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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap pemerintah negara di seluruh dunia termasuk pemerintah 

Indonesia dan Negara Lain memiliki strategi yang berbeda-beda untuk 

mencapai tujuannya, walaupun pada dasarnya tujuan tiap negara sama yakni 

untuk meningkatkan taraf hidup bangsa tersebut dengan cara meningkatkan 

perekonomian semaksimal mungkin. Perkembangan perekonomian global saat 

ini mengalami pergeseran pandangan terhadap transaksi perdagangan antar 

negara. Hal ini dimanfaatkan oleh negara-negara di dunia, baik negara 

berkembang maupun negara maju. Peningkatan perekonomian domestik suatu 

negara dapat dicerminkan dari meningkatnya pertumbuhan ekonominya.  

Kurs tukar merupakan jumlah uang dalam negeri atau domestik yang 

diperlukan untuk mendapatan satu mata uang asing (Murni : 2006).  Salah satu 

varibael yang penting dalam pereonomian terbuka adalah kurs tukar (Batiz, 

1994). Seperti yang diriwayatkan dalam teori Mundell Fleming (dalam 

Mankiw 2003 : 306-307) yang berbunyi bahwa adanya keterkaitan antara kurs 

tukar dengan pertumbuhan ekonomi, dimana semakin kuat kurs tukar maka 

ekspor neto0(selisih0antara ekspor dan0impor) semakin rendah, penurunan 

tersebut akan mengakibatan pada jumlah output yang semakin berkurang dan 

akan mengaibatkan GDP0(Pertumbuhan ekonomi) menurun. 
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Peningkatan perekonomian ditandai dengan meningkatnya 

pembangunan ekonomi yang sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. 

Pemerintah harus berupaya agar investor dari luar negeri dapat tertarik untuk 

menanamkan modalnya serta mendorong berkembangnya investor dalam 

negeri. Investor akan menanamkan modalnya kepada negara-negara yang 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, karena memudahkan akses pada 

fasilitas-fasilitas tertentu. Investasi yang berfungsi untuk menambah 

kemampuan memproduksi barang dan jasa apabila mengalami peningkatan 

tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi (Sutawijaya dan Zulfahmi, 

2010). Masuknya0modal asing dapat membantu menjalankan kegiatan 

ekonomi yang turun karena diakibat kecilnya modal dalam pelaksanaan 

pembangunan ekonomi. 

Namun, perekonomian Indonesia tidak selamanya dalam kondisi stabil.  

Indonesia merasakan tekanan hebat pada saat krisis moneter yang mengarah 

secara global di seluruh0dunia pada tahun 1997. Hal tersebut mengakibatan 

tingginya inflasi, tingginya angka pengangguran seiring dengan rendahnya 

kesempatan0kerja, ditambah lagi dengan semakin melambungnya jumlah 

utang luar negeri Indonesia akibat kurs rupiah0yang semakin0melemah karena 

utang0luar negeri Indonesia semuanya0dalam bentuk USD (Majid, 2013).  

Inflasi adalah suatu fenomena ekonomi yang sering. Milton Friedman 

menyatakan bahwa inflasi ada dimana-mana dan merupakan kejadian moneter 

yang menggambarkan pertumbuhan moneter yang terlalu berlebihan dan tidak 

stabil (Dornbusch & Fischer, 2001). Inflasi terjadi saat tingkat harga umum 
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naik lalu kenaikan harga tersebut akan berdampak jelek pada kegiatan produksi 

dikarena saat biaya produksi naik mengakibatkan kegiatan investasi berpindsh 

ke arah kegiatan yang kurang mendorong produk nasional,. Meski inflasi 

memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi bukan berarti inflasi  

harus diturunkan sampai dengan nol persen. Apabila laju inflasi nol0persen ini 

juga tidak memacu0terjadinya pertumbuhan0ekonomi, melainkan 

menyebabkan stagnasi. Kebijakan sangat penting bagi kegiatan perekonomian, 

apabila dapat menjaga laju inflasi berada di tingkat yang sangat0rendah. 

Idealnya, laju inflasi agar bisa meningkatkan kegiatan perekonomian adalah 

sekitar di bawah 5%. 

Pertumbuhan0ekonomi di Indonesia0mengalami0Perubahan yang 

fluktuatif0dari tahun ke tahun. Pada saat terjadi krisis0ekonomi yang melanda 

negara0Indonesia pada tahun 1997 membawa dampak terhadap pertumbuhan 

ekonominya, dimana pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia 

mengalami0penurunan yakni sebesar 5.59%. Kemudian tahun-tahun 

berikutnya perkonomian Indonesia mulai membaik lagi. :  
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Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi (GDP) Indonesia 

Sumber : data.worldbank.org 2018, diolah  

Menurut data yang didapat dari Bank Dunia/Worldbank, Pada 5 tahun 

terakhir dimulai dari tahun 2012, GDP Indonesia sebesar 6.03%, lalu menurun 

pada tahun 2013 sebesar 5.56%, tahun 2014 menurun sebesar 5.01%, tahun 

2015 kembali menurun sebesar 4.88%, dan yang terakhir naik kembali pada 

tahun 2016 sebesar 5.03%. GDP Indonesia mengalami fluktuatif setiap 

tahunnya. GDP tertinggi tahun 2016 mencapai 5.03%.  

Penjelasan tentang pengaruh kurs nilai tukar dan inflasi perlu penelitian 

lebih lanjut untuk mengetahui apakah ketiga variabel tersebut dapat 

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian latar 

belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Kurs Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia Tahun 1985-2016”. 

B. Perumusan0Masalah 

Berdasarkan0latar0belakang yang sudah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan dianalisis ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta 

perkembangan variabel  kurs nilai tukar dan Inflasi di Indonesia periode 

tahun 1985-2016 ? 

2. Bagaimana pengaruh kurs nilai tukar dan inflasi terhadap pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia periode tahun 1985-2016 ? 
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C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yang menjadi obyek penelitian 

adalah GDP/Produk Domestik Bruto (PDB) konstan tahun 1985-2016 sebagai 

variabel dependen, kemudian menggunakan kurs nilai tukar dan inflasi sebagai 

variabel independen.  

Pada penelitian yang berjudul tentang “Pengaruh Kurs Nilai0Tukar 

dan0Inflasi0terhadap0Pertumbuhan0Ekonomi Di0Indonesia Tahun 

1985-2016” terdapat batasan-batasan yang harus penulis tetapkan demi 

terdapat kesesuaian hasil yang diinginkan oleh penulis terhadap penelitian yang 

dilakukan kali ini, yaitu sebagai berikut : 

1. Negara yang digunakan adalah Negara Indonesia 

2. Periode yang diambil dari 1985 – 2016. 

3. Penelitian ini membahas tentang pengaruh kurs Nilai Tukar dan Inflasi 

terhadap Pertumbuhan Ekonomi (GDP). 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi Indonesia serta perkembangan 

variabel kurs  nilai tukar dan inflasi Indonesia  

2. Untuk menganalisis pengaruh kurs nilai tukar dan inflasi terhadap 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis 

khususnya ataupun untuk berbagai kalangan. Manfaat yang diharapkan dari 

hasil penelitian ini yaitu: 

 

1. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai pengembangan terhadap ilmu pengetahuan ekonomi, 

khususnya perbankan mengenai kurs nilai0tukar dan inflasi terhadap 

pertumbuhan0ekonomi di Indonesia, serta dapat digunakan untuk dasar 

perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Pemerintah 

Menjadikan sumbang saran atau masukan bagi pemerintah sekaligus 

pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk 

menentukan arah kebijakan yang tepat dalam mengelola kurs nilai tukar dan 

inflasi agar tidak berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan dan kesejahteraan. 

 


