya beli di masa yang akan datang (Krugman, Maurice 

1992:40). Harga saat ini dari aset tertentu berkaitan secara langsung 

terhadap permintaan barang dan jasa oleh masyarakat di masa yang 

akan datang. Hal ini juga terjadi pada kurs, kurs yang berlaku saat ini 

sangat erat kaitannya dengan harapan masyarakat terhadap tingkat 

kurs yang akan berlaku di masa yang akan datang, sehingga nilainya 

tidak akan sama secara terus menerus namun akan berubah baik 

secara tiba tiba meningkat maupun menurun dikarenakan oleh berita-

berita perekonomian yang dapat berpengaruh secara langsung 

terhadap tingkat kurs. Perubahan tingkat kurs atau nilai tukar baik 

menurun maupun meningkat dapat disebut depresiasi dan apresiasi.  

Dalam kegiatan perdagangan internasional nilai tukar atau kurs 

mempunyai peranan utama, sebab melalui kurs kita dapat 

membandingkan harga-harga dari barang ataupun jasa yang 

dihasilkan oleh berbagai negara. Misalnya kita ingin membeli 
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handpone yang diproduksi oleh negara Amerika serikat maka kita 

akan dengan mudah mengetahui harganya dengan membandingkan 

nilai tukar rupiah terhadap dollar USD. Pihak eksportir maupun 

importir juga akan sangat diuntungkan, karena melalui kurs dapat 

dihitung berapa harga ekspor dari suatu negara ke negara lain. 

Menurut Basri (2010:26) yang mempengaruhi besar kecilnya 

nilai tukar adalah interaksi dari permintaan dan penawaran valuta 

asing. Apabila neraca pembayaran suatu negara berada pada posisi 

defisit akut maka berarti terjadi arus devisa keluar (permintaan 

terhadap valuta asing) lebih besar dari arus devisa masuk (penawaran 

valuta asing) maka akan berpengaruh secara langsung etrhadap nilai 

tukar suatu negara. 

Menurut Ekananda (2014, 178) nilai tukar dibedakan menjadi 

lima, yaitu : 

a. Nilai tukar nominal, merupakan harga relatif mata uang diantara 

dua negara dan dinyatakan dalam nilai mata uang domestik per 

mata uang  asing ( misalnya 1 USD = 13625 Rupiah). Apabila 

orang Indonesia ingin mempunyai dollar USD maka ia harus 

membayarnya dengan Rp. 13625 untuk setiap dollarnya, 

demikian juga dengan orang Amerika yang ingin memiliki 

rupiah ia dapat membayar 1  dollar USD dan akan mendapatkan 

Rp. 13625. 
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b. Nilai tukar rill (Real exchange rate), merupakan harga relatif 

dari suatu barang diantara dua negara. Sehingga nilai tukar rill 

menunjukkan nilai tukar dari barang di suatu negara terhadap 

negara lain (term of trade). Nilai tukar rill dapat dijadikan acuan 

untuk mengukur daya saing suatu negara dalam perdagangan 

internasional.  

c. Nilai tukar efektif rill (Real effective exchange rate), merupakan 

pengukuran nilai tukar yang berdasarkan pada rata-rata nilai 

tukar suatu mata uang rill terhadap seluruh atau sejumlah mata 

uang asing. Dalam menghitung nilai tukar efektif diperlukan 

bobot atas suatu mata uang tertentu. Bobot tersebut dapat berupa 

pangsa dari perdagangan internasional.  

d. Nilai tukar keseimbangan fundamental (Fundamental 

equilibrium exchange rate), merupakan pengukuran nilai tukar 

yang didasarkan pada fundamental disuatu negara. Menurut 

Williamson (1994) pendekatan FEER melalui macroeconomic 

balance akan membentuk kerangka untuk menghitung nilai 

tukar equilibrium pada saaat terjadinya keseimbangan internal 

maupun eksternal.  

e. Nilai tukar keseimbangan perilaku (Behavioral equilibrium 

exchange rate), merupakan nilai tukar yang diukur berdasarkan 

perilaku-perilaku pasar, baik yang bersifat fundamental maupun 

non-fundamental. BEER adalah model yang memasukkan 
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country risk sebagai faktor non-ekonomi yang akan 

mempengaruhi keseimbangan nilai tukar. Pendekatan ini juga 

memperhatikan perilaku nilai tukar rill efektif untuk 

memperoleh nilai tukar keseimbangan yang mencerminkan 

kondisi fundamental perekonomian. 

Ekananda (2014:314) mengatakan bahwa secara umum sistem 

nilai tukar dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sistem nilai 

tukar tetap (fixed exchange rate) dan sistem nilai tukar mengambang 

(flexible exchange rate).  

a. Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate), merupakan nilai 

tukar mata uang yang sengaja dibuat konstan atau hanya boleh 

mengalami fluktuasi pada rentan waktu yang sempit. Untuk 

menjaga agar nilai tukar berada pada posisi yang diinginkan 

maka pemerintah akan melakukan intervensi apabila nilai tukar 

dinilai mengalami fluktuasi yang terlalu besar. Seperti 

melakukan devaluasi (melakukan pemotongan nilai mata uang) 

dan revaluasi (menyesuaikan mata uang keatas). Kelebihan dari 

penerapan sistem ini yaitu perusahaan internasional dapat 

melakukan bisnisnya tanpa khawatir terhadap perubahan nilai 

mata uang di waktu yang akan datang, sedangkan kelemahannya 

adalah biasanya pemerintah akan mengubah nilai mata uang 

secara mendadak dan perekonomian dalam negeri akan 

bergantung kepada negara lain. 
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b. Sistem nilai tukar mengambang (flexibel exchange rate), 

merupakan nilai tukar mata uang yang diambangkan terhadap 

mata uang asing di negara-negara lain. Sehingga mekanisme 

pasar akan berpengaruh terhadap perubahan nilai tukar. Dimana 

nilai tukar akan disesuaikan dengan permintaan dan penawaran 

dari mata uang tersebut. Dalam sistem ini tidak akan ada 

intervensi pemerintah maupun otoritas moneter. Kelebihan dari 

sistem ini adalah tingkat fleksibelitasnya yang tinggi terhadap 

kondisi pasar dan tidak diperlukan intervensi pemerintah maupun 

otoritas moneter, sedangkan kelemahannya adalah dalam sistem 

ini kemungkinan tindakan spekulasi sangat besar dilakukan 

sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan nilai tukar. Sistem 

nilai tukar mengambang dibedakan menjadi 2 macam : 

1) Mengambang murni dan mengambang terkendali, 

merupakan penggabungan dari sistem nilai tukar tetap dan 

nilai tukar mengambang. Nilai tukar dibiarkan mengalami 

fluktuasi namun apabila dikira fluktuasinya terlalu tajam 

maka pemerintah akan melakukan intervensi. Keuntungan 

dari sistem ini adalah sifatnya yang fleksibel dan dapat 

menyesuaikan dengan kondisi pasar, sedangkan 

kelemahannya adalah otoritas moneter membutuhkan 

cadangan dana yang cukup dalam rangka menjaga 

kestabilan nilai tukar mata uangnya. 
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2) Mengambang terkendali dan intervensi pemerintah, 

merupakan sistem nilai tukar yang didalamnya terdapat 

intervensi yang besar dari pemerintah dan otoritas moneter 

dalam rangka mempertahankan nilai tukar terhadap tekanan 

kekuatan pasar. Misalnya pemerintah membeli ataupun 

menjual valuta asing. 

c. Sistem nilai tukar terikat (pegged exchange rate), merupakan 

sistem dimana mata uang domestik diikatkan dengan mata uang 

asing tertentu. Fluktuasi nilai mata uang domestik akan sejalan 

dengan mata uang asing yang telah diikatkan. Sistem ini 

biasanya diterapkan oleh negara kecil, misalnya negara Bahama 

yang mengikatkan mata uangnya dengan mata uang negara 

Amerika Serikat. 

3. Tingkat Suku Bunga 

Menurut Boediono (1998:75) tingkat bunga merupakan harga 

dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Tingkat suku 

bunga merupakan harga yang harus dibayar apabila terjadi 

pertukaran antara satu rupiah sekarang dengan satu rupiah di masa 

yang akan datang. 

Mazhab Klasik berpendapat bahwa bunga merupakan harga 

dari penggunaan loanable funds (dana yang tersedia untuk 

dipinjamkan. Sehingga bunga seringkali disebut sebagai harga yang 

terjadi di pasar dana investasi. Dalam pasar investasi, akan terjadi 



29 
 

 
 

proses tawar-menawar antara pihak yang memiliki loanable funds 

(penabung) dan pihak yang membutuhkan loanable funds (investor). 

Dari proses tersebut akan menghasilkan besaran tingkat bunga yang 

disepakati kedua pihak. Penyebab timbulnya bunga bahwa 

perspektik yang menganggap uang adalah “produktif”, dimana 

investor akan dapat menambah faktor produksinya (modal) yang 

dapat meningkatkan keuntungan. Hal ini lah yang menjadi alasan 

seseorang/investor bersedia membayar bunga. 

Sedangkan Mazhab Keynesian memandang bunga sebagai 

gejala keuangan yang dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran 

akan uang. Dimana terdapat tiga motif yang menentukan keputusan 

seseorang memegang uang (motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan 

motif spekulasi). Tiga motif ini yang menimbulkan adanya 

permintaan uang atau dapat disebut liquidity preference. Seseorang 

akan menginginkan dirinya terus berada dalam keadaan liquid 

(memagang uang tunai) untuk bisa berspekulasi di pasar surat 

berharga dan memperoleh keuntungan. Maka ia akan bersedia 

membayar harga uang tersebut (tingkat bunga). Sehingga menurut 

keynes, tingkat bunga ditentukan oleh liquidity preference dan 

penawaran uang. 

Dalam suatu curve liquidity preference tertentu, bertambahnya 

penawaran uang akan menyebabkan turunnya tingkat bunga. Dan 

sebaliknya, turunnya penawaran uang akan menyebabkan naiknya 
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tingkat bunga. Selanjutnya, jika curve liquidity preference 

mengalami perubahan maka dengan jumlah uang tertentuakan 

menyebabkan naik turunnya tingkat bunga. 

Bagi dunia perbankan, tingkat bunga atau yang disebut dengan 

bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh 

bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang 

membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan 

sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah yang memiliki 

simpanan dengan yang harus dibayar oleh nasabah yang memperoleh 

pinjaman kepada bank (Kasmir, 2008). Secara umum, suku bunga 

dibedakan menjadi suku bunga nominal dan suku bunga riil. 

a. Suku bunga nominal 

Suku bunga nominal merupakan tingkat bunga yang harus 

dibayarkan oleh debitur kepada kreditur disamping 

pengembalian pokoknya pada saat waktu yang telah 

ditentukan/pada saaat jatuh tempo. Suku bunga nominal 

terbentuk dari penjumlahan unsur-unsur dari tingkat bunga yaitu 

tingkat bunga murni “pure interest ratei”, premi resiko “risk 

premium”, biaya transaksi “transaction cost”, dan premi untuk 

inflasi yang diharapkan. Sehingga persamaannya adalah sebagai 

berikut : 

  
    

    
       

  ............................... 2.2.2 

dimana : 
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  = Tingkat Bunga Nominal 

  
  = Tingkat Bunga Murni 

  
  = Premi Resiko 

   = Biaya Transaksi 

  
 = Premi Inflasi 

Dari persamaan diatas dapat disimpukan bahwa besaran 

suku bunga nominal tergantung dengan unsur-unsurnya, 

perubahan pada pada suku bunga akan dipengaruhi oleh 

perubahan unsur-unsur diatas. 

b. Suku bunga rill 

Suku bunga rill merupakan selisish dari suku bunga 

nominal dan laju inflasi yang terjadi pada periode waktu yang 

sama. Berikut persamaan suku bunga rill : 

     
     ........................................... 2.2.3 

Dimana :  

   = Suku Bunga Rill 

  
  = Suku Bunga Nominal 

   = Laju Inflasi 

Suku bunga rill menunjukkan besar imbalan rill yang akan 

diterima kreditur untuk penggunaan dananya dalam jangka 

waktu tertentu. Sedangkan bagi debitur, suku bunga rill 

menunjukkan beban rill atas penggunaan dana orang lain 

(kreditur). Beban ini disebut sebagai biaya “rill” dari kapital 
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atau real cost of capital bagi debitur terutama apabila debitur 

adalah seorang investor di bidang produksi barang dan jasa.  

Sebagai contoh, apabila seseorang meminjamkan uang Rp 

500.000,00 selama setahun, dan selama itu terjadi laju inflasi 

sebesar 15%, maka dinilai dari daya belinya terhadap barang-

barang, nilai uang tersebut telah turun menjadi (100% : 115%) x 

5000.000,00 dan hasilnya sekitar 434.782,61. Jadi, secara riil 

kreditur telah menanggung capital loss sebesar 65.217,39 

meskipun uang 5000.000,00 yang ia pinjamkan dikembalikan 

secara penuh setahun kemudian. 

Oleh karena itu, kreditur harus mempertimbangakan 

kemungkinan kerugian kapital dengan cara memperkirakan 

berapa persen penurunan nilai uang (berapa persen laju inflasi) 

yang akan terjadi selama uangnya dipinjamkan dan kemudian 

membebankannya pada debitur dalam bentuk tambahan 

presentase pada tingkat bunga yang telah disepakati. 

Selain dua jenis suku bunga yang telah dijelaskan diatas, 

terdapat dua macam bunga yang diberikan perbankan kepada 

nasabahnya : 

a. Bunga simpanan 

Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan kepada 

nasabah sebagai balas jasa telah menyimpan uangnya di bank. 

Sehingga bunga simpanan digunakan sebagai rangsangan yang 
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ditujukan untuk nasabah. Bunga simpanan juga dapat diartikan 

sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada 

nasabahnya, misalnya bunga tabungan, bunga deposito.  

b. Bunga pinjaman 

Bunga pinjaman merupakan bunga yang diberikan kepada 

para peminjam atau dapat diartikan sebagai harga yang harus 

dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank, misalnya 

bunga kredit.  

Kedua jenis bunga ini merupakan komponenutama faktor 

biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya 

dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga 

pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. 

Keduanya sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain. 

Misalnya apabila bunga simpanan tinggi maka secara otomatis 

bunga pinjaman juga akan ikut naik dan sebaliknya. 

4. Produk Domestik Bruto (PDB) 

Menurut Mankiw (2014:6) produk domestik bruto merupakan 

nilai pasar dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi di 

suatu negara pada periode waktu tertentu. PDB menjumlahkan 

berbagai jenis produk menjadi satu ukuran kegiatan ekonomi. 

Terdapat dua pendeketan yang digunakan untuk mengukur 

PDB yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. 

(William, 2000:147) 
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a. PDB berdasarkan pendekatan pengeluaran, merupakan cara 

untuk mengukur PDB dengan menjumlahkan seluruh belanja 

pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian 

dalam satu tahun. Seperti yang kita ketahui PDB membagi 

pengeluaran agregat menjadi empat komponen yaitu konsumsi, 

investasi, belanja pemerintah, dan ekspor neto. 

1) Konsumsi, merupakan kegiatan yang dilakukan rumah 

tangga terkait dengan pembelian barang maupun jasa. 

Seperti pembelian makanan, pemeriksaan kesehatan, 

pendidikan, dan lain-lain. 

2) Investasi, merupakan pembelian barang kapital yang akan 

digunakan pada masa yang akan datang yang bertujuan 

untuk memperoleh barang dan jasa yang lebih banyak. 

Investasi bisa dilakukan secara langsung (mendirikan 

perusahaan, pembelian mesin, pembelian persediaan, dll) 

maupun secara tidak langsung (pembelian surat berharga). 

3) Belanja pemerintah, merupakan pengeluaran pemerintah 

untuk membeli barang maupun jasa. Misalnya belanja 

infrastuktur, belanja pegawai, dan lain-lain. 

4) Ekspor neto, merupakan selisish dari nilai barang maupun 

jasa yang diekspor ke negara lain dengan nilai barang 

maupun jasa yang diimpor dari negara lain. Ekspor bersih 

menunjukkan pengeluaran bersih dari luar negeri pada 
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barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri yang akan 

memberikan pendapatan bagi produsen domestik. 

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara 

sama dengan konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah 

(G), dan ekspor neto (X-M), sehingga akan menghasilkan suatu 

persamaan GDP : 

      (                             ..... 2.2.4 

b. PDB berdasarkan pendekatan pendapatan, merupakan cara 

mengukur PDB dengan menjumlahkan semua pendapatan yang 

diterima oleh pemilik sumber daya dalam suatu perekonomian 

(karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi 

dapat dikatakan bahwa : 

 

                                           ..... 2.2.5 

 

Menurut Bank Indonesia, PDB dibedakan menjadi dua jenis 

yaitu PDb nominal dan PDB rill. 

a. PDB nominal (atas dasar harga berlaku), merupakan nilai 

tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga 

berlaku pada setiap tahun. PDB nominal digunakan untuk 

menghitung pergeseran dan struktur ekonomi suatu negara. 

b. PDB rill (atas dasar harga konstan) merupakan nilai tambah dari 

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku 
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pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDB rill digunakan 

untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi secara rill dari tahun ke tahun atau 

pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. 

C. Hubungan Nilai Tukar Dengan Cadangan Devisa 

Dalam buku Salvatore (1997:43) berdasarkan pendekatan 

perdagangan atau pendekatan elastisitas terhadap pembentukan kurs, 

kurs equilibrium merupakan kurs yang berfungsi untuk 

menyeimbangkan nilai impor dan ekspor suatu negara. Apabila nilai 

ekspor suatu negara lebih rendah daripada nilai impornya maka 

negara tersebut mengalami defisit dalam neraca perdagangan, 

sehingga nilai tukar mata uang negara tersebut akan terdepresiasi 

atau mengalami penurunan. Hal ini akan membuat harga dari 

komoditi (barang mentah) ekspornya menjadi lebih murah daripada 

sebelumnya menurut pihak importir dan seiring berjalannya waktu 

akan meningkatkan kuantitas ekspor. Yang selanjutnya akan 

menyebabkan neraca perdagangannya mengalami surplus (cadangan 

devisa meningkat). Sehingga menurut pendekatan perdagangan nilai 

tukar mempunyai hubungan positif terhadap cadangan devisa. 

Selanjutnya menurut (Keynesian Balance of Payment Theory), 

efek peningkatan (apresiasi) valuta asing maka akan secara relatif 

membuat harga barang ekspor lebih murah. Penurunan harga barang 

ekspor selanjutnya meningkatkan kuantitas ekspor negara tersebut 
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dan akan menurunkan kuantitas impornya. Maka selanjutnya akan 

memperbaiki neraca pembayaran (cadangan devisa akan meningkat). 

Sehingga menurut KBPT dengan asumsi cateris paribus, nilai tukar 

memiliki hubungan positif dengan cadangan devisa. 

D. Hubungan Suku Bunga Dengan Cadangan Devisa 

Dalam buku Lindert (1994:509) neraca pembayaran 

internasional tergantung pada suku bunga (baik yang berlaku di 

dalam negeri maupun yang berlaku diluar negeri). Apabila suku 

bunga dalam negeri lebih besar daripada suku bunga luar negeri 

maka hal tersebut akan dapat menarik modal dari luar negeri 

(pinjaman) sehingga neraca pembayaran akan mengalami surplus 

(kenaikan cadangan devisa).  

Sedangkan menurut pandangan MABP (Monetary Approach 

Balance of Payment), jika tingkat suku bunga dalam negeri 

meningkat maka melalui kesimbangan pasar uang, nilai tukar mata 

uang dalam negeri mengalami apresiasi. Apresiasi nilai tukar dalam 

negeri akan membuat harga barang ekspor mahal sehingga kuantitas 

ekspor akan menurun dan impor akan mengalami peningkatan. 

Sehinga akan berpengaruh pada neraca perdagangan yang menjadi 

defisit (cadangan devisa akan menurun). Sehingga menurut MBPT 

tingkat suku bunga memiliki hubungan negatif dengan cadangan 

devisa. 
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E. Hubungan Produk Domestik Bruto Dengan Cadangan Devisa 

Menurut Lindert (1994:510), peningkatan produksi barang dan 

jasa di dalam suatu negara akan menurunkan surplus akun lancar 

(neraca pembayaran menjadi defisit) karena produksi dalam negeri 

yang bertambah selanjutnya akan meningkatkan kuantitas ekspor 

negara tersebut. Dengan meningkatnya ekspor maka akan terjadi 

surplus pada neraca pembayaran (cadangan devisa meningkat). 

Dengan peningkatan cadangan devisa maka negara akan lebih 

banyak melakukan impor barang dan jasa dari luar negeri, sehingga 

hal tersebut akan menyebabkan neraca pembayaran menjadi defisit 

(cadangan devisa menurun). Sehingga produk domestik bruto 

memiliki hubungan negatif dengan cadangan devisa. 

Sedangkan menurut MABP (Monetary Approach Balance of 

Payment), produk domestik bruto akan mempengaruhi 

keseimbangan pasar domestik melalui perubahan terhadap 

permintaan uang domestik. ketika PDB mengalami kenaikan maka 

akan terjadi kenaikan permintaan uang. Naiknya permintaan uang 

di masyarakat selanjutnya akan diikuti dengan kenaikan suku 

bunga, kenaikan tingkat bunga akan berdampak pada menurunnya 

kredit domestik namun di sisi lain akan membuat pihak asing 

memburu mata uang domestik sehingga akan ada aliran valuta 

asing masuk ke dalam negeri dan akan memberikan suplus pada 

neraca pembayaran (peningkatan cadangan devisa).  
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F. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran digunakan untuk menunjukkan arah 

penyusunan penelitian dan mempermudah dalam menganalisa 

masalah yang dihadapi, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran 

yang akan memberikan gambaran tahap-tahap penelitian untuk 

mencapai kesimpulan. Secara sederhana kerangka pemikiran 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan 

bahwa fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

variabel-variabel independen memberikan pengaruh terhadap 

variabel dependen. 

Masdjojo (2010) + 

H2 

Sudjinan (2016) + 

H1 

Azar dan 

 Aboukhodor 

(2017) + 

Masdjojo (2010)  

H4 

Cadangan Devisa 

(Y) 

Suku Bunga  

(X2) 

Nilai Tukar 

(X1) 

PDB 

(X3) 

Krisis Ekonomi 

(T98) 

H5 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka teoritis yang telah penulis paparkan di 

atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

   : Diduga nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap cadangan 

devisa Indonesia. 

   : Diduga suku bunga berpengaruh signifikan terhadap cadangan 

devisa Indonesia. 

   : Diduga produk domestik bruto berpengaruh signifikan 

terhadap cadangan devisa Indonesia. 

   : Diduga krisis ekonomi berpengaruh signifikan terhadap 

cadangan devisa Indonesia. 

   : Diduga nilai tukar, suku bunga, produk domestik bruto, dan 

krisis ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap cadangan 

devisa Indonesia. 

 

 


