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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Cadangan devisa ibarat tabungan bagi suatu negara. Selain sebagai tabungan  

fungsi cadangan devisa adalah untuk bertransaksi dan berjaga-jaga. Dilihat dari 

fungsinya sebagai tabungan, jumlah cadangan devisa dapat bertambah dan 

berkurang, berubah-ubah sepanjang waktu sesuai dengan kebutuhan. Cadangan 

devisa digunakan untuk membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran, 

melakukan intervensi di pasar untuk menjaga nilai tukar, dan tujuan lainnya 

sebagai bantalan terhadap kewajiban Indonesia. Cadangan devisa digunakan 

sebagai pengatur permintaan dan penawaran valuta asing dalam transaksi 

perdagangan. Kuat dan lemahnya perekonomian disuatu negara dilihat dari 

cadangan devisa negara tersebut. Semakin banyak suatu negara memiliki 

likuiditas asset luar negeri maka negara semakin siap terhadap krisis yang akan 

terjadi (Lestari, 2016).  

Kegiatan ekspor maupun impor mempengaruhi perubahan pada cadangan 

devisa. Beban utang luar negeri, baik pemerintah maupun swasta dapat menekan 

cadangan devisa (Novianti, 2012). Menurut Umantari (2015); Indrayani (2014); 

Mardianto (2014) devisa berpengaruh positif terhadap impor. Artinya, 

pertambahan impor akan meningkat beriringan dengan pertambahan pendapatan 

nasional yang meningkat. Impor merupakan bentuk kebocoran dalam variabel 

perekonomian yang akan mengurangi penerimaan atau pendapatan negara, impor 
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dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak mampu di 

produksi sendiri. Terlepas dari itu, besar kecilnya volume impor dipengaruhi oleh 

investasi asing. Masuknya investasi menyebabkan kebutuhan terhadap barang 

impor semakin meningkat dan menggerus pendapatan perdagangan bersih 

(Apsari, 2015).  

Nilai impor di pengaruhi secara positif oleh kurs, artinya besar kecilnya kurs 

mempengaruhi secara positif terhadap impor yang dilakukan yang diakibatkan 

oleh perekonomian yang tidak stabil (Richart ,2014). Kurs akan menentukan nilai 

barang dan mempengaruhi peningkatan daya saing. Kurs yang berlaku 

berdampak terhadap hubungan transaksi berjalan dan keputusan investasi dalam 

negeri. Kurs yang mampu menarik perhatian akan menimbulkan rasa 

kepercayaan. Lebih lanjut Wijaya (2011) & Sanya (2013) dalam penelitiannya 

menambahkan bahwa variabel kurs memiliki pengaruh positif terhadap cadangan 

devisa. Melemah dan menguatnya kurs berdampak pada variabel makro ekonomi 

lainnya seperti ekspor dan impor. Nilai kurs merupakan cerminan dari kinerja 

sektor domestik dan ekonomi eksternal. 

Ekspor merupakan pengiriman dan penjualan barang-barang maupun jasa 

yang diproduksi didalam negeri ke luar negeri. Jumlah ekspor yang naik akan 

menyebabkan permintaan akan mata uang domestik naik dan nilai tukar Rupiah 

menguat. (Sedyaningrum, 2016) 

Dalam neraca pembayaran yang berperan dalam menyeimbangkan neraca 

tidak hanya transaksi berjalan khususnya kegiatan ekspor dan impor. Penanaman 
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modal asing berperan dalam memberikan keseimbangan neraca pembayaran. 

Modal asing tersebut tidak hanya membantu mengisi kekosongan modal dalam 

negeri yang tidak terpenuhi dari tabungan domestik. Modal asing yang masuk 

mampu menambah kekosongan gap devisa melalui penjualan aset yang 

dilakukan. Dalam neraca pembayaran transaksi modal yang dilakukan 

menyebabkan keseimbangan dari sisi kredit dalam sistem double entry book-

keeping (Salvatore, 2007).  

Tabel 1.1 

Posisi Cadangan Devisa (juta US$), 2005-2014 

Tahun  Valas  Surat 

Berharga  

UKA dan 

Simpanan  

RPF  SDRs  Emas 

Moneter  

Tagihan 

Lainnya  

Jumlah  

2005  32774,19  26867,81  5906,38  207,9  7,01  1583,25  151,34  34723,69  

2006  40697  25577  15119  219  18  1483  169  42586  

2007  54556  32688  21868  228  9  1946  182  56920  

2008  49164  45476  3687  225  34  2041  175  51639  

2009  60369  57100  3269  227  2753  2552  203  66105  

2010  89751  82979  6772  224  2714  3299  219  96207  

2011  103380  90795  12585  223  2696  3593  231  110123  

2012  105343  83299  22044  224  2715  3935  564  112781  

2013  92872  73669  19204  224  2712  3023  555  99387  

2014  105504  86027  19477  211  2551  3027  569  111862  

Sumber: BPS, 2015 
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Berdasarkan tabel 1.1 tersebut terlihat cadangan devisa pada setiap tahun 

2005-2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 mengalami penurunan dari 

56920 menjadi 51639. Sementara cadangan devisa dari tahun 2008 sampai 2012 

terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan 

sebesar 99387 dan meningkat lagi pada tahun 2014 sebesar 111862. 

Cadangan devisa yang dimiliki Indonesia sebagian besar bersumber dari 

transaksi berjalan. Perolehan dari transaksi ini merupakan yang paling aman jika di 

bandingkan dengan perolehan melalui transaksi modal yang bersifat hot money. 

Komposisi cadangan devisa Indonesia sebagian besar berupa cadangan dalam 

valuta asing. Diposisi kedua, surat obligasi merupakan pilihan pemerintah 

Indonesia di dalam menguatkan cadangan devisanya. Pada tahun 2008 dan 2009, 

nilai surat obligasi memiliki nilai yang hampir sama dengan cadangan dalam 

valuta asing, sedangkan posisi cadangan di IMF (International Monetary Fund) 

memiliki nilai yang cukup konstan dan tidak banyak berubah.  

Jika suatu negara ingin dimasuki investor maka negara tersebut harus 

menjaga keadaan ekonomi dan politik agar terlihat menarik. Beberapa kriteria 

yang digunakan untuk menarik investasi asing langsung, antara lain: stabilitas 

politik, stabilitas perekonomian nasional, lingkungan bisnis yang menguntungkan, 

pembangunan infrastruktur, dan kredibilitas kebijakan pemerintah. Politik daerah 

yang tidak stabil dapat menarik hanya peluang investasi spekulatif untuk 

keuntungan cepat (Ivanovic, 2015). Namun menurut Kresna (2013) ada hal yang 

lain yang mampu menarik datangnya investasi kedalam negeri. Nilai ekspor yang 
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meningkat berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa. Besarnya upah 

tenaga kerja mampu menarik minat para investor yang berpengaruh terhadap biaya 

produksi.  

Menurut Golam, (2010) penanaman modal asing langsung yang masuk 

memiliki dampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Dampak investasi asing 

dapat sebagai penambah gap atau selisih devisa melalui penambahan valuta asing. 

Sejalan dengan hasil penelitian dari Putra (2013) bahwa penerimaan utang dari 

luar negeri memberikan pengaruh signifikan dan positif terhadap cadangan devisa. 

Memperbaiki efisiensi perekonomian diperlukan keterbukaan perekonomian. Hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan terhadap tenaga kerja dan modal 

yang tersedia sehingga mampu meningkatkan efisiensi produksi nasional. Menurut 

Afin, (2008) Investasi asing, perdagangan internasional, dan perkembangan pasar 

keuangan dapat memperbaiki perekonomian suatu negara sehingga inefisiensi 

dapat diminimalisir dan memperbaiki efisien perekonomian. Investasi asing 

memberikan peran dalam perekonomian mengingat tabungan domestik tidak 

mencukupi kebutuhan investasi. Namun pemerintah perlu memperhatikan pajak 

investasinya, infrastruktur, kemudahan dalam prosedur perijinan, dan peraturan 

yang mendukung demi terciptanya iklim investasi dan mendapatkan keuntungan 

dari multiplier efek investasi yang masuk. 

 
Keadaan perekonomian Indonesia, yang dipengaruhi oleh perdagangan 

internasional berubah-ubah di setiap waktunya. Keadaan perekonomian saat ini 
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dan waktu lampau walaupun memiliki kondisi yang sama, namun cara 

penyelesaian masalah berbeda. Hal ini dikarenakan kedewasaan atau pengalaman 

yang telah dialaminya. Seperti halnya cadangan devisa yang diperoleh Indonesia 

melalui perdagangan. Penelitian ini ingin melihat apakah ekspor pada periode 

1993-2016 masih berpengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan devisa. 

Kurs merupakan jembatan alat tukar dalam perdagangan internasional, apakah 

kurs yang ditetapkan  mempengaruhi penerimaan cadangan devisa. Di sisi lain 

investasi merupakan modal dalam pembangunan yang berasal dari penanaman 

modal asing, apakah mempengaruhi penerimaan cadangan devisa pada periode 

1993-2016. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa Indonesia ? 

2. Bagaimana pengaruh kurs dollar Amerika terhadap cadangan devisa 

Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing terhadap cadangan devisa 

Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh ekspor terhadap cadangan devisa Indonesia 

periode 1993-2016. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kurs dollar Amerka terhadap cadangan devisa 

Indonesia periode 1993-2016. 

3. Untuk mengetahui pengaruh penanaman modal asing terhadap cadangan 

devisa Indonesia periode 1993-2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi 

pihak-pihak yang terkait khususnya pemerintah dalam menentukan langka -

langkah dan merumuskan kebijakan-kebijakan yang tarkait dengan 

pengambilan keputusan dalam perekonomian Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan referensi atau 

bahan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana yang baik untuk 

menambah informasi dan wawasan bagi para pembaca yang tertarik dengan 

permasalahan perekonomian. 

3. acuan dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

E. Metodologi Penelitian 

1. Alat dan Model Analisis 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

dengan model OLS (Ordinary Least Square). Adanya model ekonometri 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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LogCDVt = β0 + β1LogEKSt + β2LogKURSt + β3LogPMAt  + µi 

Di mana : 

CDV  = Cadangan Devisa Indonesia (Juta US$) 

EKS  = Ekspor Indonesia (Juta US$) 

KURS = Kurs Indonesia (Rp) 

PMA  = Penanaman Modal Asing (Juta US$) 

β0  = Konstanta 

β1,β2,β3,β4 = Koefisien Regresi 

Log  = operator logaritma berbasis e 

t   = Tahun ke t 

µi  = Variabel Gangguan (disturbance term) 

2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 

bentuk deret waktu (time series) dari periode 1993-2016. Data yang 

digunakan meliputi data cadangan devisa Indonesia, ekspor, kurs dollar 

Amerika, PMA. Data tersebut diperoleh dari World Bank, Badan Pusat 

Statistik (BPS), Publikasi dari penelitian terdahulu, jurnal serta sumber lain 

yang terkait. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu 

konsep-konsep yang berkaitan dengan utang luar negeri serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Selain itu juga terdapat penelitian 

terdahulu sebagai bahan referensi pembanding bagi  penelitian ini. 

Pada bab ini juga dibahas mengenai kerangka pemikiran yang akan 

memperjelas arah penelitian dan hipotesis. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. 

Merupakan bab metode penelitian dan definisi operasional, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan yang 

terkait tujuan penelitian, pengujian hipotesis dan penerapan metode 

yang digunakan. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian ataupun bagi penelitian 

selanjutnya. 


