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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, apabila dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif. Pada triwulan 

IV tahun 2014 ekonomi Indonesia menunjukkan nilai sebesar 5,01 persen 

melambat bila dibandingkan dengan pada periode yang sama tahun 2013 yaitu 

sebesar 5,61 persen. Pada tahun 2015 triwulan II menunjukkan nilai 4,67 persen 

melambat bila dibandingkan dengan periode sama tahun 2014 sebesar 5,03 

persen. Sedangkan pada tahun 2016 ekonomi Indonesia mengalami peningkatan 

yang signifikan sebesar 5,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya 2015 yaitu 

sebesar 4,66 persen. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi fluktuasi ekonomi 

Indonesia, misalnya terjadinya serangan teroris, proses pemilihan presiden dan 

masih banyak lagi faktor dalam negeri yang mempengaruhi ekonomi Indonesia 

(BPS, 2016). 

Sejatinya ekonomi Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan perekonomian 

global. Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang dimana negara 

Indonesia banyak melakukan pembangunan di segala sektor dengan tujuan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang pembangunan yang 

dilakukan Indonesia diperlukan sumber pendanaan yang cukup besar. Bagi 

Indonesia sektor luar negeri sangatlah berpengaruh didalam pembangunan 

nasional. Semakin berkembangnya perekonomian mendorong setiap negara untuk 

melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Keuntungan dari 
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perdagangan internasional yang dilakukan ini adalah setiap negara mampu 

mendapatkan pendapatan nasional yang dapat dialokasikan didalam 

pembangunan. Bentuk lain dari sumber pendanaan pembangunan nasional adalah 

valuta asing atau biasa disebut dengan cadangan devisa yang diperoleh melalui 

perdagangan internasional. 

Menurut International Monetary Fund (IMF), cadangan devisa atau biasa 

disebut Official Reserves Assets dalam konsepan yakni International Reserves and 

Foreign Currency Liquidity (IRFCL) adalah seluruh aktiva luar negeri yang 

dikuasai oleh otoritas moneter dan dapat digunakan setiap waktu, dengan tujuan 

untuk membiayai ketidakseimbangan yang terjadi pada neraca pembayaran atau 

dalam rangka stabilitas moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta 

asing dan untuk tujuan lainnya.   Cadangan devisa dapat menjadi indikator dalam 

mengukur pembangunan nasional (Priadi dan Sekar, 2008). Misalnya cadangan 

devisa menjadi alat moneter yang mampu menunjukkan sejauh mana negara 

mampu bersaing didalam perdagangan internasional. Selain itu cadangan devisa 

dapat menunjukkan lemah kuatnya fundamental perekonomian suatu negara dan 

juga alat stabilitas melalui sektor moneter.  

Sejauh ini Indonesia masih memiliki cadangan devisa yang cukup besar 

dibandingkan negara ASEAN yang lain kecuali Singapore dan Thailand. 

Indonesia dan Thailand yang sejatinya negara berkembang, namun Thailand lebih 

unggul dalam stok cadangan devisa dengan peringkat kedua Se-Asean. Hal ini 

dikarenakan Indonesia tidak mampu melakukan pembayaran internasional dan 

satabilisasi nilai tukar mata uang sehingga mengakitbatkan defisit neraca 
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pembayaran dan lemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing khususnya 

US dollar. 

Tabel 1.1 

Cadangan Devisa 10 Negara ASEAN (Miliyar USD) 

No Negara 2015 2016 

1 Singapore 247534.02 246364.68 

2 Thailand 151265.96 166157.16 

3 Indonesia 103268.25 113493.39 

4 Malaysia 93978.54 93071.81 

5 Filipina 73535.75 73432.7 

6 Vietnam 28250.25 36527.25 

7 Laos 1024.63 847.06 

8 Kamboja 6882.94 8393.36 

9 Brunei Darussalam 3211.36 3321.82 

10 Timor Leste 437.75 280.95 

Sumber : Data IMF (diolah)  

Peran Indonesia di dalam kegiatan perdagangan internasional relatif cukup 

besar dengan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pasar internasional 

karena Indonesia masih mejadi negara pengkonsumsi dengan melakukan impor 

yang masih tinggi bila dibandingkan dengan ekspor yang dilakukan. Dampak dari 

ketergantungan di pasar internasional ini mengakibatkan setiap kebijakan yang 

dibuat harus berkiblat atas apa yang terjadi di pasar internasional sehingga 

perekonomian kita sangat berpengaruh terhadap kondisi pasar internasional. 

Merujuk pada teori perekonomian internasional, penelusuran faktor – faktor 

yang berpengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia dapat dilakukan dnegan 

melihat kondisi Neraca Pembayaran Internasional (NPI). Beberapa faktor yang 

berpengaruh terhadap cadangan devisa dapat ditelusuri dalam unsur – unsur  yang 

ada dalam NPI. Ada faktor yang mempengaruhi melalui neraca modal, ada faktor 
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yang mempengaruhi melalui neraca transaksi barang. Pada akhirnya tetap sama 

semua faktor tersebut akan berpengaruh terhadap perubahan Neraca Pembayaran 

Internasional yang dalam pendekatan moneter menggambarkan kondisi cadangan 

devisa saat itu. Dalam beberpa situasi perubahan neraca pembayaran internasional 

dapat mengalami defisit dan surplus (disequilibrium), dilain situasi juga tidak 

memungkikan untuk mengalami keseimbangan (equilibrium) (Boediono,1999 dan 

Ball, cs, 2000). 

Teori dari Neraca Pembayaran Internasional itu sendiri merupakan bagian 

dari pengembangan teori ekonomi makro terbuka dan Ekonomi Internasional. 

Beberapa argumentasi tentang keuntungan suatu negara dalam perdagangan 

internasional yeng terletak didalam manfaat yang diperoleh atas transaksi yang 

dilakukan yaitu sejumlah valuta asing yang juga disebut sebagai cadangan devisa 

sebagai modal utama dalam pembangunan. Dalam hal ini guna melihat perubahan 

cadangan devisa dapat dilakukan melalui analisa Neraca Pembayaran 

Internasional beradasarkan perkembangan teori ekonomi internasional. 

Landerth, et al (1989) mengelompokkan teori neraca pembayaran 

internasional tersebut menjadi beberapa pendekatan, yakni : 

1. Pre-Classical Theory atau Teori NPI Pra Klasik  

2. Classical Theory atau Teori NPI Klasik 

3. Keynesian Theory atau Teori NPI Keynesian 

4. Neo-Classical Theory or Monetary Theory atau Teori NPI Neo-Klasik 

atau Moneteris  
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5. The Balance of Payments Constrained Growth Model Theory atau Teori 

Model Kendala Pertumbuhan 

Masing-masing dari teori ini memiliki perbedaan dalam hal asumsi, variabel dan 

proporsinya (Snowdown, et al, 1994; Sukino, 2000 dan McCombie, et al, 2002). 

Pada umumnya teori yang sering digunakan adalah Teori Keynesian dan 

Teori Moneteris. Kedua teori ini sering digunakan karena terdapat kajian yang 

sangat dalam dimana dalam segala hal kedua teori tersebut selalu bertentangan, 

keduanya memiliki pendapat sendiri dengan asumsi-asumsi yang ada. Dalam hal 

ini kita akan menfokuskan pembahasan terhadap pendekatan moneter.  

Di dalam penelitian ”ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI CADNAGAN DEVISA INDONNESIA” ini peneliti akan 

menfokuskan penelitian pada faktor yang mempengaruhi cadangan devisa 

menggunakan pendekatan moneter, artinya hanya variabel moneter yang akan di 

analisis seperti nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar dan kredit domestik.  

Kebijakan moneter lebih dinilai efektif dalam penerapannya dibandingkan 

kebijakan fiskal dengan tujuan menjaga keseimbangan sektor eksternal. Menurut 

Kanvous (2005) menjelaskan bahwa ciri utama  pendekatan moneter ini adalah 

berasumsi bahwa neraca pembayaran internasional adalah suatu fenomena 

moneter dan neraca pembayaran internasional digambarkan sebagai perubahan 

dari cadangan internasional dan berlaku sebaliknya. Dalam analisis pendekatan 

moneter, neraca pembayaran dipandang sebagai suatu keseluruhan yaitu transaksi 

berjalan dan lalulintas modal. 
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Sedangakan menurut Nopirin (1983) mengatakan dasar pendekatan moneter 

ini adalah anggapan terciptanya stabilitas akan permintaan uang, sehingga 

pemerintah beranggapan tidak perlu melakukan sterilisasi. Tindakan sterilisasi 

yang dimaksud dalam hal ini artinya upaya pemerintah dalam mengurangi atau 

menghilangkan pengaruh neraca pembayaran terhadap jumlah uang beredar 

dengan cara ketika terjadi surplus dalam neraca pembayaran maka pemerintah 

akan mengurangi jumlah uang beredar dalam hal ini dengan menerapkan 

kebijakan moneter seperti menjual surat berharga atau menaikkan tingkat suku 

bunga untuk merangsang masyarakat menabung sehingga tercipta aliran modal 

masuk yang akan mengurangi jumlah uang beredar dimasyarakat. 

Menurut Boediono, 1999 beberapa faktor mempengaruhi melalui neraca 

transaksi barang yakni dengan berpengaruh melalui variabel ekspor dan impor. 

Kemudian faktor-faktor lain mempengaruhi neraca pembayaran melalui neraca 

modal dengan menciptakan arus modal masuk dan keluar. Sehingga pada 

akhirnya faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan perubahan pada Neraca 

Pembayaran Internasional secara terus menerus. Keadaan tersebut dapat dilihat 

melalui posisi Neraca Pembayaran Internasional apakah surplus, defisit maupun 

seimbang.  

Penelitian ini adalah studi dalam menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi cadangan devisa melalui neraca pembayaran suatu negara yang 

dalam penelitian ini adalah Cadangan Devisa Indonesia. Apabila merujuk pada 

teori Ekonomi Internasional, perubahan cadangan devisa dapat diketahui melalui 

analisis Neraca Pembayaran Internasional. Posisi cadangan devisa ditentukan oleh 
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berbagai macam faktor yang mempengaruhi masing-masing unsur didalam Neraca 

Pembayaran Ineternasional (Bhandari, 2006). Ada beberapa faktor yang dilihat 

secara moneter mempengaruhi dinamika cadngan devisa Indonesia, antara lain 

adalah nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan kredit domestik. 

B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana kondisi cadangan devisa negara Indonesia ? 

2. Apakah ada pengaruh signifikan nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, 

dan kredit domestik terhadap cadangan devisa Indonesia ? 

C. Batasan Masalah 

Dalam hal ini dilakukan batasan masalah untuk membatasi jawaban atas 

rumusan masalah diatas sehingga hasil yang diperoleh tidak melebar ke topik lain 

dan memiliki hasil yang lebih akurat. Adapun batasan masalah yang peneliti 

makasud antara lain : 

1. Pembahasan menggambarkan kondisi cadangan devisa negara Indonesia 

secara kronologis hingga tahun terakhir penelitian 

2. Pembahasan difokuskan kepada sejauh mana pengaruh secara bersama 

untuk semua faktor meliputi nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, 

dan kredit domestik terhadap cadangan devisa Indonesia 

3. Pembahasan difokuskan kepada sejauh mana pengaruh secara individu 

setiap faktor meliputi nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan 

kredit domestik terhadap cadangan devisa Indonesia. 
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D. Tujuan Penelitian  

1. Menggambarkan kondisi cadangan devisa Indonesia untuk mengetahui 

keadaan dan dinamika cadangan devisa Indonesia selama kurun waktu 2000 

sampai dengan 2016 

2. Menganalisis sejauh mana pengaruh signifikan secara bersama dan individu 

nilai tukar, suku bunga, jumlah uang beredar, dan kredit domestik terhadap 

cadangan devisa Indonesia. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bahan kajian lebih lanjut, baik sebagai laporan maupun jurnal penelitian 

ilmiah yang lebih mandalam dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan 

bagi penelitian mendatang. 

2. Bahan Informasi bagi pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah 

Indonesia sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan 

yang berkaitan dengan cadangan devisa di Indonesia atau sektor moneter di 

Indonesia. 

 


