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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan satu negara berkembang yang tidak bisa 

dilepaskan dari pembangunan infrastuktur dan pertumbuhan perekonomian. 

Karena pada dasarnya pemerintah akan berupaya meningkatkan 

kesejahteraan0masyarakat dengan cara pembangunan infrastuktur dan 

peningkatan dari segi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri mempunyai 

beberapa indikator yang mendukung. Disini peneliti akan 

mencoba0menjelaskan beberapa indikator yang mempengaruhi Cadangan 

Devisa  di Indonesia di antaranya adalah Inflasi, Kurs dan juga Ekspor.  

Cadangan devisa mempunyai berbagai macam  peranan penting dan 

contoh indikator untuk menentukan kuat lemahnya pondasi perekonomian 

suatu negara, selain itu dapat menghindaryi krisis suatu Negara dalam suatu 

ekonomi dan keuangan. Cadangan devisa mempunyai salah satu indikator 

yang sangat penting untuk mengarahkan kuat atau lemahnya pondasi 

keuangan suatu negara. Selain itu, jumlah cadangan devisa dalam jumlah 

yang mumpuni merupakan salah satu jaminan untuk tercapainya stabilitas 

moneter dan ekonomi makro suatu Negara (Priadi dan sekar, 2008) 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cadangan devisa yakni 

salah satu nya adalah inflasi, kurs (nilai tukar), dan Ekspor. Ekspor  adalah 

sebagian dari pemasukan cadangan devisa dari negara yang didapatkan dari 

transaksi yang dilakukan di luar Indonesia tersebut. Ekspor dapat berupa 
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barang primer maupun barang sekunder. Apabila tahap inflasi menguat 

bahwa harga barang dan jasa dalam negeri akan mengalami penambahan, 

yang itu artinya kegiatan perekonomian menjadi tersendat. Itu artinya total 

cadangan devisa yang diperlukan lebih banyak dialokasikan untuk 

melakukan transaksi luar negeri (Boediono,2001). Ini berarti inflasi dan 

cadangan devisa berhubungan negatif. Hal ini karena apabila inflasi 

meningkat di dalam negeri menyebabkan  transaksi luar negeri akan terus 

meningkat pula sehingga mengurangi jumlah cadangan devisa Indonesia. 

Hubungan  nilai tukar dengan cadangan devisa ialah semakin 

besarnya valas atau devisa yang dipunyai oleh negara dan masyarakat suatu 

negara maka bermakna makin tinggi kapasitas negara tersebut 

melaksanakan transaksi perniagaan dan keuangan global dan makin 

menguatnya  nilai mata uang. Selain itu, dengan semakin menjulangnya kurs 

mata uang di negara sendiri, mengukuhkan bahwa semakin berpengaruhnya 

perekonomian di negara yang bersangkutan, maka negara tersebut 

memperoleh lebih banyak devisa yang dimiliki. 

Hubungan ekspor dengan cadangan devisa, selama aktivitas ekspor 

di suatu negara nyatanya tentu memperoleh besaran uang didalam struktur 

valuta asing atau bisa juga devisa, merupakan salahsatu dari pemasukan 

negara. Ekspor merupakan aktivitas perniagaan antar duanegara yang selalu 

mempersembahkan rangsangan untuk memperbanyak permintaan di dalam 

negeri yang melahirkan pabrik industri-industri yang besar, sehingga 

mampu memberikan stimulan di dalam gairah kemajuan perdagangandi luar 
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negeri yang kemudian suatu negara yang masih berkembang mampu 

berkompetisi dengan negara-negara yang sudah lebih maju (Todaro,2001). 

Menurut Fredic S. Miskhin cadangan devisa memiliki pengaruh 

yang berarti pada kondisi nilaitukar di dalam negara. pertumbuhan cadangan 

didalam neraca penyetoran melepaskan dorongan agar mata uang rupiah 

mengalami apresiasi. Koneksi nilai tukar terhadap cadangan devisa ialah 

semakin banyaknya valas atau devisa yang di punyai oleh negara dan 

masyarakat disuatu negara itu berarti semakin banyak kesanggupan 

dinegara tersebut dalam melaksanakan kegiatan perekonomian dan 

keuangan internasional dan semakin berpengaruhnya  nilai mata uang. 

Selain itu, serta semakin melangitnya nilai tukar suatu mata uang dinegara 

sendiri, mengimplitasikan bahwa semakin kokohnya kegiatan ekonomi 

dinegara bersangkutan, sehingga berhasil mendapatkan lebih besar devisa. 

Contohnya: momen disaat Nilai Tukar Rupiah Indonesia Turun lalu 

Cadangan Devisa bakal melambung, Ketika Rupiah  14.000/USD bahwa 

akan terjalin perbedaan Rupah dan Dolar. Cadangan devisa yang berwujud 

Dollar ospontan melambung dibanding Rupiah. Bilamana rupiah bergerak 

mengalamidepresiasi maka akan berakibat menipisnya cadangan devisa. 

Demi memantapkan nilai rupiah, jalan keluar dari strategi Bank Indonesia 

ialah 

Mencanut atau membebassakan cadangan devisa dan terjun langsung untuk 

ikut canpur ke pasar valas. 
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Fluktuasi cadangan devisa yang dimiliki Indonesia serta tidak 

konsistennya hasil penelitian mengenai cadangan devisa mendorong 

dilakukannya penelitian kali ini. Penelitian kali ini akan menjelaskan 

pengaruh tingkat inflasi, kurs, dan utang luar negeri terhadap cadangan 

devisa Indonesia. Nilai Tukar yang diimplikasi berisi penelitian ini ialah 

nilaitukar dolar terhadap rupiah. Secara karakteristik variabel ini memiliki 

dampak yang besar terhadap Cadangan Devisa. 

  

B. Perumusan Masalah 

Dari berbagai faktor diatas peneliti ingin lebih melihat pengaruh 

yang ditimbulkan tingkat inflasi, kurs, dan ekspor  terhadap cadangan 

devisa. Hal tersebut dikarenakan tingkat inflasi di Indonesia dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, kurs yang mengalami penurunan terhadap 

dolar dan ekspor yang semakin menurun karena kurang nya daya beli pasar 

global yang disebabkan karena menurunnya kuliatas dari barang atau bahan 

baku dari Indonesia sehingga Negara Negara lain lebih tertarik untuk 

melakukan ekspor dari Negara-negara yang kualitas barang atau bahan 

bakunya lebih bagus. 

Dari penjelasan yang telah disampaikan diatas, peneliti dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut Bagaimana pengaruh tingkat 

inflasi, kurs, dan ekspor terhadap cadangan devisa di Indonesia pada periode 

2012 – 2016 ? 

C. Pembatasan Masalah 
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Didalam penelitian diperlukan pembatasan permasalahan agar yang 

diteliti tidak meluas sehingga pembahasan permasalahan dapat lebih terarah 

dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti 

berfokus pada pengaruh yang ditimbulkan oleh Tingkat Inflasi, Kurs 

terhadap dolar dan Ekspor terhadap Cadangan Devisa  di Indonesia dan 

menggunakan data yang bersumber dari BI dan BPS dari tahun 2012.1 – 

2016.12.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini  tidak lepas dari permasalah yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk 

menganalis pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar , dan ekspor terhadap 

cadangan devisa di Indonesia pada periode 2012 – 2016. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini  diharapkan bermanfaat dan berguna 

dalam berbagaiaspek, diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi0Peneliti 

Sebagai upaya untuk mendapatkan atau menambah pengetahuan dan 

pengalaman yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan dapat 

memperdalam pengetahuan terutama dibidang cadangan devisa. 

2. Bagi0Akademis  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikn sebagai referensi, stimulus, dan 

petunjuk untuk mengerjakan penelitian dikemudian  dengan 

pengembangan yang lebih mendalam. 
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3. Bagi pembuat kebijakan(Pemerintah) 

Menjadi salah satu sumber informasi bagi pembuat 

kebijakan(pemerintah) sehingga dapat dipraktekan dalam proses 

pengambilan keputusan atau dalam mengatasi cadangan devisa di 

Indonesia. 

 


