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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Salah satu indikator yang menunjukan bahwa perekonomian sebuah negara 

lebih baik dari negara lain adalah melihat nilai tukar atau kurs mata uang negara 

tersebut di banding dengan mata uang negara lain. Semakin tinggi nilai tukar mata 

unag sebuah negara terhadap negara lain menunjukan bahwa negara tersebut 

memiliki perekonomian yang lebih baik daripada negara lain. negara tersebut 

biasanya merupakan negara yang mempunyai keunggulan dalam bidang sumber 

daya alam yang melimpah atau mempunyai teknologi yang canggih khususnya 

teknologi dalam bidang industri. Sehingga dengan keunggulan yang dimiliki 

tersebut menumbuhkan ketergantungan pada negara lain yang masih dalam 

golongan negara berkembang. Dengan adanya ketergantungan tersebut, menjadikan 

nilai tukar sebuah mata uang lebih tinggi daripada mata uang yang lain, karena 

adanya perbedaan permintaan dan penawaran mata uang di antara negara-negara 

tersebut. 

Dalam dunia perdagangan mata uang, terdapat mata uang yang tergolong 

sebagai mata uang komoditas primer, antara lain US Dollar (USD), Pound Inggris 

(GBP), Yen Jepang (JPY), Deutsche Mark (DEM), Franc (FRF), Dolar Australia 

(AUD), dan Swiss Franc (CHF). Mata uang tersebut dianggap sebagai mata uang 
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komoditas primer tidak hanya karena mata uang tersebut berasal dari negara-negara 

dunia pertama, tetapi lebih karena mata uang tersebut di anggap nilainya relatif 

stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata 

uang lainnya (Hady, 2001) 

Sistem nilai tukar mata uang dunia telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Dimulai sejak tahun 1876 ketika perdagangan antar negara semakin 

meningkat yang pada akhirnya menuntut agar dibentuk standar nilai tukar yang bisa 

diterima di dunia internasional. Maka lahirlah sebuah sistem nilai tukar dengan 

menggunakan emas sebagai standar nilai tukar. Tetapi sistem tersebut tidak 

bertahan lama dan segera hancur pada tahun 1914 bersamaan dengan meletusnya 

perang dunia. Pada tahun 1945 sistem nilai tukar berubah kembali menjadi sistem 

kurs tetap yang di tandai dengan ditandatanganinya perjanjian Bretton Woods. Pada 

akhirnya sistem tersebut juga berganti pada tahun 1973 menjadi sistem 

mengambang (Hanafi, 2003). 

Di Indonesia sendiri, penerapan kebijakan sistem nilai tukar juga mengalami 

beberapa perubahan. Dimulai pada tahun 1970 dengan menggunakan sistem kurs 

tetap sesuai dengan UU no. 32 tahun 1964. Selanjutnya pada tahun 1978 sistem 

kurs Indonesia berubah menjadi sistem mengambang terkendali bersamaan dengan 

dilakukannya kebijakan devaluasi terhadap rupiah. Terakhir kali, Indonesia 

mengubah sistem kursnya menjadi sistem mengambang bebas (free floating 

exchange rate) yang di mulai sejak 14 agustus 1997 (Hanafi, 2003). 
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Sejak Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang bebas, 

pergerakan nilai tukar rupiah mengalami tekanan yang signifikan dari mata uang 

Negara lain khususnya dari Dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah terhadap 

Dollar AS yang semula stabil mendapat koreksi yang sangat besar dari pasar. Tidak 

hanya itu, nilai tukar rupiah juga semakin mengalami depresiasi yang lebih dalam 

ketika krisis keuangan global melanda dunia. 

        

          Sumber: Bank Indonesia (BI), 2015 

Gambar 1 

Kurs Rupiah Terhadap Dollar AS 

Dilihat dari grafik diatas bahwa setelah krisis keuangan global pada tahun 

2008, kurs rupiah terhadap dollar AS mengalami fluktuasi. Di tahun 2008 kurs 

rupiah berada di angka Rp. 10.950. Kemudian di tahun 2009, kurs rupiah 

mengalami apresiasi di angka Rp. 9.440. Kurs rupiah mengalami apresiasi sampai 
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tahun 2010 yaitu di angka Rp. 8.991. Akan  tetapi di tahun 2011, kurs rupiah 

kembali melemah yaitu di angka Rp. 9.068.  Begitupun di tahun 2012, kurs berada 

di angka Rp. 9.670. Di tahun 2013, kurs rupiah juga terdepresiasi di angka 

Rp.12.189, perbedaan yang cukup jauh antara tahun 2012 ke tahun 2013. Di tahun 

2014 juga kembali kurs rupiah mengalami depresiasi di angka Rp. 12.440. Dan di 

tahun 2015 kurs rupiah terus mengalami depresiasi yaitu sampai di angka Rp. 

13.795. 

Dengan diterapkannya sistem mengambang bebas, pergerakan nilai tukar 

ditentukan oleh berbagai faktor baik bersifat ekonomi maupun non ekonomi. 

Sadono Sukirno (2010) menyatakan bahwa nilai kurs di pengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu perubahan dalam cita rasa masyarakat, perubahan harga barang ekspor 

dan impor, kenaikan harga umum (inflasi), perubahan suku bunga, jumlah uang 

beredar dan tingkat pengembalian investasi, dan pertumbuhan ekonomi. 

Apabila dilihat dari sudut pandang teori makroekonomi, terdapat beberapa 

faktor ekonomi yang mempengaruhi nilai tukar yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal diakibatkan oleh kondisi perekonomian domestik 

sedangkan kondisi eksternal diakibatkan oleh perekonomian luar negeri yaitu 

negara partner dalam perdagangan internasional (Noor, 2011). 

Amerika serikat yang menjadi negara partner terbesar Indonesia juga 

memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Kondisi 

ekonomi Amerika dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan akan memberikan 

dampak terhadap perekonomian global. Bank sentral Amerika juga memberi 
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dampak pada perekonomian Amerika, begitu juga dengan perekonomian Indonesia. 

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap pergerakan nilai tukar rupiah atas dolar 

Amerika, karena nilai tukar merupakan variabel yang paling sensitif terhadap 

kondisi perekonomian setiap negara. Kebijakan yang paling dominan 

mempengaruhi besarnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yaitu 

kebijakan moneter yang terkait dengan variabel makroekonomi dan neraca 

perdagangan yaitu seperti jumlah uang yang beredar, suku bunga, GDP, inflasi, 

ekspor, impor, dan variabel makro lainnya. 

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena 

penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang 

lingkup hampir sama tetapi karena obyek dan periode waktu yang berbeda maka 

terdapat banyak hal yang tidak sama sehingga dapat dijadikan sebagai referensi 

untuk saling melengkapi. 

Anggyatika (2009) menyatakan bahwa peredaran reserve valuta asing 

(neraca pembayaran) timbul sebagai akibat kelebihan permintaan atau penawaran 

uang. Apabila terdapat kelebihan jumlah uang beredar maka neraca pembayaran 

akan defisit dan sebaliknya apabila terdapat kelebihan permintaan uang, neraca 

pembayaran akan surplus kelebihan jumlah uang beredar akan mengakibatkan 

masyarakat membelanjakan kelebihan ini, misalnya untuk impor atau membeli 

surat-surat berharga luar negeri sehingga terjadi aliran modal keluar, yang berarti 

permintaan akan valas naik sedangkan permintaan mata uang sendiri turun.  
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Perkembangan jumlah uang beredar di Indonesia tahun 2008-2014 selalu 

mengalami kenaikan, pada tahun 2008 jumlah uang beredar naik dari Rp. 1.895.839 

milyar menjadi Rp. 2.141.384 milyar di tahun 2009. Jumlah uang beredar setiap 

tahun mengalami kenaikan di tahun-tahun terakhir. Sampai di tahun 2013, jumlah 

uang beredar naik dari Rp. 3.730.409 milyar menjadi Rp. 4.173.327 milyar di tahun 

2014. 

Khalwaty (2000), menyatakan bahwa tingkat suku bunga yang tinggi dapat 

menarik jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Jika tingkat suku bunga 

dinaikkan, jumlah uang yang beredar berkurang karena orang lebih senang 

menabung daripada memutarkan uangnya pada sektor-sektor produktif. Sebaliknya 

jika tingkat suku bunga terlalu rendah maka jumlah uang yang beredar 

dimasyarakat akan bertambah karena orang lebih suka memutarkan uang pada 

sektor-sektor produktif daripada untuk menabung. Dalam hal ini tingkat suku bunga 

merupakan instrument konvensional untuk mengendalikan inflasi. 

Perkembangan suku bunga BI rate di Indonesia tahun 2008-2014 terbilang 

fluktuatif, pada tahun 2008 BI rate turun dari 9,25 persen menjadi 6,5 persen 

ditahun 2009, tahun 2011 turun menjadi 6 persen. Tahun 2013 BI rate naik menjadi 

7,5 persen dan tahun 2014 menjadi 7,75 persen. 

Selain jumlah uang beredar dan suku bunga, besarnya nilai ekspor Indonesia 

juga berpengaruh terhadap nilai tukar. Menurut Suwita (2010) bila penerimaan dari 

ekspor barang dan jasa semakin besar akan mengakibatkan semakin besar pula 

jumlah valuta asing yang dimiliki suatu negara sehingga permintaan uang domestik 
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meningkat dan mengakibatkan mata uang domestik terapresiasi, dan sebaliknya 

apabila jumlah valuta asing yang diterima menurun maka nilai tukar domestik 

cenderung mengalami depresiasi. Hal itu berarti bahwa shock yang terjadi pada 

ekspor akan direspon negatif oleh nilai tukar.  

Selama tahun 2008 sampai 2014, ekspor Indonesia mengalami fluktuasi. 

Terjadi penurunan nilai ekspor tahun 2009  sebesar 20.510 juta/US$, penurunan 

juga terjadi tahun 2012 sampai tahun 2014 rata-rata sebesar 9.172 juta/US$. Pada 

tahun 2010 dan tahun 2011 ekspor mengalami kenaikan sebesar 41.269 juta/US$ 

dan 45.717 juta/US$. 

Pada penelitian ini, penulis berfokus pada pengaruh dari variabel 

makroekonomi terhadap kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Berdasarkan paparan 

latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

KURS RUPIAH TERHADAP DOLAR AMERIKA SERIKAT PERIODE 

TRIWULAN JANUARI 2007 – 2015 DESEMBER”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis akan melihat faktor-faktor makro ekonomi 

yang berpengaruh terhadap kurs (nilai tukar) di Indonesia yaitu jumlah uang 

beredar (JUB), ekspor, dan suku bunga acuan (BI rate). Berdasarkan uraian latar 

belakang, maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 
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1. Apakah jumlah uang beredar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs 

rupiah di Indonesia? 

2. Apakah ekspor mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs rupiah di 

Indonesia? 

3. Apakah suku bunga (BI rate) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kurs 

rupiah di Indonesia? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latang belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang 

akan dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap kurs rupiah di Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh eskpor terhadap kurs rupiah di Indonesia. 

3. Mengetahui pengaruh suku bunga (BI rate) terhadap kurs rupiah di Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat, baik bersifat akademis maupun 

praktis: 

1. Memberikan informasi dan referensi lebih untuk penelitian selanjutnya yang 

menitikberatkan pada penelitian tentang nilai tukar rupiah. 

2. Diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan tentang 

stabilitas nilai tukar. 

3. Memberikan wawasan ilmiah sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 


