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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Landasan Teori 

1. Cadangan Devisa 

a. Pengertian Cadangan Devisa 

Cadangan devisa didefinisikan sebagai seluruh aktiva luar negeri yang 

dikuasai oleh otoritas moneter yang dapat digunakan setiap waktu untuk 

membiayai ketidakseimbangan neraca pembayaran atau dalam stabilitas 

moneter dengan melakukan intervensi di pasar valuta asing dan untuk tujuan 

lainnya. Berdasarkan definisi tersebut manfaat cadangan devisa yang 

dimiliki suatu negara dapat dipergunakan untuk menjaga kestabilan nilai 

tukar dan untuk membiayai defisit pada neraca pembayaran (Benny, 2013). 

Cadangan devisa diartikan sebagai total valuta asing yang dimiliki 

pemerintah dan swasta dari suatu negara. Cadangan devisa dapat diketahui 

dari posisi neraca pembayaran. Semakin banyak devisa yang dimiliki 

pemerintah dan penduduk suatu negara semakin besar kemampuan negara 

tersebut dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi dan keuangan 

internasional dan semakin kuat pula mata uang negara tersebut (Rizieq, 

2006). 

International reserves merupakan aset liquid dan berharga tinggi yang 

dimiliki suatu negara yang nilainya telah diakui oleh masyarakat 

internasional dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam 

transaksi atau pembayaran internasional. Sebagai alat transaksi 



12 
 

 
 

internasional, besarnya cadangan devisa suatu negara menjadi pokok 

penting bagi negara tersebut dalam melakukan transaksi perdagangan 

internasional dengan negara lain. Sumber daya alam merupakan sumber 

cadangan devisa yang melimpah dan dapat diperdagangkan ke luar negeri. 

Sumber daya alam tersebut antara lain emas, gas, minyak, karet, kopi, kayu, 

dan lain lain (Sonia & Setiawina, 2016). 

Dalam perkembangannya, ekonomi nasional Indonesia dikenal dua 

terminologi cadangan devisa, yakni official foreign exchange dan country 

foreign exchange reserve yang masing-masing mempunyai cakupan yang 

berbeda. Pertama adalah cadangan devisa milik negara yang dikelola, 

diurus, dan ditatausahakan oleh bank sentral sesuai dengan tugas yang 

diberikan oleh UU No.13 Tahun 1968. Kedua yaitu seluruh devisa yang 

dimiliki badan, perorangan, lembaga, terutama lembaga keuangan nasional 

yang secara moneter merupakan bagian dari kekayaan nasional (Benny, 

2013). 

b. Teori Cadangan Devisa 

Bertambah atau berkurangnya cadangan devisa akan terlihat dari 

neraca lalu lintas moneter. Jika tandanya (-) cadangan devisa bertambah, 

sebaliknya jika (+) cadangan devisa berkurang (Suseno, 2001: 97). Besar 

kecilnya akumulasi cadangan devisa suatu negara biasanya ditentukan oleh 

kegiatan perdagangan (ekspor dan impor) dengan arus modal negara 

tersebut. Dan kecukupan cadangan devisa ditentukan oleh besarnya 

kebutuhan impor dan sistem nilai tukar yang digunakan (Pridayanti, 2014). 
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Komponen cadangan devisa dapat berbentuk sebagai berikut (Gandhi, 

2006: 13) : 

1) Emas moneter (monetery gold) 

Emas moneter ialah persediaan emas yang dimiliki oleh otoritas 

moneter berupa emas batangan dengan adanya persyaratan 

internasional tertentu (London Good Delevery/LGD), emas murni, dan 

mata uang emas yang berada baik di dalam maupun luar negeri. Emas 

moneter tersebut ialah cadangan devisa yang tidak memiliki posisi 

kewajiban finansial sebagaimana Special Drawing Rights (SDR).  

2) Special Drawing Rights (SDR) 

SDR dalam betuk alokasi dana dari Dana Moneter Internasional 

(IMF) merupakan suatu fasilitas yang diberikan oleh IMF kepada 

anggotanya. Fasilitas ini memungkinkan bertambah atau 

berkurangnya cadangan devisa negara-negara anggota. Tujuan 

diciptakan SDR adalah dalam rangka menambah likuiditas 

internasional.  

3) Reserve Position in the Fund (RPF) 

RPF adalah cadangan devisa dari suatu negara yang ada di 

rekening IMF dan menunjukkan posisi kekayaan dan tagihan negara 

tersebut kepada IMF sebagai hasil transaksi negara tersebut dengan 

keanggotaannya pada IMF. Anggota IMF terdapat posisi Fund’s 

General Resources Account yang dicatat pada kategori cadangan 

devisa. Posisi cadangan devisa anggota merupakan jumlah reserve 



14 
 

 
 

tranche purchases yang dapat ditarik anggota (menurut perjanjian 

utang) yang siap diberikan kepada anggota. 

4) Valuta Asing (Foreign Exchange) terdiri atas : 

a) Uang kertas asing dan simpanan 

b) Surat berharga: penyertaan, saham, obligasi, dan 

instrumen pasar uang lainnya  

c) Derivatif keuangan 

Valuta asing mencakup tagihan otoritas moneter kepada bukan 

penduduk dalam bentuk mata uang, simpanan, surat berharga dan 

derivatif keuangan, contohnya adalah forward, futures, swaps, dan 

option.  

5) Tagihan Lainnya 

Tagihan lainnya adalah jenis terakhir yang termasuk dalam 

tagihan yang tidak termasuk dalam kategori tagihan tersebut di atas. 

Cadangan devisa suatu negara dipengaruhi oleh transaksi berjalan dan 

impor. Perkembangan transaksi berjalan suatu negara harus dicermati 

karena defisit transaksi berjalan yang berlangsung dalam jangka panjang 

dapat menekan cadangan devisa. Maka dari itu, defisit transaksi berjalan 

sering dianggap sebagai tanda ketidakseimbangan makro ekonomi yang 

memerlukan penyesuaian nilai tukar atau kebijakan makro ekonomi yang 

ketat (Yoesoef, 2013: 157). 
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Sistem devisa mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing) 

dari suatu negara ke negara lain. Sistem devisa dibagi menjadi tiga sistem, 

antara lain (Yoesoef, 2013: 157) : 

1) Sistem devisa kontrol  

Pada dasarnya devisa kontrol dimiliki oleh negara. Oleh sebab 

itu devisa yang dimiliki oleh masyarakat harus diserahkan kepada 

negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh ijin dari 

suatu negara. Devisa ini dibagi menjadi dua, yaitu Devisa Hasil 

Ekspor (DHE) dan Devisa Umum (DU).  

Setiap perolehan Devisa Hasil Ekspor (DHE) atau Devisa 

Umum (DU), wajib diserahkan kepada negara seperti ke Bank 

Indonesia (BI). Sama dengan hal tersebut, setiap penggunaan devisa 

baik impor atau keperluan lainnya, harus memperoleh ijin dari Bank 

Indonesia (BI). Dengan kebijakan ini, Bank Indonesia dapat 

mengamati dan memperkirakan jumlah cadangan devisa.  

2) Sistem devisa semi bebas 

Untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu wajib 

diserahkan dan mendapatkan ijin dari Bank Indonesia, namun untuk 

jenis devisa lainnya dapat secara bebas digunakan dan diperoleh. 

Sementara untuk Devisa Umum (DU) dapat secara bebas diperoleh 

dan dipergunakan.  

3) Sistem devisa bebas 
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Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No. 1 Tahun 

1982 menggantikan baik UU No. 32 Tahun 1964 maupun perpu NO. 

64 Tahun 1970. Dengan peraturan tersebut, masyarakat dapat secara 

bebas memperoleh dan menggunakan devisa, baik devisa hasil ekspor 

dan devisa umum.  

2. Ekspor  

a. Pengertian Ekspor 

Dalam perdagangan internasional ekspor merupakan kegiatan penting, 

dimana ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan 

menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lain 

yang disetujui oleh eksportir dan importir. Agar mampu mengekspor, suatu 

negara harus berupaya menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing 

di pasar intenasional (Sonia & Setiawina, 2016). 

Ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita 

miliki kepada negara lain dengan peraturan pemerintah yang mengharapkan 

pembayaran dalam valuta asing (Pridayanti, 2013). Hasil dari penjualan 

barang ekspor yang berupa valuta asing disebut devisa.  Hubungan antara 

ekspor dan cadangan devisa yaitu ketika melakukan kegiatan ekspor maka 

akan memperoleh sejumlah nilai uang dalam valuta asing yang disebut juga 

devisa, dimana merupakan salah satu pemasukan negara (Sonia & 

Setiawina, 2016). 

Ekspor merupakan pembelian negara lain atas barang buatan 

perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Adapun faktor penting yang 
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menentukan ekspor yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk 

mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri 

(Benny, 2013). Ketika tingkat ekspor mengalami penurunan akan cadangan 

devisa juga akan mengalami penurunan dan sebaliknya jika tingkat ekspor 

mengalami peningkatan maka cadangan devisa yang dimiliki juga akan 

mengalami peningkatan (Sonia & Setiawina, 2016).  

b. Teori Ekspor 

Indonesia adalah negara berkembang yang berupaya untuk mencetak 

surplus perdagangan internasional atau disebut juga dengan ekspor neto. 

Ekspor neto ialah keadaan dimana nilai ekspor lebih besar daripada nilai 

impor. Apabila ekspor neto positif maka mencerminkan tingginya 

permintaan akan barang dan jasa dalam negeri. Hal tersebut mengakibatkan 

meningkatnya produktivitas yang dapat menyebabkan menurunnya 

produktivitas, serta mengganggu laju pertumbuhan ekonomi (Pridayanti, 

2013).  

Secara langsung ekspor dapat mempengaruhi pendapatan nasional. 

Namun kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor karena 

pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari 

kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran 

pemerintah dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam 

negeri (Benny, 2013). 

Strategi ekspor secara umum dikenal dengan Four Generic 

International Strategies yang dijelaskan sebagai berikut (Tambunan, 2002) : 
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1) Dynamic High Technology Strategy (DHTS) 

Strategi yang memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

menjadi market leader melalui inovasi teknologi yang tepat dan 

dilakukan secara terus-menerus.  

2) Low of Stable Technology Strategy (LSTS) 

Strategi tersebut memberikan peluang bagi perusahaan untuk 

menjadi market leader karena kemampuannya menjaga brand identity 

economic of  scale, manufacturing knowhow, standar produksi, dan 

penyediaan suku cadang yang terdapat secara global. 

3) Advanced Management Skills Strategy (AMSS) 

Strategi yang memberikan peluang kepada perusahaan untuk 

menjadi market leader karena kemampuannya menerapkan 

manajemen yang tepat, terutama dalam hal pemasaran dan koordinasi.  

Tiga faktor yang menentukan tingkat ekspor suatu negara adalah 

sebagai berikut (Sukirno, 2000: 19) : 

1) Daya Saing dan Keadaan Ekonomi Negara Lain  

Dalam perdagangan internasional, kemampuan suatu negara 

menjual barang ke luar negeri tergantung pada kemampuannya 

menyaingi barang-barang yang sejenis di pasar internasional. Besar 

dari pangsa pasar barang terebut di luar negeri ditentukan oleh 

pendapatan penduduk di negara tujuan ekspor.  

2) Proteksi Negara Lain 
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Adanya proteksi terhadap barang impor di negara lain akan 

berpengaruh terhadap penurunan tingkat ekspor suatu negara. 

3) Valuta Asing 

Meningkatnya kurs mata uang negara pengimpor terhadap mata 

uang negara pengeksporan berpengaruh pada peningkatan daya beli 

negara pengimpor sehingga mengakibatkan volume ekspor negara 

pengekspor juga akan meningkat. 

Ekspor dapat dilaksanakan dengan berbagai cara sebagai berikut 

(Amir MS, 2003) : 

1) Ekspor Biasa 

Dalam pelaksanaan ekspor biasa, barang dikirim ke luar negeri 

sesuai dengan peraturan umum yang berlaku, yang ditujukan kepada 

pembeli di luar negeri untuk memenuhi suatu transaksi yang 

sebelumnya sudah dilakukan dengan importir di luar negeri.  

2) Barter  

Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk 

ditukarkan secara langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam 

negeri. Dengan cara pengiriman barang tersebut tidak menerima 

pembayaran dalam mata uang asing melainkan dalam bentuk barang 

yang dapat dijual di dalam negeri untuk mendapatkan kembali 

pembayaran dalam mata uang rupiah.  

3) Konsinyasi 
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Yang dimaksud dengan konsinyasi yaitu pengiriman barang ke 

luar negeri untuk dijual sedangkan hasil penjualannya diperlakukan 

sama dengan hasil ekspor biasa. Namun dalam hal pengiriman barang 

sebagai barang konsinyasi belum ada pembeli tertentu di luar negeri.  

4) Package-Deal 

Pada dasarnya sama seperti barter, namun terdiri dari berbagai 

komoditi. Untuk memperluas hasil bumi, pemerintah mengadakan 

perjanjian perdagangan (trade agreement) dengan salah satu negara. 

Pada perjanjian tersebut ditetapkan sejumlah barang tertentu yang 

akan diekspor ke negara itu dan sebaliknya dari negara tersebut akan 

diimpor sejumlah jenis barang yang dihasilkan di negara tersebut.  

5) Penyelundupan (Smuggling) 

Penyelundupan merupakan usaha yang bertujuan untuk 

memindahkan kekayaan dari satu negara ke negara lan tanpa 

memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahaya dari penyelundupan yaitu 

dengan adanya pelarian dari kakayaan ke luar negeri tanpa 

mendapatkan suatu kompensasi. Hal tersebut bisa diartikan sebagai 

pengurasan atas kekayaan negara dan masyarakat. 

3. Impor 

a. Pengertian Impor  

Impor didefinisikan sebagai pembelian barang dan jasa dari luar 

negeri ke dalam negeri dengan perjanjian kerjasama antara dua negara atau 

lebih. Proses impor pada biasanya adalah tindakan memasukkan barang dari 
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negara lain ke dalam negeri. Secara umum impor barang membutuhkan 

campur tangan dari bea cukai di negara pengirim ataupun penerima. Tujuan 

dilakukannya impor untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Produk impor 

tersebut adalah barang-barang yang tidak dapat dihasilkan atau negara yang 

sudah dapat dihasilkan namun tidak dapat mencukupi kebutuhan rakyat 

(Benny, 2013). 

Proses membeli barang atau jasa asing dari satu negara ke negara lain 

disebut impor. Terjadinya impor disebabkan kurangnya produksi dalam 

negeri yang menyebabkan negara harus membeli barang atau jasa dari 

negara lain. Dalam proses pembelian barang atau jasa tersebut 

menggunakan alat pembayaran yaitu valuta asing yang berasal dari 

cadangan devisa (Sonia & Setiawina, 2016). 

Impor merupakan pembelian dan pemasukan barang-barang dari luar 

negeri ke dalam negeri. Impor yang besar menyebabkan permintaan akan 

mata uang negara lain meningkat sehingga mata uang domestik melemah. 

Impor yang tinggi juga akan menurunkan produksi didalam negeri yang 

mengakibatkan pengangguran meningkat dan pendapatan menurun sehingga 

daya beli juga akan menurun (Sedyaningrum & Nuzula, 2016). 

b. Teori Impor 

Kebijakan Subtitusi Impor 

Kebijakan subtitusi impor merupakan kebijakan memproduksi barang-

barang yang diimpor. Tujuannya adalah penghematan devisa. Di Indonesia, 

pengembangan industri tekstil pada awalnya adalah subtitusi impor. Jika 
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tahap subtitusi impor terlampaui, biasanya untuk tahap selanjutnya 

menempuh strategi promosi ekspor (Minarsih, 2011). 

Proteksi dalam impor (Amir.MS, 2003) : 

1) Terdapat 3 jenis sistem tarif : 

a) Tarif Tunggal (Single Column Tarif) 

Tarif tunggal adalah suatu tarif satu jenis komoditi yang 

besarnya berlaku sama untuk impor komoditi tersebut dari 

negara mana saja tanpa terkecuali. 

b) Tarif Umum/Konvensional (General/Conventional Tarif) 

Yang dimaksud dengan tarif umum adalah satu tarif untuk 

satu komoditi yang besar persentase tarifnya berbeda antara satu 

negara dengan negara lain. 

c) Tarif Preferensi (Preferential Tarif) 

Tarif preferensi ini merupakan salah satu tarif 

pengecualian dari prinsip non-diskriminatif. Yang dimaksud 

dengan tarif preferensi adalah tarif GATT yang persentasinya 

diturunkan, bahkan untuk beberapa komoditi sampai menjadi 

nol persen yang diberlakukan oleh negara terhadap komoditi 

yang diimpor dari negara-negara lain tertentu karena adanya 

hubungan khusus antarnegara pengimpor dengan negara 

pengekspor. 

2) Kendala Non-Tarif 

a) Anti-Dumping (Countervailing Duties) 
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Anti-Dumping atau Countervailing Duties ini merupakan 

bea yang dipungut oleh negara pengimpor atas komoditi yang 

terbukti mendapat subsidi dari pemerintah negara pengekspor.  

b) Pajak Impor 

Pajak impor adalah pajak yang dipungut atas komoditi 

impor disamping bea-masuk. Dengan berlakunya Undang-

Undang pajak yang baru setiap barang impor dikenakan PPN 

(Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10%. 

c) Ijin Impor dan Alokasi Devisa 

Ijin impor dan alokasi devisa yaitu apabila pemerintah 

secara umum melarang impor kecuali bagi mereka yang 

memperoleh ijin impor dan sekaligus memberikan jatah 

(alokasi) devisa untuk membiayai impor itu. 

d) Kontraksi Rupiah dan Mempengaruhi Harga Impor 

Yang dimaksud kontraksi rupiah adalah tindakan bank 

yang mengetatkan kredit impor dengan cara memaksa importir 

menyetor deposito untuk pembukaan L/C. Dengan demikian di 

satu pihak bank menyedot uang dalam peredaran melalui impor 

dan di lain pihak kalkulasi impor menjadi lebih mahal karena 

bunga dan peredaran (turn-over) menjadi lambat. Dengan 

sendirinya barang impor sulit bersaing dengan produksi lokal. 
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e) Approved Traders (Importer) 

Approved Traders adalah pemerintah dengan sadar 

membatasi importir untuk komoditi tertentu, sehingga kuantum, 

mutu, harga dan distribusi komoditi tersebut secara langsung 

dapat dikendalikan pemerintah. Hal tersebut merupakan tarif 

awal dari timbulnya monopoli atau oligopoly dalam impor 

komoditi tertentu. 

f) Pengaturan Teknisi dan Administratif 

Yang dimaksud dengan pengaturan teknisi dan 

administratif yakni memberikan peraturan serta prosedur yang 

rumit serta memakan waktu yang lama. Misalnya dengan 

menerapkan ketentuan sertifikat. 

g) Pengadaan Pemerintah dan Penunjukan PPN (Government 

Procurement and State Trading) 

Pengadaan Pemerintah merupakan pembelian impor yang 

dipooling oleh pemerintah serta penunjukan PPN dan BUMN 

dalam melaksanakan impor dan angkutan barang impor. 

h) Impor-Quota 

Impor quota merupakan pembatasan yang ditetapkan 

negara pengimpor atas jenis dan jumlah dari suatu komoditi 

yang boleh diimpor dari suatu negara lain.   
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4. Nilai Tukar Rupiah  

a. Pengertian Kurs Nilai Tukar 

Suatu harga relatif yang diartikan sebagai nilai dari suatu mata uang 

terhadap mata uang lainnya disebut dengan nilai tukar. Hal tersebut 

menentukan daya beli paling tidak untuk barang yang diperdagangkan dari 

satu nilai mata uang terhadap nilai mata uang lainnya. Perubahan nilai tukar 

berpengaruh nyata terhadap harga barang yang diperdagangkan (Agustina & 

Reny, 2014). 

Kurs nilai tukar merupakan harga atau nilai mata uang negara-negara 

lain yang diyatakan dalam nilai mata uang domestik. Kurs valuta asing juga 

dapat diartikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yakni 

banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang 

asing. Nilai tukar ditentukan dari banyaknya permintaan dan penawaran di 

pasar atas mata uang tersebut (Sedyaningrum & Nuzula, 2016). 

Nilai tukar atau biasa disebut dengan kurs adalah jumlah uang 

domestik yang dibutuhkan yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk 

memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar merupakan salah satu 

variabel yang penting dalam suatu perekonomian terbuka, sebab variabel 

tersebut berpengaruh pada variabel lain antara lain harga, tingkat bunga, 

neraca pembayaran, serta transaksi berjalan (Pridayanti, 2013). 

b. Teori Nilai Tukar Rupiah 

Kurs dijadikan sebagai penentu daya beli terhadap barang yang 

diperdagangkan. Perubahan kurs berpengaruh terhadap harga barang yang 
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diperjualbelikan. Apabila terjadi apresiasi nilai tukar suatu negara maka 

harga untuk barang ekspor negara berkaitan akan mengalami penurunan dan 

sebaliknya harga barang impor akan mengalami kenaikan. Semakin tinggi 

nilai tukar suatu negara maka negara tersebut memiliki perekonomian yang 

kuat, sehingga memperoleh cadangan devisa yang banyak (Sonia & 

Setiawina, 2016). 

Nilai tukar mata uang dibedakan menjadi dua yaitu (Mankiw, 2007) : 

1) Nilai tukar  mata uang nominal 

Nilai tukar mata uang nominal merupakan perbandingan harga 

relatif dari mata uang dua negara. 

2) Nilai tukar mata uang rill 

Nilai tukar mata uang rill merupakan perbandingan harga relatif 

dari barang yang terdapat di dua negara. Nilai tukar mata uang rill 

ditentukan oleh nilai tukar mata uang nominal dan perbandingan 

tingkat harga domestik dan luar negeri.  

Sistem nilai tukar adalah sebagai berikut (Hady, 2001) : 

Nilai tukar mata uang diartikan sebagai harga relatif dari suatu mata 

uang terhadap mata uang lainnya. Sistem nilai tukar terdapat tiga yaitu : 

1) Fixed exchange rate atau sistem nilai tukar tetap 

Pada sistem ini, nilai tukar kurs mata uang terhadap mata uang lain 

ditetapkan pada nilai tertentu, misalnya nilai tukar rupiah terhadap mata 

uang dolar Amerika dianggarkan Rp 8.000,- per dolar. Pada nilai tukar ini 

bank sentral siap untuk menjual atau membeli kebutuhan devisa untuk 
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mempertahankan nilai tukar yang ditetapkan. Jika nilai tukar tersebut tidak 

lagi dapat dipertahankan, bank sentral dapat melakukan devaluasi ataupun 

revaluasi atas nilai tukar yang ditetapkan. 

2) Managed floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang 

terkendali 

Sistem ini merupakan sistem yang berada di antara kedua sistem nilai 

tukar di atas. Dalam sistem nilai tukar ini, bank sentral menetapkan batasan 

suatu kisaran tertentu dari pergerakan nilai tukar yang disebut dengan 

intervention band atau batas pita intervensi. Nilai tukar akan ditentukan 

sesuai dengan mekanisme pasar sepanjang berada di dalam batas kisaran 

pita intervensi tersebut. Jika nilai tukar menembus batas atas atau batas 

bawah dari kisaran tersebut, maka bank sentral akan secara otomatis 

melakukan intervensi di pasar valuta asing sehingga nilai tukar bergerak 

kembali ke dalam pita intervensi.  

3) Floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang 

Pada sistem ini nilai tukar dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan 

permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Dengan hal tersebut nilai 

tukar akan menguat jika terjadi kelebihan penawaran valuta asing dan jika 

nilai tukar mata uang domestik akan melemah jika terjadi kelebihan 

permintaan valuta asing. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar 

valuta asing dengan menjual devisa dalam hal terjadi kekurangan pasokan 

atau membeli devisa jika terjadi kelebihan penawaran untuk menghidari 

gejolak nilai tukar yang berlebihan di pasar. Namun intervensi dimaksud 
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tidak diarahkan untuk mencapai target tingkat nilai tukar tententu atau 

dalam kisaran tertentu.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar (Suseno, 2004: 6) : 

Dalam sistem nilai tukar tetap, mata uang lokal ditetapkan secara tetap 

oleh mata uang asing. Lain hal dengan sistem nilai tukar mengambang, nilai 

tukar dapat berubah-ubah setiap saat tergantung dengan jumlah penawaran 

dan permintaan valuta asing relatf terhadap mata uang domestik. Permintaan 

terhadap valuta asing relatif terhadap mata uang domestik meningkat, maka 

nilai mata uang domestik akan menurun. Begitu dengan sebaliknya jika 

permintaan terhadap valuta asing menurun maka nilai mata uang domestik 

meningkat. Sementara jika penawaran valuta asing meningkat relatif 

terhadap mata uang domestik, maka nilai tukar mata uang domestik 

meningkat. Sebaliknya jika penawaran menurun maka nilai tukar mata uang 

domestik menurun.  

B. Penelitian Terdahulu 

1. Sonia dan Setiawina (2016), yang berjudul “Pengaruh Kurs, JUB, 

dan Tingkat Inflasi terhadap Ekspor, Impor, dan Cadangan Devisa 

Indonesia”. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif yaitu 

analisis jalur dengan penerapan model regresi linear berganda dengan 

menggunakan bantuan program SPSS. Metode analisis jalur (path analysis) 

merupakan pengembangan dari analisis regresi, sehingga analisis regresi 

dapat dikatakan sebagai bentuk khusus dari analisis jalur (regression is 
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special case of path analysis). Sumber data yang digunakan pada penelitian 

ini merupakan data sekunder dari tahun 1984-2014. Kesimpulan dari 

penelitian ini adalah kurs berpengaruh negatif terhadap ekspor, JUB 

berpengaruh positif terhadap ekspor, dan tingkat inflasi berpengaruh positif 

terhadap ekspor. Kurs berpengaruh negatif terhadap impor, JUB 

berpengaruh positif terhadap impor. Kurs berpengaruh negatif terhadap 

cadangan devisa, JUB berpengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

cadangan devisa, tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap cadangan 

devisa, ekspor berpengaruh positif terhadap cadangan devisa, dan impor 

berpengaruh positif terhadap cadangan devisa. Kurs dan tingkat inflasi tidak 

berpengaruh terhadap cadangan devisa melalu ekspor dan JUB berpengaruh 

terhadap cadangan devisa melalui ekspor. Kurs, JUB, dan tingkat inflasi 

tidak berpengaruh terhadap cadangan devisa melalui impor.  

2. Benny (2013), yang berjudul “Ekspor dan Impor Pengaruhnya 

terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia”. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu time series yang berkurun 

waktu 27 tahun (1985-2011). Penelitian ini menggunakan metode analisis 

ekonometrika yaitu model regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil 

sederhana OLS (Ordinary Least Square). Hasil dari penelitian ini adalah 

secara simultan maupun secara parsial variabel ekspor dan impor 

berpengaruh signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia. Artinya, jika 

ekspor naik maka posisi cadangan devisa akan naik dan jika impor naik 

maka posisi cadangan devisa akan turun.  
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3. Sedyaningrum dan Nuzula (2016), yang berjudul “Pengaruh 

Jumlah Nilai Eksor, Impor, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Nilai Tukar 

dan Daya Beli Masyarakat di Indonesia”. Jenis penelitian ini menggunakan 

metode kuantitatif. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data 

sekunder dalam bentuk time series selama 9 tahun (2006-2015). Analisis 

data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda yaitu OLS (Ordinary Least Square). Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah hasil uji simultan menunjukkan bahwa ekspor, impor, dan 

pertumbuhan ekonomii memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai tukar 

dan daya beli.  

4. Ginting (2013), yang berjudul “Pengaruh Nilai Tukar Terhadap 

Ekspor Indonesia”. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data 

time series dengan metode analisis yang digunakan berupa pendekatan 

Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model: ECM). Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2005 sampai 

tahun 2012. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa nilai tukar dalam 

jangka panjang dan jangka pendek memiliki pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap ekspor Indonesia.  

5. Pallate dan Akbar (2014) dengan judul “Pengaruh Nilai Tukar 

Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga terhadap Perkembangan Indeks Harga 

Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia”. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data time series tahun 

1997-2013. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel Nilai Tukar Mata Uang dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh 

terhadap IHSG.  

6. Ratana, Achsani, dan Andati (2012), yang berjudul “Dampak 

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang terhadap Ekspor Indonesia”. Penelitian 

ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan oleh pihak lain dan telah 

dipublikasikan. Data tersebut merupakan data bulanan dari tahun 2000:1 

sampai dengan 2011:12. Metode analisis yang digunakan VAR/VECM, 

impulse-response function, dan fixed-effects vector decomposition. Dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pergerakan nilai tukar tidak 

memiliki dampak pada volume ekspor Indonesia walaupun model 

komoditas hanya memiliki sedikit bagian impor pada barang akhir untuk 

ekspor.  

7. Ayuningtyas dan Nahar (2014), yang berjudul “Pengaruh Nilai 

Tukar Rupiah dan Harga terhadap Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) 

di Provinsi Jawa Tengah”. Jenis data pada penelitian ini merupakan data 

runtut waktu (time series) dan merupakan data sekunder yang bersifat 

kuantitatif dari tahun 2006-2013. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini 

adalah nilai tukar rupiah dan harga ekspor TPT secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor TPT dan 

harga ekspor TPT secara individual memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap volume ekspor TPT. 
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C. Kerangka Pemikiran  

Variabel Independen  Variabel Dependen 

 

 

Sumber : Reny, Agustina. 2014. Pegaruh Ekspor, Impor, Nilai Tukar 

Rupiah, dan Inflasi terhadap cadangan devisa Indonesia. 

Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil. Volume 4, Nomor 02, 

Oktober 2014. 

 

D. Hipotesis 

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka 

pemikiran terhadap rumusan masalah, serta didukung oleh penelitian 

terdahulu maka hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Ekspor mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Cadangan Devisa Indonesia. 

2. Impor mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap Cadangan 

Devisa Indonesia. 

3. Kurs Nilai Tukar mempunyai pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap Cadangan Devisa Indonesia.  
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