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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nilai tukar mata uang merupakan harga relatif mata uang suatu negara 

terhadap mata uang negara lain, dimana saat ini nilai tukar atau exchange rate 

memiliki peranan penting bagi negara maju maupun negara sedang berkembang 

dalam aktivitas perdagangan internasional atau yang biasa disebut kegiatan 

ekspor dan impor, yang banyak melibatkan hubungan bilateral antar negara. Hal 

ini pula yang mendorong beberapa negara melakukan berbagai upaya untuk 

menjaga posisi nilai tukar atau kurs mata uang negaranya agar berada dalam 

keadaan yang relatif stabil. Dimana stabilitas kurs mata uang suatu negara juga 

dapat dipengaruhi oleh sistem kurs yang dianut oleh suatu negara. Oleh karena 

itu, kestabilan dan keterjangkauan nilai tukar mutlak diperlukan (Kuncoro dan 

Kardoyo, 2003:2). 

Menurut  Berlianta, 2004. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam 

dua bentuk, yaitu : Fixed Exchange Rate System dan Floating Exchange Rate 

System. Suatu negara yang menganut sistem Fixed Exchange Rate System atau 

kurs tetap, harus secara aktif  melakukan intervensi pasar agar kurs mata uangnya 

berada pada tingkat yang diinginkan. Sedangkan untuk suatu negara yang 

menganut sistem kurs mengambang (floating exchange rate system), kurs mata 

uang sepenuhnya diserahkan pada kekuatan permintaan dan penawaran valuta 

asing. Namun pada kenyataannya tidak ada satu negara pun yang tidak 

melakukan campur tangan dalam menentukan kestabilan kurs mata uangnya. 
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Sejak tahun 1970 hingga sekarang, sistem nilai tukar yang berlaku di 

Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali,  yaitu Sistem Nilai 

Tukar Tetap (Fixed Exchange Rate System), Sistem Nilai tukar Mengambang 

Terkendali (Managed Floating Exchange Rate), dan yang terakhir Sistem Nilai 

tukar Mengambang Bebas (Free Floating Exchange Rate). Dimana untuk setiap 

sistem yang berlaku di Indonesia memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-

masing. Berdasarkan UU No.32 tahun 1964, nilai tukar rupiah Indonesia terhadap 

US Dollar sebesar Rp. 250,-/US Dollar, sementara nilai tukar Rupiah terhadap 

mata uang lainnya dihitung berdasarkan nilai tukar Rupiah per US Dollar di bursa 

valuta asing Jakarta dan di pasar internasional. Selama periode tersebut, 

pemerintah menganut sistem kontrol devisa yang relatif ketat, karena berdasarkan 

sistem nilai tukar tetap seperti ini, Bank Indonesia memiliki wewenang penuh 

dalam mengawasi transaksi devisa. Sementara untuk menjaga kestabilan nilai 

tukar rupiah pada tingkat yang telah ditetapkan, Bank Indonesia sering 

melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing. Dalam memberlakukan sistem 

Fixed Exchange Rate, Pemerintah Indonesia telah melakukan devaluasi sebanyak 

tiga kali yaitu yang pertama kali dilakukan pada tanggal 17 April 1970, nilai 

tukar Rupiah ditetapkan kembali menjadi Rp 378/US Dollar. Devaluasi yang 

kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 1971 dengan nilai tukar Rp 415/US 

Dollar dan yang ketiga pada tanggal 15 November 1978 dengan nilai tukar 

sebesar Rp 625/US Dollar (www.bi.go.id). Kebijakan devaluasi tersebut 

dilakukan karena nilai tukar Rupiah mengalami overvaluated, sehingga dapat 

mengurangi daya saing produk-produk ekspor di pasar internasional. 

Untuk terus menjaga kestabilan nilai tukar mata uang rupiah maka 

Indonesia mengganti sistem nilai tukar tetap menjadi sistem nilai tukar 
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mengambang terkendali (Managed Floating Exchange Rate). Sistem nilai tukar 

mengambang terkendali di Indonesia ditetapkan pada tahun 1978 bersamaan 

dengan kebijakan devaluasi Rupiah sebesar 33 %. Pada sistem ini nilai tukar ini, 

Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket currencies) negara-

negara mitra dagang utama Indonesia. Dengan sistem tersebut, Bank Indonesia 

menetapkan suatu range dengan batasan atas dan bawah agar pergerakan kurs 

yang fluktuaktif tetap terjaga, untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah. 

Namun pada tahun 1997 hingga sekarang, Indonesia mulai menerapkan 

sistem nilai tukar mengambang bebas. 

Pada tahun 1998 kondisi perekonomian nasional saat itu terus 

mengalami kontraksi sebesar 12.59% hingga triwulan II tahun 1998, laju 

inflasi hingga mencapai 75.47%, sehingga tidak hanya menurunkan daya 

beli riil masyarakat, tetapi juga menggangu kestabilan ekonomi makro 

lainnya, seperti menggangu keseimbangan neraca pembayaran dan 

memperlemah nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar, hingga 

mencapai level terendahnya di level 14,900 per Dollar Amerika. (Bank 

Indonessia, 2001, hal 13).   

Sejak diterapkannya sistem nilai tukar bebas mengambang di 

Indonesia, praktis nilai tukar rupiah bergantung pada mekanisme 

permintaan dan penawaran pasar. Tekanan depresiasi yang terus dialami 

oleh Rupiah pada saat krisis ekonomi tahun 1998, terutama disebabkan 

oleh meningkatnya permintaan mata uang Dollar Amerika yang tidak 

diimbangi dengan persediaan valuta asing tersebut, serta meningkatnya 

ketidakpastian di dalam negeri sehubungan dengan naiknya 
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ketidakstabilan politik dalam negeri yang turut mendorong melemahnya 

nilai tukar Rupiah. Selain itu adanya beberapa faktor ekonomi makro yang 

turut mempengaruhi mekanisme permintaan dan penawaran mata uang 

pada pasar, sehingga meyebabkan pergerakan nilai tukar mata uang rupiah 

bergerak secara fluktuaktif sejak diterapkannya sistem nilai tukar bebas 

mengambang. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang 

menunjukan indikator ekonomi Indonesia dari tahun 2003-2005  pasca 

terjadinya krisis moneter tahun 1998. 

  

    

Sumber  : buletin ekonomi moneter BI 2005 
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Berdasarkan tabel indikator ekonomi diatas, beberapa variabel 

ekonomi makro seperti PDB, inflasi, jumlah uang beredar, suku bunga, 

serta cadangan devisa turut mempengaruhi pergerakan nilai tukar secara 

fluktuaktif sejak diberlakukannya nilai tukar bebas mengambang di 

Indonesia. 

Fenomena terjadinya fluktuasi nilai tukar saat ini, tidak terlepas 

dari pemberlakuan sistem nilai tukar mengambang bebas yang diterapkan 

di Indonesia, karena pada dasarnya sistem nilai tukar mengambang bebas 

menyatakan bahwa nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang 

asing ditentukan melalui kekuatan permintaan dan penawaran pada pasar 

valuta asing. Sistem nilai tukar ini menghendaki tidak adanya campur 

tangan pemegang otoritas moneter suatu negara secara formal dalam 

rangka menstabilkan atau mengatur nilai tukar mata uangnya. Sehingga 

kondisi sistem nilai tukar mengambang bebas yang diterapkan di 

Indonesia saat ini pun menyebakan munculnya berbagai persepsi para 

pelaku bisnis di pasar uang yang dapat berpengaruh terhadap besarnya 

pergerakkan nilai tukar yang terjadi di pasar. Hal ini pula yang 

menyebabkan tingkat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika 

memiliki spread yang cukup besar. Tingkat fluktuasi nilai tukar rupiah 

yang cukup besar ini dapat kita lihat dari pergerakan rupiah dalam sepuluh 

tahun terakhir ini, seperti pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 1.1 Pergerakan Nilai Tukar tahun 2002-2012 

 

Dengan demikian diharapkan perhatian pemegang otoritas moneter 

semakin terfokus pada tanggung jawab pengendalian moneter dalam 

negeri, misalnya pengendalian inflasi domestik. Oleh karena penentuan 

nilai tukar mata uang dalam sistem mengambang bebas ditentukan oleh 

mekanisme pasar, maka hal tersebut akan sangat bergantung pada 

kekuatan faktor-faktor ekonomi dan non-ekonomi yang akan dapat 

mempengaruhi kondisi permintaan dan penawaran valuta asing di pasar 

valuta asing. 

Kendati penentuan nilai tukar setiap harinya diserahkan kepada 

mekanisme pasar, pada kenyataannya pemerintah disetiap negara termasuk 

negara Indonesia seringkali merasa perlu untuk mengambil tindakan untuk 

menjaga nilai tukar pada nilai yang dikehendakinya. Pada umumnya 

pemerintah berupaya agar penilaian pasar mengenai suatu nilai tukar 
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berubah dengan mempengaruhi motivasi aktivitas pasar selain dengan 

melakukan intervensi langsung di pasar valas. 

Pada prinsipnya, perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara atau 

exchange rate ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang 

tersebut (Basri dan Munandar,  2010:26). Nilai tukar merupakan salah satu harga 

yang lebih penting dalam perekonomian terbuka, karena ditentukan oleh adanya 

keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar, mengingat 

pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-

variabel makro ekonomi lainnya.Nilai tukar dapat dijadikan alat untuk mengukur 

kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil 

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik 

atau stabil (Salvator, 1997:10). 

Salah satu tindakan yang diambil oleh Bank sentral BI selaku 

pemegang kebijakan moneter di Indonesia ialah dengan memberlakukan 

Inflation Targeting Framework (ITF). Dimana ITF merupakan kerangka 

kerja menyeluruh (framework) untuk perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan moneter yang menekankan pada inflasi yang merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang 

(www.bi.go.id/web/id/Moneter2). BI beranggapan bahwa inflasi rendah 

dan stabil dalam jangka panjang, justru akan mendukung pertumbuhan 

ekonomi yang berkelanjutan (suistanable growth). Sehingga turut menjaga 

stabilitas nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar 

negeri, khususnya dalam menghadapi krisis global finansial yang dialami 
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negara-negara kuat seperti Amerika serikat pada tahun 2008 dan Eropa 

pada saat ini. 

Perilaku nilai tukar yang bergejolak secara berlebihan dalam kurun 

waktu sepuluh tahun terakhir ini, serta krisis financial yang dialami 

negara-negara maju seperti Amerika serikat dan Eropa dirasa turut menjadi 

ancaman stabilitas perekonomian baik di Indonesia maupun negara-negara 

berkembang lainnya yang juga menganut sistem ekonomi terbuka. 

Mengingat pentingnya pengaruh nilai tukar tersebut bagi stabilitas 

perekonomian, berbagai pendekatan ekonomi telah banyak digunakan 

dalam studi-studi untuk memprediksi keseimbangan nilai tukar. 

Dalam pendekatannya untuk menentukan nilai tukar mata uang 

suatu negara, pendekatan nilai tukar diawali dengan konsep Purchasing 

Power Parity (PPP) yang kemudian dilanjutkan dengan konsep Interest 

Rate Parity (IRP) serta konsep International Fisher Effect. Dimana konsep 

Purchasing Power Parity (PPP) menekankan bahwa laju perubahan indeks 

harga, yang juga merupakan inflasi, di dua negara akan hampir sama jika 

diukur memakai valuta yang sama (Jeff Madura, 2008). Konsep ini secara 

berkelanjutan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menghitung 

keseimbangan nilai tukar (Kurniati dan Hardiyanto,1999). Sedangkan 

untuk konsep Interest Rate Parity menekankan hubungan nilai tukar 

dengan tingkat bunga dan  International Fisher Effect yang menekankan 

hubungan pada kedua konsep yakni tingkat harga, tingkat bunga, serta 

nilai tukar. 
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Konsep penentuan nilai tukar selanjutnya berkembang menjadi 

pendekatan moneter (monetary approach). Pendekatan ini muncul untuk 

merespon berlakunya sistem nilai tukar mengambang bebas yang mulai 

digunakan negara-negara industri di dunia. Pendekatan moneter terhadap 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar muncul menjadi teori yang 

sangat dominan pada awal 1970-an dan sekaligus sebagai salah satu 

paradigma dalam nilai tukar. Dimana pada pendekatan ini, menekankan 

bahwa nilai tukar merupakan harga relatif dari dua jenis mata uang yang 

ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran uang.  

Pendekatan moneter terhadap nilai tukar digolongkan menjadi dua, 

pertama, versi harga fleksibel (Flexibel Price Version) dan yang kedua 

versi harga kaku (Sticky Price Version). Model harga fleksibel ini 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara jumlah uang beredar, 

pendapatan riil, tingkat bunga, serta tingkat inflasi dalam jangka pendek 

terhadap pergerakan nilai tukar. Sedangkan untuk model harga kaku, 

pendekatan nilai tukar  menekankan pada hubungan yang sama dengan 

model harga fleksibel, namun tingkat kekakuan harga lebih realistis bila 

menyangkut jangka waktu yang pendek. 

Berdasarkan latar belakang pergerakan rupiah yang semakin 

fluktuaktif pada sistem nilai tukar mengambang bebas serta model 

pendekatan moneter sebagai paradigma dalam menentukan nilai tukar di 

masa datang, maka penelitian ini didasarkan untuk memperoleh pengaruh 

variabel ekonomi makro yang signifikan berpengaruh terhadap pergerakan 
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rupiah terhadap mata uang dollar Amerika sebagai mata uang kuat atau 

mata uang mitra dagang negara Indonesia.  

Penelitian ini sengaja difokuskan untuk menelaah lebih dalam 

tentang beberapa faktor makro ekonomi di dua negara, Indonesia dan 

Amerika, yang dapat mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang 

rupiah terhadap dolar Amerika khususnya pada saat sistem nilai tukar 

mengambang bebas dalam menghadapi krisis financial yang terjadi di 

beberapa negara maju yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan 

ekonomi dunia. Sehingga permasalahan utama yang dapat diangkat adalah 

apakah pergerakan atau perubahan nilai tukar mata uang rupiah Indonesia 

terhadap dolar Amerika dalam sistem nilai tukar mengambang bebas 

dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi makro yang terdiri dari tingkat 

inflasi; tingkat suku bunga; jumlah uang beredar; diantara dua negara 

tersebut, serta posisi selisih nilai ekspor-impor atau cadangan devisa pada 

BOP (Balance of Payment) Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Penerapan sistem ekonomi terbuka yang diterapkan oleh Indonesia 

membawa konsekuensi logis berupa interaksi ekonomi antara Indonesia 

dengan negara lain. Berkaitan dengan masalah interaksi ekonomi, keterkaitan  

memunculkan bentuk interaksi khusus berupa nilai tukar. Sejak diberlakukan 

sistem nilai tukar bebas mengambang di Indonesia, maka perubahan nilai 

tukar di pasar sulit diprediksi karena tinggi rendahnya pergerakan nilai tukar 
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rupiah yang sangat fluktuaktif. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang 

terjadi seputar perubahan nilai tukar Rupiah Indonesia terhadap Dollar 

Amerika, maka rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan jumlah uang beredar (M2) 

yang diperoleh dari perubahan selisih jumlah uang beredar 

(M2) Indonesia dengan Amerika terhadap perubahan kurs 

IDR/USD ? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan tingkat Inflasi yang 

diperoleh dari perubahan selisih inflasi Indonesia dengan 

Amerika terhadap perubahan kurs IDR/USD ? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan tingkat suku bunga yang 

diperoleh dari perubahan selisih suku bunga Indonesia dengan 

Amerika terhadap perubahan kurs IDR/USD ? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan cadangan devisa pada 

BOP Indonesia yang yang diperoleh dari perubahan selisih 

cadangan devisa periode t dengan cadangan devisa periode 

sebelumnya (t-1) terhadap perubahan kurs IDR/USD ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai 

melalui penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh signifikan masing-masing variabel 

ekonomi makro terhadap pergerakan nilai tukar Rupiah  terhadap 

Dollar Amerika. 

2. Memperoleh bukti empiris pengaruh masing-masing variabel 

ekonomi makro terhadap perubahan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

  Manfaat yang yang diharapkan dari penelitian ini adalah:                    

1. Memberikan informasi bagi para kepentingan eksportir dan 

importir dalam menentukan strategi yang tepat dalam mengurangi 

resiko yang timbul akibat pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika yang fluktuaktif. 

2. Memberikan  informasi tambahan untuk melakukan penelitian 

selanjutnya di bidang yang sama dan sebagai pembanding 

penelitian selanjutnya 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut : 
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BAB I, memaparkanbab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, yang merupakan landasan pemikiran secara garis besar baik secara 

teoritis dan atau fakta serta pengamatan yang menimbulkan minat untuk dilakukan 

penelitian.Perumusan masalah, yang merupakan pernyataan tentang keadaan, 

fenomena dan atau konsep yang memerlukan jawaban melalui penelitian.Tujuan 

dan manfaat penelitian, yang merupakan hal yang ingin dicapai sesuai dengar latar 

belakang masalah, perumusan masalah dan hipotesis yang diajukan. 

 

BAB II, memaparkan tinjauan pustaka yang menguraikan landasan teori, yang 

merupakan jabaran teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta 

membantu dalam analisis hasil-hasil penelitian. Kerangka pikir menjelaskan 

secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti, penjelasan ini dalam 

bentuk skema. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

diteliti. 

 

BAB III, memaparkan metode penelitian yang meliputi jenis dan sumber data dan 

pemilihan sample, metode pengambilan data, teknik analisis data, pengujian 

hipotesis, dan pengujian asumsi klasik 

 

BAB IV, memaparkan hasil dan pembahasan yang menguraikan deskripsi objek 

penelitian, yang merupakan gambaran singkat mengenai obyek yang digunakan 

dalam penelitian. Analisis data dan pembahasan hasil penelitian merupakan 
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penyederhanaan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan dan 

selanjutnya interpretasi untuk mencari makna dan implikasi dari hasil penelitian. 

 

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran atau rekomendasi 

yang berdasar atas hasil pembahasan. Saran yang diberikan berkaitan dengan 

penelitian, merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian. 
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