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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

 Perekonomian di negara berkembang semakin menunjukan terintegrasi 

dengan perekonomian global. Hal ini menunjukan konsekuensi dari dianutnya 

sistem perekonomian terbuka yang dalam aktifitasnya tidak terlepas dari 

fenomena hubungan lintas negara. Fenomena yang sering terjadi ketika 

kurangnya cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara diakibatkan lebih 

tingginya nilai impor dari pada nilai ekspor. Belum lagi negara tersebut 

melakukan pinjaman luar negeri sehingga mengakibatkan cadangan devisa 

suatu negara berkurang jumlahnya. 

 Cadangan devisa dapat diibarat tabungan bagi suatu negara. Fungsi lain 

dari cadangan devisa adalah proses transaksi internasional dan berjaga-jaga. 

Dilihat dari fungsinya nilai cadangan devisa dapat bertambah atau berkurang 

sesuai dengan kebutuhan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Cadangan 

devisa meurut para pembuat kebijakan ekonomi sebagai “Money in the Bank” 

semakin banyak uang yang dimiliki maka akan semakin baik. Sumber 

pembiayaan yang berupa penerimaan devisa dan merupakan peranan yang 

sangat penting dalam pembangunan nasional. 
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  Salah satu usaha pemerintah untuk mendapat devisa dari luar negeri adalah 

dengan cara mengekspor hasil sumber daya alam dalam negeri ke luar negeri. 

Dari hasil devisa ini bisa untuk menambah dana pembangunan yang ada di dalam 

negeri. Semakin banyak cadangan devisa yang dimiliki pemerintah atau suatu 

negara maka semakin besar kemampuan negara tersebut dalam melakukan 

perdagangan internasional, keuangan internasional dan akan memperkuat nilai 

mata uang di negara tersebut. 

 Cadangan devisa merupakan peranan yang penting dan merupakan 

indikaror untuk menunjukan kuat atau lemahnya fundamental perekonomian 

suatu negara, serta dapat menghindari krisis ekonomi dan keuangan suatu negara 

(Priadi dan sekar, 2008:123). Dalam hal ini banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi cadangan devisa. Menurut Tambunan (2001:157) cadangan devisa 

suatu negara dapat dipengaruhi oleh net ekspor yang dicatat pada neraca transaksi 

berjalan dan modal. Cadangan devisa dipengaruhi net ekspor sebab apabila net 

ekpor mengalami peningkatan maka sumber pendapatan negara juga akan 

mengalami peningkatan seiring ditandai dengan tingginya ekspor daripada impor. 

selanjutnya Tambunan (2008:253) cadangan devisa dipengaruhi oleh utang luar 

negeri dan investasi portofolio (FDI).  

 Negara kawasan Asia Tenggara atau biasa disebut ASEAN memiliki 10 

anggota Negara yang ikut serta didalamnya yaitu Negara brunai, kamboja, 

Indonesia, laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, singapura, Thailand, Vietnam. 

Yang merupakan Negara maju yaitu Negara brunai dan singapura. Sedangkan 
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Negara lainnya merupakan Negara berkembang. Indonesia, Malaysia, Thailand, 

dan Filipina merupakan Negara berkembang di ASEAN yang memiliki cadangan 

devisa paling tinggi dibanding negara berkembang ASEAN yang lain. negara 

dengan nilai cadangan devisa paling tinggi yaitu Thailand, diikuti dengan 

Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Berikut adalah grafik cadangan devisa dari 4 

negara berkembang. 

 

Sumber : World Bank, diolah 

Grafik 1.1 : Cadangan Devisa di 4 Negara Berkembang Periode 1996-2016 

(Miliar USD) 

 

Berdasarkan data World Bank, pada tahun 1997-2016 di 4 negara yaitu 

Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina  cadangan devisa mengalami fluktuasi. 

Cadangan devisa negara Thailand pada tahun 1997 sebesar $26.897.418.431 dan 

ditahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan dan penurunan yang stabil sampai 

tahun 2012 cadangan devisa mencapai angka  $181.481.264.213. ditahun 
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berikutnya cadangan devisa negara Thailand mengalami penurunan hingga pada 

tahun 2016 cadangan devisa negara Thailand mencapai angka sebesar 

$171.772.071.857. Negara berkembang dengan posisi cadangan devisa tertinggi 

ke dua di ASEAN adalah Indonesia dengan jumlah cadangan devisa pada tahun 

2016 sebesar $116.369.598.496. pada tahun 2016 cadangan devisa Negara 

Malaysia sebesar $94.481.264.616. Negara Filipina memiliki cadangan devisa 

pada tahun 2016 sebesar $80.666.221.089. Dilihat dari keempat negara 

berkembang diatas dapat dilihat bahwa negara Thailand tingkat perkembangan 

cadangan devisa paling tinggi, sedangkan negara Filipina merupakan negara yang 

terendah tingkat cadangan devisa pada tahun 2016. Bayak faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat cadangan devisa suatu negara, dimulai dari Hutang Luar 

Negeri, Investasi Asing Langsung (FDI), dan Net Ekpor. 

Cadangan devisa menjadi indikator yang sangat penting dalam mengukur 

perkembangan perekonomian dan perdagangan disuatu negara. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi cadangan devisa antara lain utang luar negeri, net 

ekspor, foreign direct investment. Utang luar negeri merupakan beban yang harus  

di hadapi oleh suatu Negara, dimana hutang luar negeri yang setiap tahunnya 

mengalami peningkatan. utang luar negeri (external debt) mempunyai peran yang 

sanga luar biasa terhadap perekonomian. Ketergantungan Negara berkembang 

terhadap hutang luar negeri tidak lain disebabkan oleh ketidakmampuan suatu 

Negara dalam mengelola utang luar negeri yang seharusnya menjadi modal bagi 

bangsa untuk meningkatkan perekonomian dalam negeri dengan mendorong 
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diberbagai sektor usaha dan membangun infrastruktur yang berguna bagi 

lalulintas perdagangan. kelemahan ini akan berdampak pada lemahnya tingkat 

ekspor dan investasi suatu Negara, yang merupakan bagian penting bagi 

kemajuan suatu negara untuk dapat membangun perekonomian di dalam negeri. 

Dibalik beban tentang pembayarannya, utang luar negeri dapat menambah 

cadangan devisa yang awalnya dalam bentuk pinjaman dapat memperkuat dan 

dapat digunakan sebagai faktor yang bisa dimanfaatkan untuk menambah 

cadangan devisa oleh suatu negara. Apabila utang luar negeri diinvestasikan 

secara produktif maka akan menghasilkan tingkat pengembalian devisa yang 

tinggi dan juga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara untuk cepat 

meningkat. Beban utang luar negeri dapat diukur salah satunya dengan melihat 

proporsi penerimaan devisa pada current account yang berasal dari ekspor yang 

diserap oleh seluruh debt service yang berupa bunga dan cicilan utang (Atmaja, 

2000).  

Selain utang luar negeri ada juga faktor yang mempengaruhi cadangan 

devisa yaitu investasi asing langsung (FDI). Investasi asing langsung memiliki 

peranan penting bagi perekonomian suatu negara. Selain sebagai modal 

pembangunan investasi asing langsung juga membawa pengaruh positif di sektor 

moneter, meningkatkan investasi asing akan mendorong peningkatan cadangan 

devisa suatu Negara (Tambunan, 2007). Dampak investasi asing langsung dapat 

mempengaruhi penambahan gap atau selisih devisa melalui penanaman valuta 

asing. Untuk mendukung masuknya investasi asing langsung perlu dukungan 
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pemeritah untuk menerapkan sistem devisa bebas yang dapat memudahkan 

investor untuk menanamkan modalnya masuk ke negara tersebut. Dengan 

cadangan devisa yang cukup maka nilai mata uang diharapkan akan stabil dan 

tidak akan terjadi inflasi yang disebabkan oleh lemahnya nilai tukar mata uang. 

Net ekspor memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan cadangan 

devisa. Hubungan antara ekspor dengan cadangan devisa ketika dalam melakukan 

kegiatan ekspor, maka suatu negara akan memperoleh sejumlah uang dalam 

bentuk valuta asing atau biasa disebut dengan istilah devisa, yang merupakan 

salah satu sumber pemasukan bagi suatu negara. Sehingga apabila tingkat ekspor 

mengalami penurunan. Maka akan diikuti dengan menurunnya tingkat cadangan 

devisa yang dimiliki negara tersebut. Bagi negara berkembang ekspor barang dan 

jasa merupakan salah satu sumber devisa andalan guna menguatkan cadangan 

devisa negara selain dengan sumber devisa lainnya. 

Sebagian negara berkembang yang masih bergantung dengan barang-

barang impor untuk memenuhi kebutukhan yang tidak dapat diproduksi oleh 

negaranya sendiri, salah satunya fungsi cadangan devisa adalah untuk memenuhi 

kebutuhan impor. Cadangan devisa dinyatakan aman apabila telah mencukupi 

kebutuhan impor dalam jangka waktu setidaknya tiga bulan kedepan dan untuk 

pembayaran utang luar negeri beserta bunganya. Ekspor dikurangi impor akan 

mendapat nilai dari net ekspor. neraca berjalan yang bersifat surplus akan 

berdampak positif yang artinya akan menambah jumlah cadangan devisa suatu 

negara (ekspor lebih besar dari impor), sedangkan apabila terjadi defisit (impor 
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lebih tinggi dari pada ekspor), maka akan berdampak terhadap menurunnya posisi 

cadangan devisa suatu negara. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan di atas, maka 

penulis tertarik untuk mengangkat penelitian tentang factor-faktor yang 

mempengaruhi cadangan devisa di 4 Negara berkembang ASEAN, dimulai dari 

tahun 1997-2016 dengan judul “ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR 

NEGERI, FOREIGN DIRECT INVESMENT DAN NET EKSPOR 

TERHADAP CADANGAN DEVISA DI NEGARA BERKEMBANG 

TAHUN 1997-2016”  

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana perkembangan Cadangan Devisa, Utang Luar Negeri, Foreign 

Direct Investment dan Net Ekspor di empat (4) negara berkembang ASEAN? 

2. Bagaimana pengaruh Utang Luar Negeri, Foreign Direct Invesment (FDI), 

Net Ekspor Terhadap Cadangan Devisa di empat (4) negara berkembang 

ASEAN periode 1997-2016? 

C. BATASAN MASALAH 

 Agar penelitian ini menjadi terarah dan untuk menghindari kemungkinan 

pembahasan yang menyimpang dari pokok permasalahan hingga nantinya 

mendapat hasil yang maksimal maka perlu adanya batasan masalah. Batasan 

masalah pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Cadangan 
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Devisa sebagai variable dependen dan utang luar negeri, investasi asing (FDI), 

Net Ekspor sebagai variable independen. Wilayah yang digunanakan untuk 

penelitian adalah 4 negara berkembang di ASEAN yaitu Negara Thailand, 

Indonesia, Malaysia, dan Filipina merupakan Negara yang memiliki cadangan 

devisa tertinggi dibandingkan Negara berkembang lainnya di ASEAN pada tahun 

2016 sedangkan data yang digunakan dimulai dari tahun 1997-2016. 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui perkembangan cadangan devisa, Utang Luar Negeri, 

Foreign Direct Invesment (FDI), Net Ekspor di Negara Thailand, Indonesia, 

Malaysia, Filipina?  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Utang Luar Negeri, Foreign 

Direct Invesment (FDI), Net Ekspor Terhadap cadangan devisa di Negara 

Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina?  

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bahan kajian lebih lanjut, baik sebagai laporan maupun jurnal penelitian 

ilmiah yang lebih mendalam dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan 

bagi penelitian selanjutnya. 
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2. Bagi Instansi Terkait 

Bahan informasi bagi pihak-pihak terkait khususnya pemerintah negara 

Indonesia, Thailand, Malaysia, Filiphina sebagai pertimbangan untuk 

mengambil kebijakan-kebijakan terkait dengan cadangan devisa di negara 

tersebut. 

 


