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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Triyono (2008), Tentang analisis 

perubahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Variabel yang digunakan kurs, 

Infalsi, tingkat suku bunga SBI, Jumlah uang beredar, Nilai impor. Alat analisis 

yang digunakan Error Correlation Model. Hasil peneltian ini ECM regresi dan 

analisis jangka panjang menunjukkan bahwa variabel inflasi, suku bunga SBI dari 

bunga, dan impor memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah positif untuk 

nilai tukar. Sedangkan variabel Jumlah uang beredar memiliki pengaruh dengan 

arah negatif untuk nilai tukar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muchlas dan Alamsyah (2015), Tentang 

faktor-faktor yang memengaruhi kurs rupiah terhadap dolar Amerika pasca krisis 

(2000-2010). Variabel yang digunakan Inflasi, Suku Bunga, Jumlah Uang 

Beredar, Gross Domestic Bruto, Balance of payement. Alat analisis yang 

digunakan Regresi Berganda dengan hasil bahwa Inflasi, Tingkat suku bunga, 

jumlah uang beredar, Balance of payment secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika. 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Kholidin (2002). Tentang faktor-faktor 

yang memengaruhi perubahan nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar 

Amerika. Variabel yang digunakan selisih jumlah uang beredar, inflasi, suku 

bunga deposito, produk domestic bruto Hasil penelitian yang dilakukan 
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menunjukan bahwa ada tiga variabel yang berpengaruh terhadap perubahan nilai 

tukar yaitu variabel jumlah uang beredar, inflasi dan domestik produk bruto riil 

dan ditemukan pula variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perubahan nilai tukar yaitu suku bunga deposito.  

Penelitian yang dilkukan oleh Atmadja (2002), Tentang analisis 

pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika setelah diterapkannya 

kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas di Indonesia. Variabel yang 

digunakan inflasi, suku bunga riil,  selisih jumlah uang beredar, selisih perubahan 

GDP, besranya surplus atau defisit BOP. Alat analisis yang digunakan regresi. 

Hasil analisis mengindikasikan bahwa faktor-faktor ekonomi tersebut sebagian 

besar tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, kecuali variabel jumlah uang beredar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Amir (2005), Tentang fakto-

faktor yang mempengaruhi nilai tukar rupiah. Variabel yang digunakan nilai tukar 

rupiah, wholesale price index Indonesia dan USA bulanan, jumlah uang beredar, 

PDB riil, tingkat suku bunga, neraca perdagangan. Alat analisis yang digunakan 

analisis residual. Hasil penelitian ini adalah variabel Moneter yang mempengaruhi 

nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika adalah selisih pendapatan riil Indonesia 

dan Amerika, selisish inflasi Indonesia dan Amerika, selisih tingkat suku bunga 

Indonesia dan Amerika, selisih nilai tukar sebelumnya, selisih jumlah uang 

beredar (M1) Indonesia dan Amerika belum menunjukkan pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai tukar rupiah. 
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Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

variabel Jumlah Uang Beredar, Kurs. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah variabel Cadangan Devisa, Hutang 

Pemerintah,Hutang Swasta, dan waktu penelitian. 

B. Teori Nilai Tukar 

Menurut Dornbusch dan Fisher (1980), Mengatakan bahwa pergerakan 

nilai tukar mempengaruhi daya saing internasional dan posisi neraca perdagangan, 

dan konsekuensinya juga akan berdampak pada real output dari negara tersebut 

yang pada gilirannya akan mempengaruhi cash flow saat ini dan masa yang akan 

datang dari perusahaan tersebut.  

Menurut Gavin, (1989) Ekuitas yang merupakan bagian dari kekayaan 

perusahaan, dapat mempengaruhi perilaku nilai tukar melalui mekanisme 

permintaan uang berdasarkan model penentuan nilai tukar oleh ahli moneter. 

Negara Indonesia yang sebelum tanggal 14 Agustus 1997 menerapkan 

sistem nilai tukar mengambang terkendali (floating exchange rate), maka laju 

depresiasi sangat ditentukan oleh pemegang otoritas moneter, sehingga ketika 

Bank Indonesia melepas kendali nilai tukar menyebabkan nilai tukar akan segera 

mengikuti pasar dan pengaruh-pengaruh dari luar untuk mengurangi tekanan 

terhadap rupiah, upaya lain yang telah dilakukan Bank Indonesia adalah 

pengembangan pasar valas domestik antar bank melalui intervensi nilai tukar 

diperkenankan berfluktuasi dalam kisaran yang telah ditetapkan. Apabila valuta 

asing diperdagangkan melebihi yang telah ditetapkan maka Bank Indonesia segera 

melakukan intervensi untuk mengembalikan nilai tukar pada posisi semula.  
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Dalam hal ini faktor-faktor yang mempengaruhi kurs adalah pendekatan 

moneter. Dengan pendekatan moneter ini maka pengaruh variabel jumlah uang 

beredar dalam arti luas, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, dan variabel 

perubahan harga. Dipakai dolar Amerika sebagai pembanding, karena dolar 

Amerika merupakan mata uang yang kuat dan Amerika merupakan partner 

dagang di Indonesia. Konsep penentuan kurs diawali dengan konsep Purchasing 

Power Parity (PPP), kemudian berkembang konsep dengan pendekatan neraca 

pembayaran (balance of payment theory).  

Sedangkan menurut Mankiw (2006), kurs/nilai tukar adalah suatu nilai 

yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk 

mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar terbagi atas nilai tukar 

nominal dan nilai tukar riil. Nilai tukar nominal (I) adalah nilai yang digunakan 

seseorang saat menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain, 

sedangkan nilai riil (real exchange rate) adalah nilai yang digunakan seseorang 

saat menukar barang dan jasa dari suatu negara dengan barang dan jasa dari 

negara lain. 

Menurut Mankiw (2007), Kurs mata uang pada umumnya dibagi menjadi 

dua, yaitu; kurs nominal dan kurs riil. Kurs nominal (nominal exchange rate) 

adalah harga relatif dari mata uang dua negara. Sedangkan kurs riil (riil exchange 

rate) adalah harga relatif dari barang-barang diantara dua negara. Kurs nominal 

sering diartikan sebagai kurs mata uang pada suatu negara terhadap negara lain. 

Misalnya; Rp. 9.000,00 dinilai dengan 1 USD. 
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Sedangkan kurs riil menunjukkan adanya perbedaan harga barang antara 

dua negara. Misalnya; jaket di Amerika seharga 12 USD, sedangkan jaket di 

Indonesia seharga Rp. 60.000,00. Jika diumpamakan kurs IDR yaitu Rp. 

10.000,00 dinilai dengan 1 USD, maka harga jaket di Amerika adalah Rp. 

120.000,00 dan jaket di Indonesia seharga Rp. 60.000,00. Dengan demikian, 

harga 1 jaket di Amerika sama dengan harga 2 jaket di Indonesia, sehingga 

terkadang kurs ini sering disebut terms of  trade (Obstfeld dan Rogoff : 25). 

Sedangkan menurut Dornbusch (2008), menyebutkan bahwa dalam sistem 

mengambang bebas (clean floating), Bank Sentral berdiam diri dan membiarkan 

kurs dengan bebas ditentukan oleh pasar valuta asing. Sedangkan pada sistem 

mengambang terkendali (dirty floating), intervensi Bank Sentral dengan menjual 

atau membeli valuta asing merupakan upaya untuk mempengaruhi nilai tukar. 

Negara yang perekonomiannya relatif terbuka seharusnya menerapkan sistem kurs 

tetap, sedang pada perekonomian yang relatif tertutup diterapkan sistem kurs 

mengambang. Dalam perekonomian yang relatif tertutup, depresiasi mata uang 

yang biasanya berkorelasi dengan sistem kurs fleksibel dan akan mempunyai 

pengaruh yang relatif kecil terhadap harga domestik. 

Salvatore (1997), menyebutkan bahwa sistem kurs tetap lebih disukai oleh 

perekonomian terbuka dan berukuran kecil yang hubungan perdagangan 

internasionalnya terpusat pada satu atau beberapa negara besar saja dan gangguan-

gangguan yang dihadapi pada umumnya bersifat moneter atau berkaitan dengan 

35 penawaran uang. Sistem kurs mengambang relatif tepat bagi perekonomian 

berukuran besar yang relatif tertutup, memiliki perdagangan yang relatif beragam, 
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memiliki prioritas penanggulangan masalah inflasi dan pengangguran yang 

berbeda dengan negara-negara lain yang menjadi mitra dagang utamanya serta 

sering menghadapi berbagai kejutan atau gangguan dari sektor riil. 

1. Sistem Kurs Mata Uang  

Menurut  Kuncoro  (2001:  26-31) ada  beberapa  sistem  kurs  mata  

uang  yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu:  

a. Sistem  kurs  mengambang  (floating  exchange  rate),  sistem  kurs  ini  

ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh 

otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam 

kurs mengambang, yaitu : 

1) Mengambang  bebas  (free floating exchange rate)  dimana  kurs mata  

uang  ditentukan  sepenuhnya oleh mekanisme pasar tanpa ada campur 

tangan pemerintah. Sistem ini sering disebut  clean  floating  exchange  

rate, dalam sistem ini cadangan devisa tidak diperlukan  karena  

otoritas  moneter tidak berupaya  untuk  menetapkan atau 

memanipulasi kurs.  

2) Mengambang  terkendali (managed  or  dirty  floating  exchange  

rate)  dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs 

pada tingkat tertentu. Oleh karena itu, cadangan devisa biasanya 

dibutuhkan karena otoritas moneter perlu membeli atau menjual valas 

untuk mempengaruhi pergerakan kurs.  

3) Sistem kurs tertambat (peged  exchange  rate). Dalam sistem ini, suatu  

Negara mengkaitkan nilai mata uangnya dengan suatu mata uang 
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negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan  

mata  uang  negara  partner dagang yang utama “Menambatkan“ ke 

suatu mata uang  berarti nilai mata uang tersebut  bergerak  mengikuti  

mata  uang  yang  menjadi  tambatannya. Jadi sebenarnya mata uang 

yang ditambatkan tidak mengalami fluktuasi tetapi hanya berfluktuasi  

terhadap mata uang lain mengikuti mata uang yang menjadi 

tambatannya. 

4) Sistem kurs tertambat merangkak (crawling pegs). Dalam sistem ini, 

suatu negara melakukan sedikit  perubahan  dalam  nilai  mata  

uangnya  secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai 

tertentu  pada rentang waktu tertentu.  

Keuntungan utama sistem ini adalah  suatu  negara dapat 

mengatur penyesuaian kursnya dalam periode yang lebih  lama 

dibanding sistem kurs tertambat. Oleh karena itu, sistem ini dapat 

menghindari kejutan-kejutan terhadap perekonomian akibat revaluasi 

atau devaluasi yang tiba-tiba dan tajam. Sistem sekeranjang mata uang  

(basket of currencies). Banyak negara terutama negara sedang  

berkembang menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang 

mata uang. 

b. Sistem kurs tetap (fixed exchange rate). 

Dalam sistem ini, suatu  Negara mengumumkan suatu kurs tertentu 

atas nama uangnya dan menjaga  kurs ini dengan menyetujui untuk 

menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs 
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tersebut. Kurs biasanya tetap atau  diperbolehkan  berfluktuasi  dalam 

batas yang sangat sempit. 

2. Kurva Permintaan Barang Dan Jasa 

Dalam hal ini terdepresiasinya mata uang rupiah dipengaruhi oleh 

permintaan dan penawaran baik mata uang rupiah dan mata uang dolar US 

yang menjadi acuan Bank Indonesia guna menentukan suatu keputusan 

kebijakan menstabilkan mata uang negara. Kemudian, untuk menentukan 

equilibrium kurs, Paul dan William mengatakan kurva demand dan supply 

seperti di bawah ini :  

Gambar 2.1 

Kurva  Permintaan Barang Dan Jasa 

                      

 

 

       

 

 

  

Sumber : (Nordhaus ,1992 : 622-628) 

Dimana: S = Supply 

D = Demand 

Q = Quantity 

P = Price 

E = Equilibrium Kurs 
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Kurva DD adalah kurva permintaan barang dan jasa oleh Amerika 

untuk mengimpor barang dari negara Inggris. Sedangkan kurva SS adalah 

kurva penawaran barang dan jasa oleh Inggris yang akan di ekspor ke 

Amerika. Akibat dari besarnya permintaan akan barang dan jasa oleh Amerika 

membuat barang dan jasa yang diimpor dari Inggris akan lebih mahal bagi 

Amerika. Akibatnya nilai Dolar lebih murah dimata pounds. Begitu juga 

sebaliknya, jika penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh Inggris lebih 

besar, membuat Dolar lebih mahal dari pounds. Akibat dari besarnya tarikan 

permintaan dan penawaran atas barang dan jasa di dua Negara tersebut, maka 

titik keseimbangan kurs akan terbentuk pada titik E. 

3. Kurva IS-LM 

Model Mundell Fleming ini hampir sama dengan model IS-LM 

keduanya interaksi antara pasar barang dan pasar uang, tingkat harga tetap dan 

keduanya menunjukkan fluktuasi jangka pendek pada pendapatan agregat. 

Model Mundell Fleming mengasumsikan perekonomian terbuka dimana 

perdagangan dan keuangan ditambahkan IS-LM  mengasumsikan 

perekonomian tertutup.  

   Gambar 2.2 

Kurva IS-LM 

 

 

Sumber : (Mundell Fleming , 2000) 
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Model ini, sering digambarkan sebagai kebijakan moneter dan fiskal 

perekonomian terbuka, membuat satu asumsi penting perekonomian adalah 

perekonomian terbuka kecil dan ada  mobilitas modal, berarti dia dapat 

meminjam atau meminjamkan sebanyak yang diinginkan dalam pasar 

keuangan dunia, oleh karena itu tingkat bunga perekonomian dikontrol oleh 

tingkat bunga dunia, dinotasikan secara matematis sebagai r = r*. kinerja 

perekonomian bergantung pada sistem kurs yang diadopsinya mengambang 

atau tetap. 

C. Jumlah Uang Beredar 

Menurut Manurung dan Rahardja (2004) Pengertian jumlah uang beredar 

dalam arti luas (M2) merupakan M1 ditambahkan dengan uang kuasi yang di 

Indonesia merupakan deposito berjangka. Uang kuasi terdiri dari simpanan 

berjangka dan tabungan penduduk pada bank umum baik dalam rupiah maupun 

valas. Perkembangan M2 tidak terlepas dari kemajuan tingkat perekonomian suatu 

negara. Dengan meningkatnya M2 secara langsung maupun tidak langsung telah 

mencerminkan perekonomian yang semakin makmur. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat hanya dapat menyimpan uangnya dalam bentuk deposito berjangka 

disaat pendapatannya lebih besar dari tingkat konsumsinya. Salah satu alasan yang 

mendorong seseorang untuk menabung adalah tingkat suku bunga yang 

diharapkan. Dalam hal ini, apabila suku bunga nominal lebih rendah dibandingkan 

dengan inflasi maka sebenarnya tingkat bunga riil akan negatif di mana nilai uang 

yang disimpan di bank tersebut memiliki daya beli yang semakin rendah. Pada 

kondisi ini, penabung akan memindahkan dananya dalam bentuk lain seperti 
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pembelian emas, tanah dan sebagainya. Hal ini akan membawa perekonomian 

pada kondisi kekurangan modal dalam negeri. Untuk itu, otoritas moneter 

hendaknya menjaga suku bunga riil yang positif untuk merangsang minat 

menabung masyarakat. 

1. Teori Permintaan Uang 

Teori permintaan uang dalam ekonomi konvensional dibagi menjadi 3 

kelompok, yaitu teori menurut Keynes : 

MV = PT 

Dimana : 

M : Jumlah uang yang beredar (penawaran uang) 

V : Tingkat kecepatan perputaran uang (velocity), yaitu berapa 

kali uang berpindah tangan dari satu pemilik kepada pemilik lain 

dalam satu periode tertentu. 

P : Harga barang / jasa yang ditukarkan 

T : Jumlah (volume) barang/jasa yang menjadi obyek transaksi. 

Persamaan di atas menyatakan bahwa jumlah uang dalam peredaran 

dikalikan dengan volatilitas uang akan sama dengan nilai transaksi. Persamaan 

tersebut dapat menjadi sebuah teori, dengan beberapa asumsi Orang bersedia 

memegang uang karena kegunaannya untuk transaksi dan dipengaruhi oleh 

faktor kelembagaan, hanya berubah secara sporadis dan berpengaruh terhadap 

V yang dalam jangka pendek dianggap tetap. Kondisi full employment dalam 

perekonomian dalam jangka pendek pendapatan adalah tetap berdasarkan 

kedua asumsi, dapat diperoleh Teori Kuantitas sebagai berikut: 
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Md = (1/V)PT 

Persamaan di atas menyatakan bahwa dalam jangka pendek permintaan 

uang merupakan proporsi yang tetap dari nilai transaksi atau permintaan uang 

merupakan proporsi yang konstan dari pendapatan Kondisi keseimbangan 

Demand sama dengan supply. 

Ms = Md = (1/V)PT 

Perekonomian dalam keadaan full employment, V dan T dianggap tetap 

dalam jangka pendek perubahan tingkat harga merupakan bagian yang 

proporsional dari perubahan uang yang beredar. 

Sedangkan menurut kaum Cambridge yang diwakili Marshall dan 

Pigou, uang adalah alat penyimpan kekayaan dan bukan sebagai alat 

pembayaran. Menurut Cambridge permintaan uang tunai dipengaruhi oleh 

tingkat bunga, jumlah kekayaan yang dimiliki, harapan tingkat bunga dimasa 

yang akan datang, dan tingkat harga. Namun dalam jangka pendek faktor-

faktor tersebut bersifat konstan atau berubah secara proporsional terhadap 

pendapatan. 

Md = kY 

Dimana: 

Md : Jumlah permintaan uang 

K : Konstanta yang menunjukkan presentase jumlah uang 

  tunai yang dipegang terhadap pendapatan 

Y : Pendapatan nominal 
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2. Tujuan Memegang Uang 

Terkait dengan tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta (memegang) 

uang, maka dapat diklasifikasikan atas 3 motif utama, yaitu : 

a. Motif transaksi (transaction motive), motif ini timbul karena uang 

digunakan untuk melakukan pembayaran secara reguler terhadap transaksi 

yang dilakukan. Besarnya permintaan uang untuk tujuan transaksi ini 

ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan (MDt = f(Y), artinya semakin 

besar tingkat pendapatan yang dihasilkan, maka jumlah uang diminta untuk 

transaksi juga mengalami peningkatan demikian sebaliknya. 

Gambar 2.3 

Kurva Motif Transaksi 

 

 

 

 

b. Motif berjaga-jaga (precautionary motive), selain untuk membiayai 

transaksi, maka uang diminta pula oleh masyarakat untuk keperluan di masa 

mendatang yang sifatnya berjaga-jaga. Besarnya permintaan uang untuk 

berjaga-jaga ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin besar 

tingkat pendapatan permintaan uang untuk berjaga-jaga pun semakin besar. 

MDp= f(Y) . 

c. Motif spekulasi (speculation motive), pada suatu sistem ekonomi modern 

dimana lembaga keuangan masyarakat sudah mengalami perkembangan 
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yang sangat pesat mendorong masyarakatnya untuk menggunakan uangnya 

bagi kegiatan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli 

surat-surat berharga, seperti obligasi pemerintah, saham, atau instrumen 

lainnya. Faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan uang dengan 

motif ini adalah besarnya suku bunga, dividen surat-surat berharga, 

ataupun capital gain, fungsi permintaannya adalah MDs = f(i). Dari ketiga 

motif di atas, maka formula untuk permintaan uang menurut Keynes adalah: 

MD = MDt + MDp + MDs.  

Gambar 2.4 

Kurva motif spekulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Jumlah Uang Beredar Dengan Nilai Tukar 

Jumlah uang beredar yang dalam hal ini berkaitan dengan nilai tukar 

rupiah menujukkan bahwa adanya keterkaitan yang sangat erat, dengan 

mengambil pendapat dari Paul R. Krugman Keterkaitan antara jumlah uang 

beredar dengan nilai tukar rupiah dapat menyebabkan depresiasi nilai nominal 

mata uang suatu negara maupun apresiasi dari nominal mata uang suatu negara 
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sebagai contoh amerika serikat dengan eropa dengan mata uang US dolar dan 

mata uang euro dengan skema kurva yang berada di bawah ini. 

Gambar 2.5 

Kurva Jumlah Uang Beredar Dengan Nilai Tukar 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Cadangan Devisa 

Menurut Hendra (2005) Pengertian cadangan devisa Dalam 

perkembangan ekonomi nasional Indonesia dikenal dua terminologi cadangan 

devisa, yaitu official foreign exchange reserve dan country foreign exchange 

reserve, yang masing-masing mempunyai cakupan yang berbeda. Pertama, 

merupakan cadangan devisa milik negara yang dikelola, diurus, dan 

ditatausahakan oleh bank sentral, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh 

(Undang-Undang  Nomer. 13 Tahun 1968). Kedua, mencakup seluruh devisa 

yang dimiliki badan, perorangan, lembaga, terutama lembaga keuangan 

nasional yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional. 
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Bank sentral dalam pengolahan devisa, selain memperhatikan jumlah 

devisa yang benar-benar ada dalam administrasi juga diperhitungkan semua 

potensi asset yang akan diperoleh serta kewajiban atau hutang yang ada 

maupun yang akan datang. Untuk mengukur suatu cadangan devisa dianggap 

memadai atau tidak maka dipakai kriteria jumlah besarnya kemampuan 

cadangan devisa tersebut untuk menutup impor minimal selama 3 bulan. 

Cadangan devisa (Foreign Exchange Reserves) adalah simpanan oleh 

bank sentral dan otoritas moneter. Simpanan ini merupakan (aset/aktiva) bank 

sentral yang tersimpan dalam beberapa (mata uang cadangan) (reserve 

currency) seperti dolar, euro, yen dan digunakan untuk menjamin 

(kewajibannya) yaitu mata uang lokal yang diterbitkan dan cadangan berbagai 

bank yang disimpan dalam bentuk mata uang asing melainkan dalam bentuk 

surat-surat berharga ataupun logam mulia. 

Cadangan devisa merupakan posisi aktiva luar negeri pemerintah dan 

bank-bank devisa yang harus dipelihara untuk keperluan transaksi 

internasional. Dalam mengelola cadangan devisa, Bank Indonesia telah 

mengutamakan tercapainya tujuan likuiditas dan keamanan daripada 

keuntungan yang tinggi. 

Namun demikian, Bank Indonesia selaku otoritas moneter Indonesia 

tetap mempertimbangkan perkembangan yang terjadi di pasar internasional 

sehingga tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran dalam portofolio 

komposisi jenis penempatan cadangan devisa. Cadangan devisa bertambah 

ataupun berkurang tampak dalam neraca lalu lintas moneter. 
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1. Peran Cadangan Devisa 

Menurut Kamaluddin (1998) Cadangan devisa lazim diukur 

dengan rasio cadangan resmi terhadap impor, yakni jika cadangan devisa 

cukup untuk menutupi impor suatu negara selama 3 bulan, lazim 

dipandang sebagai tingkat yang aman, dan jika hanya 2 bulan atau kurang 

maka akan menimbulkan tekanan terhadap neraca pembayaran, Laju 

ekspor yang tinggi akan menghasilkan hard currency yang dapat 

memperkuat cadangan devisa, namun mengakibatkan apresiasi domestik 

currency, yang kemudian menambah jumlah uang beredar melalui NFA 

(Net Foreign Asset) yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi. Ini 

merupakan suatu siklus ekonomi yang berkesinambungan dan erat 

kaitannya dalam proses pertahanan pengolahan cadangan devisa. Dalam 

rumus cadangan devisa dapat dilihat sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :  

Cdvt 1  = Cadangan devisa sebelumnya  

Tbt  = Transaksi berjalan  

Tmt  = Transaksi modal  

Selain pengaruh kegiatan ekspor-impor, posisi cadangan devisa 

banyak dipengaruhi masuknya investasi, hibah asing, perolehan dan 

pembayaran pinjaman luar negeri. Selain itu, cadangan devisa negara juga 
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merupakan instrumen Bank Indonesia dalam melakukan stabilisasi rupiah 

melalui operasi pasar terbuka.  

2. Tujuan Adanya Cadangan Devisa 

Menurut Bank Dunia (2014), peranan cadangan devisa adalah 

guna melindungi negara dari guncangan eksternal. Krisis keuangan pada 

akhir tahun 1990 membuat para perumus kebijakan memperbaiki 

pandangan pada nilai dari cadangan devisa sebagai proteksi dalam 

melindungi dari krisis mata uang. Tingkat cadangan devisa merupakan 

faktor penting dalam penilaian kelayakan kredit dan kredibilitas 

kebijakan secara umum, sehingga negara dengan tingkat cadangan devisa 

yang cukup dapat memberi pinjaman dengan kondisi yang lebih nyaman. 

Kebutuhan likuiditas untuk mempertahankan stabilitas nilai tukar. 

F. Teori Utang  

Menurut Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan 

negara hutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah pusat 

dan/atau kewajiban pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab 

lain yang sah. 

Menurut Djarwanto (2004:34), Merupakan kewajiban perusahaan kepada 

pihak lain untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang atau jasa 

pada tanggal tertentu. Hutang juga merupakan salah satu sumber pembiayaan 

eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. 

Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan hutang ini harus 
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mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga 

yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin 

tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa. 

Hutang menunjukkan sumber modal yang berasal dari kreditur. Dalam 

jangka waktu tertentu pihak perusahaan wajib membayar kembali atau wajib 

memenuhi tagihan yang berasal dari pihak luar tersebut. Pemenuhan kewajiban ini 

dapat berupa pembayaran uang, penyerahan barang atau jasa kepada pihak yang 

telah memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

1. Klasifikasi Hutang  

Menurut Djarwanto (2004:34), klasifikasi hutang dibagi menjadi dua 

yaitu: 

a. Hutang  jangka pendek, merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak 

lain yang harus dipenuhi dalam jangka waktu yang normal, umumnya satu 

tahun atau kurang semenjak neraca disusun, atau utang yang jatuh 

temponya masuk siklus akuntansi yang sedang berjalan. 

2. Hutang jangka panjang  

Hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo (Maturing long term 

debt) adalah sebagian atau seluruh utang jangka panjang yang menjadi utang 

jangka pendek karena sudah waktunya untuk dilunasi. Hutang jangka panjang 

merupakan kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi 

dalam jangka waktu melebihi satu tahun. 

Menurut Houston (2001:4) keunggulan pembiayaan dengan menggunakan 

hutang adalah Bunga yang dibayarkan dapat dipotong untuk tujuan Pajak, 
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sehingga menurunkan biaya efektif dari utang. Pemegang utang (debtholder) 

mendapat pengembalian yang tetap, sehingga pemegang saham (stockholder) 

tidak perlu mengambil bagian laba mereka ketika perusahaan dalam kondisi 

prima. Sementara kelemahan pembiayaan dengan menggunakan hutang adalah 

Semakin tinggi rasio hutang, semakin tinggi pula resiko perusahaan, sehingga 

suku bunganya mungkin akan lebih tinggi. Apabila sebuah perusahaan mengalami 

kesulitan keuangan dan laba operasi tidak mencukupi untuk menutup beban 

bunga, maka pemegang sahamnya harus menutup kekurangan itu, dan perusahaan 

akan bangkrut jika mereka tidak sanggup. 

3. Indikator Beban Hutang 

Menurut Basri, 2003: 201 Beberapa indikator dalam mengukur beban 

hutang, seperti:  

a.   Debt  Service  Ratio  (DSR)  yang  merupakan   perbandingan  antara 

kewajiban  membayar  utang dan  cicilan  untang  luar  negeri  dengan  

devisa  hasil  ekspor.  Ambang  batas  aman  angka  DSR lazimnya  

menurut  para  ahli  ekonomi  adalah  20%.  Lebih  dari  itu,  utang  sudah  

dianggap cukup rawanan. 

b.  Debt  to  Export  Ratio  yang  merupakan  rasio  utang  terhadap  ekspor.     

Bank  dunia  menetapkan bahwa  suatu  negara  dikategorikan  sebagai  

negara  pengutang  berat,  jika  negara  yang bersangkutan memiliki Debt 

to Export Ratio yang lebih besar dari 220%. 

c.  Debt to GDP Ratio yang merupakan rasio utang terhadap Produk 

domestik bruto. Rasio utang terhadap PDB dapat dilihat sebagai kriteria 
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mengecek kesehatan keuangan suatu negara, di mana rasio di atas 50% 

menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri / utang  Indonesia  membenahi  

lebih  dari  50% Pendapatan Nasional Indonesia. 

Tabungan nasional (national saving) dapat didefinisikan sebagai 

pendapatan total dalam perekonomian  yang  tersisa  setelah  dipakai  untuk  

pengeluaran  pemerintah  dan  konsumsi.  Dalam suatu  negara,  investasi  

domestik  dapat  dibiayai  oleh  tabungan  nasional  dan  pinjaman  dari  luar 

negeri.  Total  dana  yang  tersedia  untuk  membiayai  investasi  (I)  sama  dengan  

tabungan  nasional (S+(T-G)) ditambah dengan pinjaman dari luar negeri (X-M). 

secara matematis dirumuskan : 

I = S + (T-G) + (X-M) …………………………..…….……….(1) 

Namun untuk mengurangi ketergantungan suatu negara terhadap bantuan 

dari pihak lain, tabungan nasional diutamakan sebagai sumber pembiayaan  

investasi domestik. Secara garis besar, tabungan  nasional  diciptakan  oleh  tiga  

pelaku,  yaitu  pemerintah,  perusahaan  dan  rumah  tangga. Tabungan  

pemerintah  merupakan  selisih  antara  realisasi  penerimaan  dengan  

pengeluaran pemerintah. Tabungan perusahaan  merupakan  kelebihan pendapatan 

(laba)  yang tidak dibagikan kepada  pemegang  saham  yang  besarnya  dapat  

diketahui  dari  neraca  perusahaan.  Sedangkan tabungan rumah tangga 

merupakan bagian dari pendapatan yang diterima rumah tangga yang tidak 

dibelanjakan untuk  keperluan  konsumsi.  Secara  matematis  persamaan  

tabungan  dapat  dijabarkan sebagai berikut : 
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Jika  tabungan  swasta  adalah  S  =  (Y-T)  –  C  dan  tabungan  

pemerintah  adalah  (T-G),  maka Tabungan nasional adalah :  

TN = (Y-T) – C +(T-G)………………………….….……..(2) 

Di mana :Y = pendapatan agregat 

T = pendapatan pajak netto 

C = konsumsi 

G = pengeluaran pemerintah 

Jika T-G bernilai positif, maka pemerintah akan mengalami budget 

surplus, dan sektor ini akan ditambahkan pada sektor swasta untuk menambah 

sumber pembiayaan investasi. Namun jika T-G  bernilai  negatif  berarti  

pemerintah  mengalami  budget  deficit,  dan  pemerintah  harus meminjam dana 

dari pihak lain. (Mankiw 2003). 

G. Utang Luar Negeri Terhadap Nilai Tukar 

Menurut Bodie dan Merton (2000), Perusahaan yang memiliki hutang luar 

negeri dapat melakukan beberapa cara agar dapat mengelola risiko nilai tukarnya 

sebagai berikut: pertama, menghindari risiko dengan tidak melakukan transaksi 

yang dapat berdampak pada risiko nilai tukar, kedua, mengurangi risiko kerugian 

dengan misalnya pemilihan lokasi produksi, terutama bagi perusahaan 

multinasional, ketiga, mentransfer risiko kepada pihak lain melalui lindung nilai 

dengan menggunakan, instrumen derivatif, asuransi, dan diversifikasi risiko 

dengan menggunakan beberapa supplier yang berbeda dan keempat, menahan 

risiko tidak berbuat apa-apa selama risiko masih pada level yang rasional. 
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Berbagai penelitian telah banyak dilakukan untuk mengetahui peranan 

currency matching dan currency hedging bagi perushaan dalam rangka 

manajemen risiko nilai tukar di beberapa negara. Secara umum, penelitian 

tersebut menemukan hasil yang signifikan mengenai peranan currency matching 

dan currency hedging dalam manajemen risiko nilai tukar, khususnya risiko 

currency mismatch. 

Sementara itu, Frankel dan Rose (1996) mengembangkan suatu metode 

untuk memberikan sinyal awal akan terjadinya krisis nilai tukar dengan 

menggunakan metode probit untuk negara berkembang. Mereka menyimpulkan 

bahwa sudden stop capital inflows serta komposisi utang luar negeri merupakan 

variabel yang mengarah pada currency crisis.  

H. Teori Permintaan Dan Penawaran 

Menurut Freund 2000, Teori permintaan dan penawaran Di pasar 

terdapat dua kekuatan utama yang saling berinteraksi, yaitu permintaan dan 

penawaran, sehingga terbentuk keseimbangan yang dicerminkan pada level 

harga dan kuantitas dimana kurva permintaan dan penawaran bertemu. Hukum 

penawaran menghubungkan berbagai titik kombinasi antara jumlah barang atau 

jasa dan tingkat harga yang ditawarkan.  

Semakin tinggi harga, akan semakin tinggi kuantitas yang ditawarkan 

atau sebaliknya jika harga turun dengan asumsi ceteris paribus, sehingga 

terdapat hubungan yang positif antara harga dan penawaran. Dalam pasar 

valas, komoditi yang diperdagangkan adalah valuta asing dan harganya adalah 

nilai tukar. Untuk pasar US dolar di Indonesia, harga dari US dolar adalah nilai 
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tukar rupiah per US dolar, misalnya dengan kuotasi Rp9.000/USD apabila 

meningkat berarti harga USD 1 yang dibeli dengan mata uang rupiah menjadi 

lebih mahal.  

Kondisi ini disebut rupiah terdepresiasi (nilai rupiah menurun) atau US 

dolar terapresiasi. Sebaliknya, apabila menurun maka terjadi apresiasi rupiah 

(depresiasi US dolar). Sebagaimana di pasar lainnya, excess demand terhadap 

US dolar mengakibatkan harganya naik (rupiah terdepresiasi), dan sebaliknya, 

excess supply menjadikan harga US dolar jatuh (rupiah terapresiasi). 

Teori Ricardo utang publik didasarkan pada fakta bahwa beban utama 

kepada masyarakat berasal dari  pengeluaran publik sendiri daripada dari 

metode yang diadopsi untuk membiayai pengeluaran. Utang luar negeri 

memerlukan pembayaran dalam mata uang asing. Sedangkan, lenaikan terus 

atau penurunan permintaan untuk mata uang asing cenderung mempengaruhi 

terhadap kurs. 

Kerangka Berfikir 
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J. HIPOTESIS  

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan yang sifatnya 

sementara terkait perilaku-perilaku variabel dalam model yang digunakan, yang 

akan dibuktikan melalui uji t statistik dan F statistik. Maka hipotesis yang 

dirumuskan Ada pengaruh antara variabel independent Moneter (Jumlah uang 

beredar, Cadangan devisa, Hutang Pemerintah, Hutang Swasta, Kurs sebelumnya) 

dalam penentuan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. 


